MareGroep en SPW bieden training aan

Zo begeleid je
statushouders naar werk
Statushouders helpen integreren op de arbeidsmarkt, culturele verschillen duiden én
typisch Nederlandse regels uitleggen: dat zijn de doelstellingen van de training die
MareGroep en Service Punt Werk (SPW) aanbieden. ‘We willen mensen hun gevoel van
eigenwaarde teruggeven.’
Tekst: Stan Verhaag
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Een aantal statushouders samen met onder anderen Rinco Knoop (directeur MareGroep, tweede van links) en Fatma Topgume.
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