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Caribbean Talents is een concept op Curaçao om organisaties die (toekomstige)
medewerkers de ruimte willen geven hun talent te ontwikkelen daarbij te
ondersteunen. Investeren in de groei van mensen is de kern bij elke verandering in
organisaties en het bedrijfsleven is dan ook altijd op zoek naar jong of juist ervaren
talent. In het verleden werd vooral gekeken naar de uitstroom van het onderwijs.
Maar de tijd dat opleiding alleen was weggelegd voor jonge mensen totdat zij de
arbeidsmarkt opgaan ligt al lang achter ons. Werkgevers die ook inzetten op de
persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers zien de motivatie
en creativiteit toenemen en daarmee ook de bedrijfsresultaten.
Zowel de overheid als de arbeidsmarkt erkennen het belang hiervan en inmiddels
komt het onderwerp terug in nagenoeg elk strategisch plan of beleidsvoorstel.

Het maximaal ontplooien van
Curaçaos potentieel staat centraal in
het regeerprogramma
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Maar een belang benoemen in een plan is één stap, concrete uitvoering in gang
zetten is soms een stuk lastiger. Investeren in mensen kan op veel verschillende
manieren en het is van belang dat u kijkt welke aanpak het beste past bij uw team en
doelstellingen. Caribbean Talents zet haar expertise en jarenlange lokale ervaring
met de thema’s graag in om u op dit gebied te ondersteunen door concrete
activiteiten te realiseren die tot direct resultaat leiden. Waarvoor kunt u zoal een
beroep doen op Caribbean Talents?

•

Het uitvoeren van een Quickscan ten behoeve van
manpowerplanning. Inzichtelijk maken wat de
behoefte is aan kennis en competenties in uw
bedrijf of sector. Zowel kwalitatief als kwantitatief
zodat u gericht follow up kunt geven.

•

Advies over aanpassingen in het opleidingsaanbod
en samenwerking onderwijsveld-bedrijfsleven om
betere aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt
te kunnen realiseren.

•

Het organiseren van kennisbijeenkomsten over vraagstukken omtrent
arbeidsmarktbeleid en HRM.

•

Inzetten van Caribbean Talents als Kennisinterface. Het formuleren van
trainingsprogramma’s op maat voor uw organisatie en koppelen aan de best
passende aanbieders. Al dan niet in combinatie met het projectmanagement. Ook
mogelijk voor branchecertificering.

•

Trainingen. Caribbean Talents organiseert trainingen en certificeringen die tot doel
hebben anderen te stimuleren zich te ontwikkelen zoals Leermeestertrainingen en
Hospitalitycoach.

•

Strategisch Talentmanagement. Masterclass voor strategische HR partners
waarbij het vergroten van het rendement van uw medewerkers centraal staat.
Caribbean Talents Juni 2020

2

Caribbean Talents is sinds 1 juni 2020 een onderdeel van Caribbean Projects BV en
werkt samen met professionele en erkende partners zodat u er altijd op kunt
rekenen de juiste expertise in huis te halen.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over eerder uitgevoerde
projecten, referenties en mogelijkheden voor uw organisatie.
Meer informatie vindt u ook op de website: Caribbean Talents Contact: Gofrie van
Lieshout, +599 5150888 of Talent@Caribbean-projects.com
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