
De Saeed Academy biedt sterke oplossingen om statushouders mee te laten meedoen op de arbeidsmarkt én in
de samenleving. In de Academy worden statushouders begeleid met individueel ingerichte trainingsprogramma’s
om passend betaald werk te vinden in loondienst of door ondernemerschap. Daarnaast ondersteunen we b� het
ontwikkelen van een breed sociaal netwerk, zodat statushouders zowel economisch als sociaal zelfredzamer
worden. 
 
Ondernemende statushouders lopen tegen allerlei problemen aan, maar met de juiste ondersteuning z�n er zeker
kansen voor statushouders met een ondernemersambitie. De Saeed Academy heeft de nodige kennis en
expertise opgebouwd om deze ondersteuning waar te kunnen maken. Hiervoor biedt de Saeed Academy een
trainingsprogramma op maat voor statushouders die een concreet bedr�fsidee hebben en vooral de nodige
ambitie en drive hebben om dit waar te maken!
 

Saeed Zwolle

Statushouders met de ambitie om een eigen onderneming te starten, we komen ze regelmatig tegen. Maar er
nogal wat b� k�ken om in de ‘Nederlandse context’ te starten. Zeker vanuit een uitkeringssituatie. Tegel�k zien
we dat met de juiste ondersteuning het steeds meer mensen lukt om met een onderneming een zelfstandig
inkomen te genereren.  Dat is de missie achter Saeed To Business. Met dit ondernemerstraject begeleiden we
statushouders naar economische zelfredzaamheid.
 

Saeed To Business is onderdeel van Saeed Zwolle, een totaalconcept voor statushouders die willen participeren
in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De activiteiten van Saeed Zwolle hebben als doel dat elke
statushouder sociaal en economisch zelfredzaam kan z�n.
 
Saeed Zwolle biedt op een centrale locatie midden in Zwolle een divers aanbod aan culturele en sociale en
educatieve activiteiten. Naast de trainingsprogramma’s in de Saeed Academy z�n er wekel�kse evenementen
rondom eten en worden er workshops en netwerkb�eenkomsten aangeboden. Voor de ondernemers helpt dit
niet alleen voor het opbouwen van een netwerk, maar het biedt hen ook de perfecte omgeving om ervaring op te
doen, ideeën te testen en te experimenteren.
 
Saeed Academy

Saeed to business



Het ondernemersprogramma
Ondernemende statushouders in de regio Zwolle kr�gen met Saeed To Business begeleiding op maat. De
deelnemers doorlopen een 9 maanden ondernemersprogramma met individuele coaching, themagerichte
workshops en zelf georganiseerde events. Het maatwerkprogramma kunnen deelnemers grotendeels zelfstandig
doorlopen in verschillende modules. Een bussinescoach biedt individuele begeleiding, aangevuld met een
vakgerichte mentor/ondernemer waar dat nodig is. Zo sluiten we het beste aan b� de behoeften van de
ondernemer.

 
Training algemene business kennis en ondernemersvaardigheden
Het programma start met een module over ondernemerschap in Nederland. Met praktische informatie en
oefeningen leert de ondernemer wat er nodig is om een onderneming te starten in Nederland en maakt h�
kennis met de regelgeving. Ook ontwikkelt h� z�n ondernemersvaardigheden en k�ken we met een kritische
blik naar het huidige businessconcept. We gaan onderzoeken hoe de markt eruit ziet, waar kansen liggen,
wie de klant is en wat de behoeften van de klant z�n. Ook culturele verschillen, verwachtingsmanagement,
individuele kwaliteiten en valkuilen komen aan bod.

Specifieke modules
Wanneer de ondernemer klaar is om echt te starten, doorloopt h� een aantal specifieke modules over de
belangr�kste thema’s rondom ondernemen: financiën en boekhouding, regelgeving, marketing, klanten
en waardecreatie en marktonderzoek. Gezamenl�k bepalen we welke modules relevant z�n. Periodiek
worden er open workshops over deze thema’s georganiseerd waaraan de deelnemer kan deelnemen.

Experimenten en evenementen
Deelnemers worden geholpen met het opzetten en uitvoeren van experimenten om hun
businessconcept te valideren en hun product of dienst te testen b� de doelgroep. Dit onderdeel wordt
waar mogel�k in samenwerking met andere deelnemende ondernemers uitgevoerd, zodat deelnemers
ook van elkaars experimenten kunnen leren. Daarnaast organiseren we gezamenl�k regelmatig
netwerkb�eenkomsten, workshops en andere sociale evenementen die de ondernemers zichtbaarheid
geven en hun sociale kapitaal vergroten.

Ondernemersloket
Een vast moment per week kunnen ondernemers b� het ondernemersloket terecht met hun praktische
vragen. Met veelvoorkomende vragen kunnen we hen direct helpen. Is er specifieke kennis nodig? Dan
helpen we de ondernemer om contact op te nemen met de persoon of organisatie die kan helpen met de
juiste expertise. Dit loket is vr� toegankel�k voor alle statushouders met ondernemersambitie in de regio.
ook open voor ondernemers die het 9 maanden programma al doorlopen hebben.

Coaching en praktische ondersteuning
Iedere ondernemer heeft recht op minimaal 2 uur één-op-één coaching en ondersteuning per week.
T�dens deze momenten helpen we om het businessconcept aan te scherpen, een goed verdienmodel te
ontwikkelen en de juiste stappen te zetten om de plannen te realiseren. B� elke stap bieden we ook
praktische ondersteuning zoals het ontwerpen van flyers, een administratie opzetten of een zakel�ke
rekening openen. Daarin z�n we alt�d gericht op het steeds zelfredzamer maken van de deelnemer en
nemen we geen taken over.

Netwerk
We hebben een groot netwerk aan inhoudel�ke experts en maatschappel�ke initiatieven om ons heen. Deze
contacten kunnen we inzetten voor het bedr�f van de ondernemer, maar ook voor hulpvragen in z�n persoonl�ke
situatie. Het komt namel�k regelmatig voor dat er dingen spelen in andere levensgebieden die iemand belemmeren
in het ondernemen. Daarom vinden we het belangr�k om ook persoonl�k betrokken te z�n b� de ondernemers die
binnenkomen en hen waar nodig door te verw�zen naar een maatschappel�ke partner.



Contact
Arnold Messelink
academy@saeedzwolle.nl
06-575 81 400
www.saeedzwolle.nl

Deelnemers kunnen op elk moment instromen, omdat het een individueel traject is.
B� de intake maken we een inschatting van het taalniveau en regelen waar nodig taalondersteuning.
We selecteren op plannen met potentie: inhoudel�ke expertise, motivatie, levensvatbaar concept,
beschikbaarheid van ondernemer en de juiste omstandigheden.

 

Binnen 6 maanden start de deelnemer met bedr�fsactiviteiten.
Binnen een jaar kan de deelnemer een substantieel deel van z�n eigen inkomen genereren.
Flexibele inrichting en resultaten van het traject door begeleiding op diverse levensgebieden.

Loondienst of onderw�s
Bl�kt het ondernemerschap toch
niet helemaal te passen? Dan
kan iemand makkel�k
doorstromen naar één van onze
andere programma’s,
b�voorbeeld naar het traject
richting loondienst. Spelen er
dingen op andere
levensgebieden? Dan verw�zen
we hen naar één van onze
maatschappel�ke partners.

Saeed Pop-Up
Elkaar ontmoeten rondom eten,
verschillende culturen
ontdekken, nieuwe mensen leren
kennen en ervaring opdoen... Op
wereldreis met nieuwkomers is
een concept waarmee
Nederlanders op een leuke
manier kennismaken met de
nieuwkomers en hun cultuur. 

9 maanden individuele begeleiding
Themagerichte workshops
Events
Ondernemersloket

Culturele en sociale events
We bieden een wekel�kse
programmering aan activiteiten
voor én door statushouders. Dit
zorgt niet alleen voor veel
nieuwe contacten en betere
integratie, maar biedt ook de
perfecte plek om te testen en
prakt�kervaring op te doen. We
werken hierin samen met andere
maatschappel�ke initiatieven uit
de regio.

Intake en selectie

Beoogde resultaten

Meer b� saeed

In het kort

Saeed Zwolle probeert zoveel mogel�k te faciliteren in de start van de bedr�fsactiviteiten. Daarom stellen we
onze locatie waar mogel�k beschikbaar om de eerste bedr�fsactiviteiten uit te voeren.

Bezoekadres
Drostenstraat 2
8011 MT Zwolle


