
Projectenlijst sinds 1991

 APAGe project.                                                                                                                                            
Training en opleiding van allochtonen op MBO-niveau. Combinatie van Nederlandse taal- en 
praktijkprogramma, plus begeleiding en plaatsing in opleidingen in de zorg zoals verpleging, 
verzorging en paramedische beroepen.

 Taalmethode Taymaz  ‘Zorg voor taal, taal voor zorg’,                                                                               
Een Methode ontwikkeld ism het Ministerie en St AWOZ, voor een voortraject voor instroom in de 
zorg opleidingen van allochtone jongeren en jong volwassenen. Toegepast door vele ROC’s in 
Nederland.

 Schoonmaaksters bij particuliere schoonmaakdienst.                                                                    
Nederlandse taal- en communicatietraject in het schoonmaakwerkveld, instroom in de 
vakopleiding.

 Werk voor allochtonen.                                                                                                                             
Instroom in reguliere opleidingen en banen voor jongeren en jong volwassenen in een 
samenwerking met de gemeente Rotterdam. 

 Werkstad  wiw banen.                                                                                                                                  
Een taal en motiveringsprogramma en instroom in een gesubsidieerde baan bij  langdurig werkloze
allochtonen. 

 Project ‘Gaan voor een baan’                                                                                                                     
Training en begeleiding naar een reguliere baan voor met name allochtonen uit de tweede 
generatie.

 Project ‘Millinx aan het werk’                                                                                                                
Werkgerichte trajecten, begeleiding van allochtonen in uitzichtloze situatie in een economisch 
zwakste wijk van Rotterdam.

 RET-Outplacement opdracht                                                                                                                  
Begeleiding bij outplacement van allochtone medewerkers van het Rotterdamse vervoersbedrijf. 

 MKB- instroom                                                                                                                                                
Een instroomproject via vakgerichte training en coaching’ on the job’

 Instroom in de gehandicaptenzorg.                                                                                                              
Een voortraject en begeleiding ‘on the job’

 Interculturele communicatie en assertiviteit in de gehandicaptenzorg                                                    
Een programma voor medewerkers en managers

 Interculturele communicatie bij ambulance personeel.                                                                              
Hulp en zorg aan allochtone patiënten door personeel bij een landelijke organisatie.

 Training en coaching van allochtone inspecteurs en agenten bij Politie Zuid-Holland-Zuid.                 
Interculturele communicatie en assertiviteit in een Nederlandse ‘macho’ werkomgeving 

 Werk en onderzoeksopdracht voor academisch opgeleide vluchtelingen bij de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Een Instroomtraject voor hoog opgeleide vluchtelingen 

 PIAVV- project.                                                                                                                                             
Een traject voor allochtone verpleegkundigen met een diploma uit eigen land. Een EVC-programma 
met doorstroom naar een baan op eigen niveau.

Proveniersplein 2  ●  3033 EA Rotterdam  ●  tel: 06 28 20 40 34  ●  Rabobank. NL58RABO0159008395

Senata B.V.  ●  KvK: 24260774  ●  www.senata.nl  ●  e-mail: taal@senata.nl



 Taal- en communicatie programma voor re-integratie                                                                                
Via SZW Rotterdam een traject voor re-integratie op maat, stedelijk in Rotterdam.

 Allochtone ondernemers en kwaliteitsverbetering.                                                                                     
Training en coaching van allochtone ondernemers in een samenwerking met OBR, COID en Atlas 
Advies, nu B&R adviesgroep.

 Allochtone vrouwen aan de beurt.                                                                                                                
Een duaal trainingsprogramma voor taal, ouderbetrokkenheid en werk, voor allochtone 
vrouwen/moeders in Rotterdam.

 Taaltop project.                                                                                                                                               
Taal- en opleiding gericht traject voor allochtone oudkomers in Rotterdam. Gericht op niveau-
verhoging en doorstroom naar een opleiding of werk.

 Case Management Services                                                                                                                           
Een re-integratie van allochtone arbeidsgehandicapten.

 Samenwerking met en onderaannemer voor vele reïntegratiebedrijven.                                                 
Een werkgerichte taal- en communicatietraining op maat

 Opdrachten van vele werkgevers.                                                                                                  
Functiegerichte taal- en communicatietraining op maat

 Inburgeringketens Rotterdam, project en werkconferentie..                                                                      
Veld inventarisatie. Onderzoek naar  de mogelijkheden om samenwerking tussen verschillende 
soorten organisaties in Rotterdam te bekijken, met als doel de toeleiding, het bereik en inburgering 
van allochtonen te verbeteren.

 OALT-Project.                                                                                                                                                 
Re-integreren van ex-OALT-leerkrachten uit de regio. (i.o.v. het Ministerie van OC&W) via taal- en 
communicatietrainingen en doorstroom naar een baan.

 Allochtone jongeren project , een gezinsconcept.                                                                                 
Culturele sensitieve coaching van jongeren met problemen en een grote afstand tot arbeidsmarkt. 
Een samenwerking met het eigen steunsysteem 

 Allochtone jonge moeders:                                                                                                                           
Via inburgering,  voorbereiding naar een vakopleiding (AKA) bij het Albeda College

 Project voor allochtone vrouwelijke starters en ondernemers.
Voortraject in samenwerking met B&R advies, voorbereiden, ondernemersplan schrijven, coachen, 
en starten van eigen bedrijf

 Ondernemende conciërge een opdracht van een grote woningbedrijf.                                                  
Coaching traject voor het starten van een dienstenwinkel midden in de wijk.

 Participatie en inburgeringprogramma’s                                                                                                      
In samenwerking met het Albeda College en het Zadkine College Rotterdam

 Mentorenproject de ‘Juiste Keuze’ voor groep 8 in Delft                                                                            
Hulp en coaching van allochtone ouders met een kind in groep 8 die nog een keuze voor een 
middelbare school gaan maken en daarbij ondersteund worden door een mentor 

 Beroepsopleiding voor  allochtone vrouwen                                                                                               
Een voortraject in samenwerking met het Albeda college, met als doel allochtone vrouwen voor te 
bereiden en door te laten stromen naar een beroepsopleiding op MBO.  

 Individuele participatie programma                                                                                                              
Een “Persoonlijke participatie programma PIP ‘.   voor werknemers in de zorg en kinderopvang. 
Samenwerking met gemeente en kinderopvangcentra.
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 Individuele taal en communicatie programma’s voor het MKB.                                                 
Werkgevers die hun medewerkers met een op maat programma persoonlijk aandacht willen geven 
om hun taal en communicatie op de werkvloer te verbeteren. Flexibel, snel en resultaatgericht.

 Empowerment van allochtone jonge vrouwen.                                                                                  
Trainingstraject met extra taal, en communicatie, voorlichting gezondheid en opstellen van een 
eigen POP plan, en uiteindelijk doorstromen naar werk of vrijwilligerswerk in de zorg.

 Training en coaching van medewerkers in de zorg.                                                                                
Individuele competentie- en vaardigheid gerichte trajecten voor medewerkers in de zorg.

 Therapeutisch begeleiden en behandelen van cliënten met psychosociale klachten en problemen. 
Individuele coaching van jongeren, studenten en jong volwassenen
tijdens een opleiding of in een stukgelopen, uitzichtloze situatie. 
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