
Veel statushouders willen graag meedoen in de maatschapp�. Ze willen actiever
worden, hun sociale netwerk uitbreiden of de (taal)vaardigheden vergroten. Fit For
Work is het programma van Saeed waar statushouders hiermee aan de slag gaan.

Saeed Fit For Work helpt de zelfredzaamheid van statushouders vergroten.
Wanneer iemand nog niet toe is aan betaald werk dan is dit activeringsprogramma
een goede stap. Door gerichte coaching, workshops en een werkervaringsplek zet
een deelnemer de juiste stappen richting (arbeids)participatie. De deelnemers
worden gestimuleerd om zelf met ideeën te komen en regie te pakken. Acties waar
de deelnemer zelf voor kiest verhooft namel�k ook de intrinsieke motivatie.

Wil je meer informatie over onze programma's? Of wil je iemand
aanmelden voor Saeed Fit For Work? Neem dan contact met ons op.

Bel ons op 06 57 58 14 00 
Of mail naar academy@saeedzwolle.nl

Het activeringsprogramma voor statushouders



In Saeed Fit For Work ligt de focus op activering, zelfregie en het versterken van
een sociale netwerk.  Saeed biedt als ontmoetings- en trainingsplek kansen om
nieuwe mensen te leren kennen, vaardigheidstrainingen te volgen en de
taalvaardigheden vergroten.

De deelnemers in het programma kunnen kiezen uit één van de
werkervaringsplekken b� Saeed Zwolle. Dit kan een werkplek z�n in b�voorbeeld de
keuken, de koffiebar, de kledingwinkel, de administratie of op de marketingafdeling.

Saeed Fit For Work: op weg naar zelfredzaamheid

Er worden diverse
workshops aangeboden.
Deze z�n gericht op het
leren van arbeids-
vaardigheden, maar ook
b�voorbeeld op het leren van
functiegerichte kennis en
taken.

Workshops
Elke deelnemer kr�gt een
coach toegewezen die
ondersteunt b� de
persoonl�ke doelen en taken.
De coach doet dit veelal in
afstemming met andere
betrokkenen en professionals
uit het netwerk van de
deelnemer.

Coaching
Op de werkervaringsplekken
van Saeed werken
deelnemers concreet aan hun
eigen doelen. Dit kan z�n de
taal verbeteren, dag-
structuur aanleren, sociale
vaardigheden vergroten of
het sociale netwerk
uitbreiden.

Werkervaring

Taal, taal en nog eens taal
De Nederlandse taal als basis. Veel statushouders
willen wel aan het werk, maar kunnen dat helaas niet
doordat ze de Nederlandse taal nog niet goed
beheersen.B� Saeed Zwolle ondersteunen we de
deelnemers met taalondersteuning waar dat nodig is.
Dit doen we door samen te werken met professionele
taalcoaches en door de inzet van taalmaatjes.

Deelnemer Fikadu: "Door de werkervaring en
coaching heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik
leer met de mensen te communiceren. Ook ben ik
heel bl� dat ik hierdoor meer Nederlandse mensen
heb leren kennen”."

www.saeedzwolle.nl | academy@saeedzwolle.nl | 06 57 58 14 00

Saeed Fit For Work bestaat uit de volgende onderdelen:


