Uitnodiging ‘Solutions Salon’

Beste relatie van Kracht on Tour,
Wij willen u graag uitnodigen voor de ondertekening van het convenant om kansen te
creëren voor vrouwen op de arbeidsmarkt in Zeeland tijdens de zogenoemde Solutions
Salon. Deze ondertekening zal plaatsvinden in het stadhuis van Goes op donderdag 15
september van 16.30 - 18.00 uur in het bijzijn van wethouder Andre van der Reest.
Bijna de helft van alle Nederlandse vrouwen staat financieel niet op eigen benen. Dit heeft
veel nadelige gevolgen; niet alleen voor de vrouwen zelf maar ook voor hun kinderen.
Want in het geval van echtscheiding, nog altijd eindigt 1 op de 3 huwelijken daarin, is het
niet ongebruikelijk dat vrouwen in een uitkeringssituatie of armoede belanden. Daarnaast
benutten vrouwen die niet werken niet of onvoldoende hun talenten. Daarom wil minister
Jet Bussemaker op landelijk en regionaal niveau aandacht voor dit onderwerp.
Inmiddels zijn er in diverse regio’s al Kracht On Tour bijeenkomsten georganiseerd, met
positieve resultaten. De ‘Solutions salon’ is hiervan een belangrijk onderdeel: een
meeting met professionals als de Zeeuwse gemeenten, welzijnsorganisaties,
opleidingsinstituten en Zeeuwse werkgevers om een serie van deals die gemaakt zijn te
bekrachtigen. En om samen een plan te maken om vrouwen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt richting werk te leiden. In deze Solutions Salon wordt dit afgesproken en
ondertekend. Daarom zijn we ook zo blij met uw aanbod voor Zeeuwse deals en voor uw
betrokkenheid bij het evenement Kracht on Tour. Op deze deals kunnen vrouwen zich
inschrijven op het evenement op 12 oktober 2016. Hiervoor bent u vanzelfsprekend ook
van harte uitgenodigd.
Wat is een Kracht on Tour bijeenkomst?
Met Kracht on Tour biedt het ministerie de arbeidsmarkt regio een mooie aanpak om de
kansen voor vrouwen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren te vergroten en de
focus te richten op deze doelgroep binnen een gezamenlijke aanpak.
Woensdag 12 oktober vindt er in wijkcentrum de Spinne in Goes een Kracht on Tour
bijeenkomst plaats. Meer dan 150 vrouwen zullen hier geïnspireerd, gemotiveerd en

geënthousiasmeerd worden om de aftand tussen henzelf en de arbeidsmarkt te
verkleinen, middels verhalen, workshops en een inspiratiemarkt.

Meer informatie kunt u vinden op www.zeeuwsvrouwenplatform.nl/kracht-on-tour
Hartelijke groet en graag tot 15 september en 12 oktober 2016.
Anita van Oostrom
Margot Verhaagen
Aanmelden voor de Solutions Salon voor 12 september via een reply op deze mail.
Voor het Event op 12 oktober meldt u zich aan via de mail.

