
Veel statushouders willen graag de arbeidsmarkt op. Ze willen een zelfstandig
inkomen en niet afhankel�k z�n van een uitkering. Het programma Saeed To Work
ondersteunt statushouders met de benodigde vaardigheden, coaching en het
juiste netwerk op weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. 

Saeed To Work is effectief. Het programma heeft zich de laatste jaren bewezen
als een succesvol programma om statushouders te begeleiden naar betaald werk.
De coaching en trainingen z�n zo georganiseerd dat deelnemers van alle taal- en
denkniveaus kunnen meedoen.

Wil je meer informatie over onze programma's? Of wil je iemand
aanmelden voor Saeed To Work? We staan je graag te woord.

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

Het programma dat statushouders laat meedoen



B� Saeed To Work staan de behoefte en het talent van de deelnemer voorop.
Daarom is het programma ingericht met vier verschillende routes naar werk. In deze
routes wordt een combinatie aangeboden van individuele coaching, passende
groepstrainingen en netwerkb�eenkomsten.

Op basis van werkervaring, opleiding en wensen wordt er met de deelnemer een
route gekozen. Dit gebeurt onder individuele begeleiding van een coach. Samen
wordt er een gerichte aanpak opgezet richting passend werk op het eigen niveau.

Saeed To Work: een programma op maat

Saeed To Work bestaat uit de volgende onderdelen:

Iedere deelnemer ontvangt
één-op-één begeleiding van
een coach en praktische
ondersteuning door een
maatje. Zo begeleiden we in
het maken van een
zoekprofiel, b� het solliciteren
en bieden we coaching on the
job waar nodig.

Individuele coaching
De groepstrainingen z�n
toegankel�k voor alle
deelnemers. Er worden
diverse onderwerpen
behandeld waar nieuwkomers
op de arbeidsmarkt mee te
maken kr�gen, zoals
talentonwikkeling,
arbeidscultuur,
netwerkversterking en leren
presenteren.

Trainingen
De deelnemers presenteren
zich t�dens een
meedenkb�eenkomst aan een
groep meedenkers. Talent en
vaardigheden staan centraal in
deze pitch. Het doel is om
zoveel mogel�k mensen te
betrekken in de zoektocht naar
een passende baan.

Netwerken

Saeed Academy

Saeed Fit To Work is een activeringsprogramma
voor mensen met een grote afstand tot werk.
Saeed To Work biedt directe begeleiding naar werk.
Saeed To Business is een speciaal programma
richting ondernemerschap.

De Academy is opgericht om statushouders sociaal en
economisch zelfredzamer te maken. Er worden
verschillende programma’s aangeboden:
 

Deelnemer Biniam: "Door Saeed To Work voel ik me
weer mens in plaats van vluchteling. Ik heb weer
energie en vertrouwen gekregen in de toekomst."
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