H et KIG-gevoel
De vrouwen van Amsterdam Zuidoost

“Dit traject was echt iets voor mij. ‘De juiste maat’, paste precies bij mij. Was net wat ik nodig had. Precies gemaakt voor mij.
Ik zou daarom andere vrouwen aanraden als er een vervolg traject komt, dit ook te gaan volgen.”

Daniëlle

“Dit traject helpt vrouwen om op een hogere ladder op te klimmen, om bijvoorbeeld uit de uitkering te stappen. Vrouwen die
een gastouderopvang hebben hoeven niet meer buitenshuis te werken en kunnen hun werk combineren met de zorg voor hun
kinderen. Het geeft vrouwen een betere positie. En als jij je beter gaat voelen is dat ook goed voor je kinderen.”

Mabel

“Ik zou het aan andere vrouwen aanraden, vooral de vrouwen die een eigen
zaak willen opzetten. Het is een mooie kans, die je met beide handen moet
aanpakken.”

Diana

“Wij hebben veel aan gehad, vooral de empowerment training was voor
ons echt heel goed. Je krijgt veel meer zelfvertrouwen en dat maakt je
sterk.”

Shamay

H et KIG-gevoel
Volgens Elvira Sweet (stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost)

“Ik mocht woensdag 3 september certificaten uitreiken aan 18 vrouwen die het traject: ‘De juiste maat
kleinschalig Innovatief gastouderschap’ met goed gevolg hebben
doorlopen. Dit traject is in samenwerking met de Stichting Kansrijk
ondernemen Nederland, het Ondernemershuis Zuidoost en tal van
andere fondsen opgezet. Ik was erg onder de indruk van het
enthousiasme van de vrouwen. Deze groep zal eveneens een
netwerk vormen zodat zij elkaar wederzijds kunnen informeren en
consulteren. Het merendeel van de vrouwen zal in de komende
maanden beginnen. Door de adequate begeleiding zijn zij goed in
staat om hun onderneming tot een succes te maken. Een aantal van
hen werd tijdens de uitreiking ook nog verblijdt met een microkrediet.
Met het krediet kunnen de ondernemers de noodzakelijke
aanpassingen verrichten aan hun huis. Als bestuurder doet het mij
altijd goed om te constateren dat het een aantal vrouwen in ons
stadsdeel lukt om in hun inkomenspositie te verbeteren.”
Bron: De week van Elvira Sweet

KIG-successen
•

Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland heeft met het KIG-programma in Amsterdam
West respectievelijk 6 vrouwen en in Amsterdam Zuidoost 18 vrouwen getraind.

•

Stichting KON heeft tevens in Rotterdam 18 vrouwen en 1 man met het KIG-programma
opgeleid.

•

Inmiddels zijn er in totaal 42 deelnemende vrouwen en 1 man met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt gecertificeerd.

•

Vanaf september 2008 tot en met februari 2009 zijn 11 vrouwen een gastouderopvang
aan huis gestart.

•

Met financiële steun van de gemeente Haarlem start Stichting KON in januari een KIGtraining voor vrouwen die werkzaam zijn in het moedercentrum.

