
Kracht on Tour Eindhoven 

Voor meer informatie:

Necla Kocak
Projectleider Kracht On Tour Eindhoven

Telefoon:  06-53410732
Mail: n.kocak@eindhoven.nl

KRACHT 
ON TOUR



Kracht on Tour richt zich op  het terug-
dringen van de werkloosheid van een 
brede groep vrouwen. Het doel van het 
programma Economische Zelfstandig-
heid is het vergroten van de economi-
sche zelfstandigheid van vrouwen door 
hen naar de arbeidsmarkt te bewegen.

De gemeente Eindhoven maakte in  2014 
afspraken met het ministerie van OC&W, 
bedrijven en partners uit de stad om de 
economische zelfredzaamheid van 
vrouwen te versterken en hun zelfstandig-
heid te vergroten. Dat is nodig, aangezien 
ongeveer de helft van de vrouwen in 
Nederland en ook in Eindhoven financieel 
niet op eigen benen staan. Zij verdienen 
namelijk minder dan het netto minimum-
loon en of werken onder hun niveau. 
Kracht on Tour heeft vrouwen gestimu-
leerd hun talenten te ontdekken, te 
benutten en te verzilveren. Want dat 
betekent dat zij zelfstandiger zijn, meer 
keuzevrijheid en een sterke positie in de 
maatschappij  hebben. 

Inmiddels raakten vele vrouwen geïnspi-
reerd om aan de slag te gaan. Zij hebben 
kansen gepakt, stappen gezet en hun 
verhalen gedeeld en daarmee anderen 
geïnspireerd. Vele werkgevers, instellin-
gen en ambassadeurs hebben concrete 
kansen mogelijk gemaakt en blijven 
daarmee doorgaan.

Tijdens al deze trajecten zien wij dat er 
sprake is van een gedragsverandering, 
meer zelfvertrouwen, meer bewustwor-
ding van eigen kracht en talent, en van 
ambitie. Hierdoor neemt ook de kans op 
werk en duurzame inzetbaarheid toe. 

We richten ons op alle vrouwen,  
met en zonder uitkering, en vrouwen  
met ambitie tot ondernemen. 

Dit jaar besteden we extra aandacht  aan 
de gezin-context van vrouwen zodat haar 
omgeving mee beweegt en mee ontwikkelt 
zodat kansen vergroot worden voor het 
hele gezin. 
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Gemeente Eindhoven gaat in 2018  
door met volgende programma:

Training met 5Z methode
Training 5Z methode is een innovatief 
aanbod en  staat voor Zelfbewustzijn, 
Zelfverantwoordelijk, Zelfvertrouwen, 
Zelfwaarde, Zelfredzaam. De 5Z 
methode is een bewustzijnstraject van 
12 weken met als uitgangspunt elkaar 
bekrachtigen. Doel is in je kracht 
komen en een directe verbinding 
maken met de arbeidsmarkt. Dit vindt 
plaats in de vorm van sollicitaties op 
regionale vacatures en  deelname aan 
een matchdiner. Tijdens het diner 
sluiten ambassadeurs aan via de 
afdeling economie en cultuur.  De 
ambassadeurs stellen hun netwerk 
open aan de kandidaat en spreken haar 
gedurende 6 maanden, 1 uur per 2 
weken. Hierdoor wordt de  kans tot 
doorstroom naar betaald werk 
vergroot.

Gezinspakket door HANE040 
Door een integrale aanpak (persoonlijk, 
gezin/systeem, sociaal maatschappe-
lijk en cultureel)  biedt Hane040 een 
veilige basis aan waarin de leden van 
het gezin hun kracht terug kunnen 
vinden. Dit gaat om een proces wat 
doorwerkt op meerdere personen en 
niveaus. Daarom heeft dit tijd nodig. 
Zeker de groep vrouwen die je niet zo 

makkelijk bereikt en die het bijzonder 
zwaar heeft, raak je snel kwijt. Voor 
deze groep vrouwen is het gezinspak-
ket van Hane040 een mooi aanbod. 

Vanuit het gedachtegoed van transitie 
wil HANE040 dat er meer ingezet wordt 
op het totale gezin. Dit draagt bij  aan 
een positieve beweging. De kracht ligt 
in het bewerkstelligen van verbinding 
binnen het gezin met onderstaande 
werkwijze: 

Expo event Women for Women 
PowerWomen040.
Power Women040 is een netwerkgroep 
van, voor en door ondernemende 
vrouwen uit Eindhoven en regio. Bij 
iedere ontmoeting met deze vrouwen 
wordt duidelijk  hoe belangrijk het is 
om bij elkaar te komen en elkaar te 
motiveren. Het belangrijkste doel van 
deze groep is binnen een veilige en 
laagdrempelige omgeving kleine 
ondernemers in contact brengen met 
ondernemers die al een aantal jaren 
ondernemen. Zij zijn een rolmodel voor 
potentiele ondernemers en een 
motivatie voor vrouwen die nu vanuit 
thuis woon-keuken-kamer onderne-
men. In dit kader organiseren wij in 
november  2018 een Expo event 
Women for Women om elkaar te 
inspireren, elkaar te versterken en 
elkaar te ontmoeten.  


