Kracht on Tour komt naar regio Noord-Holland Noord
Bioscoop Vue Alkmaar op 6 oktober in het teken van vrouwen, financiële onafhankelijkheid en
ondernemerschap

Alkmaar, 1 augustus 2016
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord organiseert op donderdag 6 oktober
een Kracht on Tour bijeenkomst om vrouwen te stimuleren hun talenten te ontdekken, te
benutten en te verzilveren, zodat zij hun financiële zelfstandigheid kunnen vergroten. Kracht on
Tour is een initiatief van Minister Bussemaker (Ministerie van OC&W) om aandacht te vragen voor
het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen. Het voornaamste doel van Kracht on
Tour is bewustwording creëren bij vrouwen rondom het belang van economische zelfstandigheid.
Dit gebeurt door vrouwen op een positieve manier te inspireren, te laten ontdekken welke
krachten en talenten ze hebben en vooral door hen met elkaar in gesprek te laten gaan en
rolmodellen in te zetten, met wie ze zich kunnen identificeren. Daarnaast worden binnen Kracht on
Tour concrete afspraken (deals) gemaakt over het verbeteren van de positie van vrouwen in de
regio. Voor meer informatie en aanmelden http://krachtontour.nl/regios-2016/noord-ho/
Dealmakersbijeenkomst voor bedrijven
Op donderdag 01 september van 16.00 tot 18.00 vindt een dealmakersbijeenkomst plaats in het
Stadhuis van Alkmaar waar bedrijven gezamenlijk kunnen brainstormen over wat zij concreet kunnen
doen om vrouwen te helpen stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Al 15 bedrijven hebben zich voor
deze bijeenkomst aangemeld. Deals die binnen Kracht on Tour door bedrijven, onderwijsinstellingen
en maatschappelijke organisaties worden gesloten gaan over het creëren van kansen voor vrouwen
richting en op de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om afspraken over het bieden van
(leer)werkplekken, coaching of training, of over betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
voor herintreders. Aanmelden voor de dealmakersbijeenkomst kan via www.rpanhn.nl/krachtontour.
Kracht on Tour
De helft van alle Nederlandse vrouwen staat financieel niet op eigen benen. Dat maakt deze vrouwen
potentieel kwetsbaar, mochten zij er alleen voor komen te staan, bijvoorbeeld als gevolg van een
scheiding. Kracht on Tour wil het bewustzijn over financiële zelfstandigheid vergroten. Meer dan
duizend vrouwen bezochten eerdere bijeenkomsten in Rotterdam, Groningen, Almere, Roermond,
Zwolle en Eindhoven. Zij raakten geïnspireerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ook maakte

minister Bussemaker afspraken met tientallen bedrijven uit de regio over de manier waarop meer
kansen voor vrouwen op de werkvloer kunnen worden gecreëerd.
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