HR NEWSLETTER SPECIAL EDITION
Zesde HR Netwerk Curaçao Event
Event – Change Management
Op vrijdag 20 november 2015 vindt de zesde HR-Netwerk Curaçao Event plaats. Het thema van de
dag is: ‘Change Management’.
In deze Special Edition Newsletter vindt u meer informatie over de sprekers en de workshop die op
vrijdag 20 november wordt gegeven. U kunt praktische informatie vinden over het programma en
natuurlijk ook over hoe u zich kunt aanmelden voor dit Event.
Wij hopen u op 20 november 2015 te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,

Namens het HR Netwerk Curaçao
Nienke Ingenhoven – Danielle Zuiderwijk – Cindy Rojer – Annemarijke Bach Kolling – Iris Markus –
Anjenie Lachman –Jourainne Da Costa Gomez - Shadee Coffie

Het Event wordt mede mogelijk gemaakt door:
AFAS – Celery – Global Resourcing – Tempo – Arbo Consult – Guardian Group – Dos Mundos – Kos
Ta Bon Life – Avila - Deloitte – Orco Bank – Ministry of Social Development, Labor & Welfare-Labor
Sector – WannaGrow – MCB – Aska – Amicorp – TUI –Rituals – Bach Kolling Mediation and Law –
Tusotra Uitzendburo N.V.

Special Announcement

Bent u benieuwd naar meer inhoudelijke details over het
zesde HR Netwerk Curaçao Event? Aanstaande 17 november
zal onze keynote speaker dr. Miguel Goede op radio Paradise
FM (103.1) om 8.45 uur en Radio Hoyer 2 (105.1) om 18.00
uur meer vertellen over wat u op 20 november a.s. kunt
verwachten. Stay Tuned!

Change Management
Vaak wordt er gezocht naar de juiste stappen om
veranderingstrajecten te implementeren. Er bestaan
verschillende Change Management modellen die u snel kunt
hanteren om veranderingen met succes te realiseren; althans,
dat wordt er verwacht. Helaas spelen er verschillende
factoren een rol, waardoor veranderingstrajecten lastig
worden. Change Management modellen zijn behulpzaam als
richtlijn en toets kader bij veranderingen, maar garanderen
geen succes.
In het boek, Leiderschap bij verandering, behandelt John P. Kotter verschillende aspecten van
veranderingstrajecten die vaak over het hoofd gezien worden en die de implementatie en
coördinatie hiervan moeilijk maken. Uiteraard geeft hij in zijn boek ook belangrijke advies van hoe u
de faalrisico’s bij veranderingstrajecten kunt verminderen.
Tijdens het HR Netwerk Event worden de veranderingsstappen van Jon P. Kotter behandelt, maar
wordt er ook gekeken naar verschillende praktijksituaties van veranderingstrajecten. Er wordt dus
een link gemaakt tussen de theorie en praktijk van Change Management. Verschillende experts op
het gebied van veranderingstrajecten zullen hun advies en ervaringen met de deelnemers delen.
Uiteraard krijgt u als deelnemer ook de kans om vragen te stellen en uw kennis op het gebied van
Change Management te verbreden.

Het Programma
De keynote speaker, dr. Miguel Goede, zal in de ochtend starten met een theoretische achtergrond
over diverse Change Management modellen. Hij zal daarbij met name ingaan op de situatie op
Curaçao. Om alle kanten van Change Management te belichten zullen vervolgens een aantal
bekende CEO’s en managers van vooraanstaande organisaties deelnemen aan een panel discussie,
waarin zij ervaringen zullen delen over veranderingstrajecten in hun eigen organisatie.
Het middagprogramma bestaat uit een interactieve workshop waarin dr. Miguel Goede de link zal
leggen tussen de theorie van John P. Kotter en de werkpraktijk. De deelnemers krijgen hierbij de
gelegenheid om mee te denken over vraagstukken, thuis te raken met de theorie en daarmee een
goede basis creëren voor de vertaling naar hun eigen werkpraktijk.
Deelnemers van het Event (en Curaçao in haar totaliteit) krijgen de kans om vóór het Event een
enquête over Change Management in te vullen. In de enquête wordt onder meer gevraagd naar de
verschillende struikelblokken die organisaties tegenkomen bij veranderingstrajecten. De uitkomst
van de enquête wordt tijdens het Event behandeld.

Hierbij willen wij u vriendelijk verzoeken om de enquête over Change Management vóór a.s. 20
november in te vullen. Het invullen duurt maximaal 2 minuten. De resultaten zullen op 20
november tijdens het Event behandelt worden. Wij rekenen op uw response!
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Dagprogramma
Tijdstip:
Activiteit:
09.00
09.30

Ontvangst en registratie
Opening door voorzitter HR Netwerk Curaçao

09.40
11.15
12.30
13.30
16.30

Plenaire sessie
Paneldiscussie
Lunch
Workshop
Afsluiting

17.00

Borrel

Keynote speaker: Miguel Goede
Dr. Miguel P. Goede is een wetenschapper,
strateeg,
auteur,
radiopresentator
en
management consultant. Hij heeft een Master in
Political Science, Public Administration en
Organizational Behavior. Daarnaast heeft hij een
Doctorale graad in Public Administration. Zijn
onderzoeksgebied ligt in ‘Good Governance’
waarbij hij zich richt op duurzame ontwikkeling
van globaliserende kleine eiland staten (SIDS) in
het Caribisch gebied. Zijn expertise is het
coachen van overheden en organisaties om zich
aan te passen aan de samenleving 3.0, kortom,
Change Management.
‘You rise by uplifting others’
website: http://www.miguelgoede.com
Om zijn expertise en diensten op het gebied van Change Management aan te bieden, heeft Miguel
de University of Governance 3.0 opgericht. Dit is een virtuele organisatie die zich richt op het geven
van advies en training over de hele wereld. De private sector, Ngo’s en de overheden van de
voormalige Nederlandse Antillen vragen hem continu om zijn advies. Miguel heeft meer dan 40
publicaties op zijn naam, onder andere op het gebied van Change Management. In zijn publicaties
bestudeerd hij verschillende veranderingsprocessen op Curaçao en onderzoekt hij hoe de algemene
‘Change Management’ modellen aangepast kunnen worden voor kleine eilanden. Daarnaast heeft
Miguel ruime kennis van ‘organizational change’ modellen. Miguel kan met recht een goeroe
genoemd worden op het gebied van kleinschalige en grootschalige veranderingen. Tijdens het HR
Event zal Miguel uitgebreid zijn ervaring met u delen. Ook zal hij met de verschillende panelleden
sparren op het gebied van ‘Change Management’.
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Panelleden
Om alle kanten van Change Management te
belichten en diep in het thema te duiken
hebben wij naast een keynote speaker ook
bekende Curaçaose CEO’s / managers uit
verschillende sectoren uitgenodigd om hun
kant van het verhaal met ons te delen.
Hierdoor zullen wij niet alleen vanuit onze HR
visie naar Change Management kijken maar
ook vanuit de bedrijfsmatige kant horen
waar uitdagingen en knelpunten voor HR
liggen.
Wij stellen de panelleden hieronder aan u voor.

Lara Soetekouw
Lara Soetekouw is Area Manager bij TUI Curacao,
Aruba, Bonaire en St. Maarten. Zij heeft een BSc
in Projectmanagement en Hotelmanagement.
Haar expertise ligt op het gebied van Sales,
Projectmanagement en HR Consultancy. Sinds
2012 is Lara Area Manager van TUI(fly). Vóór deze
functie heeft zij ervaring opgedaan binnen
management en HR. Deze combinatie leidt tot
een brede kijk en een gecombineerde aanpak van
Change Management.
‘De harde en de zachte kant van change samen
laten gaan, dat is de uitdaging’
Lara heeft verschillende organisatieveranderingen
meegemaakt. Ze is onder andere nauw betrokken
geweest bij de grote commercialiteitsslag van een
uitzendonderneming. Daarnaast heeft ze veel
ervaring in het professionaliseren van
ondernemingen. Op 20 november a.s. zal Lara
graag met de deelnemers sparren over Change
Management en alle aspecten rondom dit thema.

Voor meer informatie over Lara, kunt u
terecht op haar LinkedIn profiel.
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Donate ‘Donna’ Philbert-Nieveld

Voor meer informatie over Donna, kunt u terecht
op haar LinkedInd profiel.

Donate Philbert-Nieveld was hoofd van de
afdeling Interne Controle bij Dienst Werken en
Inkomen en is vanaf 2011 Sector Directeur
Arbeid. Donate heeft ruime ervaring met “change
management” vanwege het samenwerken in
transitie teams bij het reorganiseren van de
Nieuwe Bestuurlijke Organisatie van de Overheid
en van de Ministerie van Sociale Ontwikkeling
Arbeid en Welzijn. Hierbij heeft zij onder andere
te maken met de zachte kant van ‘change’
waarbij ze het gedrag van de verschillende
medewerkers, contractanten en ambtenaren
probeert te beïnvloeden. Een voorbeeld van een
concept dat ze graag tijdens het HR Event wilt
presenteren is het ‘keten denken’. Dit heeft met
name te maken met de samenwerking tussen de
verschillende schakels in de afdelingen, maar ook
inter sectoraal en inter ministerieel, om zo de
integrale processen door de hele keten te
verbeteren. Dit vergt verandering in de manier
van denken en werken van de participanten.
Donate vertelt u graag meer over haar
praktijkervaring op 20 november a.s.

Kenneth ‘Kenny’ Canword
Kenneth Canword is in 1984 afgestudeerd in
Business Economics. Hij is al meer dan 11 jaar
managing director en CEO bij Orco Bank N.V en
heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële
sector. In de bank sector heeft Kenny veel
veranderingstrajecten meegemaakt, onder andere
op het gebied van Risk en Compliance. De meeste
regelgevingen worden op internationaal niveau
bepaald en het is de uitdaging van de bank om
deze op de juiste manier te implementeren.
Veranderingen gaan altijd gepaard met weerstand.
Dit geldt zeker voor het bankwezen die te maken
heeft met veranderingen die van invloed zijn op
zowel de werknemers als de klanten. De uitdaging
is om alle stakeholders mee te krijgen in het
veranderingstraject. Op 20 november a.s. vertelt
Kenny u graag meer over zijn ervaring van
veranderingstrajecten in de financiële sector.
‘The secret to success is consistency’
Voor meer informatie over Kenny, kunt u terecht
op zijn LinkedIn Profiel
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Ivan Steve ‘Steven’ Martina

Voor meer informatie over Steven, kunt u
terecht op zijn LinkedIn Profiel.

Steven Martina is President & CEO van Guardian Group
Dutch Caribbean. Steven Martina heeft zijn opleiding in
Nederland gevolgd en heeft een drietal titels behaald:
Bachelor of Science in Industrial Engineer (Economische
Bedrijfstechniek), Master of Science in Information
Management (Bestuurlijke Informatiekunde) en PhD in
Applied Economics (Toegepaste Economie). Steven is
vervolgens in diverse leidinggevende functies
betrokken geweest bij projecten in Brazilië, Argentinië,
Colombia, Venezuela, Suriname en de eilanden van de
Dutch Caribbean. Van 1999 tot 2006 was Steven
president directeur van Aqualectra. Vanaf 2006
bekleedt hij de functie van President & CEO bij
verzekeringsmaatschappij Fatum (nu: Guardian Group
Fatum), met een korte onderbreking van 31 december
2012 tot 7 juni 2013, waarin hij werd aangesteld als
Minister van Economische Ontwikkeling en VicePremier in het takenkabinet Hodge.
Steven heeft in zijn carrière verschillende
veranderingstrajecten meegemaakt. Op 20 november
aanstaande zal hij zijn ervaringen met het publiek delen
tijdens de panel discussie.

Aanmelden voor het Zesde HR Netwerk Curaçao Event
‘Change Management’
Aanmelden: Stuur een email naar hrnetwerkcuracao@gmail.com en meld u nu aan. Vermeld a.u.b.
de namen van de deelnemers en de organisatienaam bij de aanmelding.
Prijs:
Nafl. 325, - p/p
Betalingen: Banco Di Caribe 31048701 t.n.v. HR Netwerk Curaçao, o.v.v. uw naam +
organisatienaam + HR Event 2015.
Datum:
Vrijdag 20 november 2015
Tijd:
09:00-17:00 uur, netwerkborrel tot 18:00 uur
Locatie:
Avila hotel
Doelgroep: HR professionals en andere geïnteresseerden
Kleding:
Business casual

U krijgt bij deelname het boek “Leiderschap bij verandering” van John P. Kotter cadeau!
Let op: Aanmelden kan tot uiterlijk 18 november a.s. Uw aanmelding is pas definitief als de betaling
is ontvangen.
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Het HR Netwerk Event 2015 wordt mede mogelijk gemaakt
door:
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