Caribbean Projects BV, opgericht in oktober 2015 en gevestigd op Curaçao, biedt maatwerk aan
organisaties die tijdelijk versterking nodig hebben op het gebied van projectmanagement en/of
organisatieprocessen. Caribbean Projects ontwikkelt, realiseert en begeleidt desgevraagd de
implementatie. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten en uitgevoerde werkzaamheden.

Mei 2016Juni 2020Caribbean Talents
Ontwikkeling concept om de professionalisering
van de beroepsbevolking en vernieuwingsprocessen in het onderwijs te stimuleren.

Coaching magazine
Artikelen over Management en Leiderschap.

Jan 2018-feb 2020
Coaching Magazine
Hoofdredactie management magazine.

Juni 2020MEO / Mi Negoshi
Als bedrijfsadviseur lid van het team dat wordt
ingezet om kleine bedrijven te helpen met
plannen voor herstelstructuur in het kader van
“Corona Relief Fund for MSME’s”.

30 sep-1 okt 2019

Jun 2019Curacao Hospitality & Tourism Association

Juli 2019

Project management Kla pa Turismo.
Praktijkgerichte trainingen voor 300 zij–
instromers.

Training Customer Services/opstellen
klachtenprotocol.

Open inschrijving
Masterclass strategisch talentmanagement
i.s.m. prof. Lidewey van der Sluis, hoogleraar
Nyenrode Business Universiteit.

Papagayo Beach Resort via Teamwork BV

April-juli 2019
Curacao Marriot Beach Resort ism Impacto BV

Juni-nov 2018

Ontwikkeling & coördinatie horeca-opleiding
certificering SVH.

Structurering werkprocessen, ontwikkelen
protocol voor samenwerking binnen de
zorgketen en ontwikkeling concept voor
opstellen competentieprofielen.

Sentro Solari

Apr-juli 2019
Curaçao Security Association
Toetsen van visie en behoeften van
securitybedrijven aan de hand van kwalificatie
dossiers in het kader van op te zetten
Branchecertificering Security en EVC-trajecten.

Dec 2017-aug 2018
Impacto BV
Projectleider werkend leren SBO op Curaçao.
De werkprocessen en communicatiestructuur
voorbereid en uitgewerkt met alle partijen zodat
scholen het onderwijsconcept werkend leren
kunnen implementeren.

Juni 2019
RCN via Teamwork BV
Training persoonlijke effectiviteit St. Eustatius.

Jun 2018
Teamwork
Eendaagse training Customer services binnen
opleiding register accountant Tilburg University.

Mrt-apr 2019
Teamwork
Individuele coaching sessies voor openbaar
ministerie met focus op persoonlijke effectiviteit
en reflectie.

Mei 2018
Teamwork
Training Planning & Organiseren voor
Rijksdienst Caribisch Nederland, Bonaire.

Okt 2018-mrt 2019
Teamwork/ Hospital Nobo Otrobanda (HNO)
Projectteam servicedesk HNO. Het informeren,
trainen en coachen van medewerkers SEHOS in
de eerste fase van de personele transitie naar
het nieuwe ziekenhuis CMC.

Jan-mei 2018
Ministerie Economische Ontwikkeling/ Curaçao
Tourist Board
Inventarisatie van de verwachte
werkgelegenheid voor de jaren 2018-2022
t.b.v. manpowerplanning.

Okt-nov 2018
Teamwork
Training persoonlijke effectiviteit bedrijfsleven.

Juni 2020
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Nov 2017-jan 2018

Jun-jul 2017

Teamwork

Stichting KBB

Individuele coaching sessies voor openbaar
ministerie met focus op persoonlijke effectiviteit
en reflectie.

Ontwikkelen en presenteren plan van aanpak
voor de heroprichting van Kenniscentrum
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven op verzoek van
de minister van OWCS.

Sep-nov 2017

Okt 2015-mrt 2017

FEFFIK

Ministerie Algemene Zaken Curaçao
Projectleider ‘werk & ondernemerschap’ binnen
het actieprogramma jongeren t.b.v.
implementatie integraal jeugdbeleid.

Ontwikkelen kwaliteitsstructuur voor
beroepspraktijkvorming binnen de
vakopleidingen.

Aug-okt 2017
Teamwork

Nov-dec 2016

Training basis projectmatig werken voor 50
professionals binnen het Korps Politie Curaçao.

Stichting RK Centraal Schoolbestuur
Inventariseren en formuleren van de
doelstellingen van het schoolontwikkelingsplan
2016-2021 van het Radulphus College.

Sep 2017
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
Workshop ‘Centrale registratie bij leertrajecten’
tijdens jubileumconferentie.

Apr 2016
Curaçao Beach Authority
Businessplan voor duurzame aanpak
schoonhouden en beveiligen van lokale
stranden.

Over Caribbean Projects BV:
Oprichter Gofrie van Lieshout heeft ruim 25 jaar ervaring als project- en programmamanager,
trainer, leidinggevende en coach in zowel Nederland als op Curaçao. Dankzij een groot netwerk
kan door Caribbean Projects een beroep gedaan worden op de aanvullende expertise die nodig
is. Zo wordt per project een complementair team gevormd en kan snel en flexibel geschakeld
worden. Het tot stand brengen van samenwerking kan soms ook juist de doelstelling van een
project zijn, zoals het opzetten van Publiek Private Samenwerking.
Meer informatie vindt u op de website www.caribbean-projects.com of neem rechtstreeks
contact op: info@caribbean-projects.com
Juni 2020
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