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Welkom bij
Deloitte Academy
Learning Solutions for a 21st century workforce
• Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen?
• Actuele ontwikkelingen in uw vakgebied volgen?
• Een netwerk van professionals opbouwen?

Deloitte Academy biedt ‘learning solutions’ over trending topics voor verschillende doelgroepen,
zoals topkader, lijnmanagers en HR-professionals. Deze brochure geeft een overzicht van ons
aanbod aan programma’s, workshops en seminars.

Waarom kiezen voor Deloitte?
Er zijn vele aanbieders in de markt voor trainingen en workshops. Deloitte onderscheidt zich als
volgt:
1.

Wij zetten (lokale en internationale) breed georiënteerde professionele experts in, die op
de hoogte zijn van de laatste internationale en lokale ontwikkelingen. Onze experts zijn
meer dan trainers, zij adviseren en ondersteunen klanten in praktische toepassingen van
trends en ontwikkelingen. Zij hebben inzicht in de context en kunnen de vertaalslag
maken naar de praktijk van alle dag.

2.

We maken onderdeel uit van een internationale organisatie en hebben toegang tot
trendonderzoeken en nieuwe ontwikkelingen. In onze programma’s komen innovatieve
thema’s, trends en de laatste ontwikkelingen aan bod. Wij bieden duurzame
programma’s en daadwerkelijk toegevoegde waarde, met andere woorden meer dan
een ‘leuke’ training of ervaring.

3.

Onze filosofie is dat mensen optimaal leren via een mix van interactieve werkvormen die
geïntegreerd worden ingezet. We verzorgen ‘blended learning’ programma’s gericht op
de praktijk van de deelnemers.

4.

Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. We willen deelnemers raken en inspireren.

5.

We maken gebruik van up-to-date professioneel ontwikkelingsmateriaal en we
verzorgen onze ‘learning solutions’ in een professionele omgeving.
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Opzet Deloitte Academy

U kunt kiezen uit:
Programma’s, workshops en masterclasses op open inschrijving. Deze sessies

1
2

zijn voor iedereen toegankelijk. De sessies worden verzorgd in de boardroom of
trainingsroom van Deloitte Dutch Caribbean. Het samen zitten en delen van
ervaringen en best practices met personen die werkzaam zijn in een andere
setting kan inspirerend zijn.

‘In-house’ programma’s, workshops en masterclasses. Onze in-house learning
solutions worden op maat ontwikkeld, afgestemd op uw specifieke behoeften.
Wij starten programma’s, workshops en masterclasses altijd met een intake
waarbij we de specifieke ontwikkelingsdoelen en de te bereiken resultaten in
kaart brengen. We richten onze ontwikkelingsactiviteiten zo in dat de doelen
en resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt.

Wilt u zich inschrijven of nadere informatie? Neemt u dan contact met ons op via:
−

e-mail: hrm@deloitte.com

−

telefoon Curaçao: +5999 433 3333

−

telefoon Aruba: + 297 528 6200

Wij hopen u met onze learning solutions van dienst te kunnen zijn!
Maghalie van der Bunt – George
Partner Human Capital Consultancy, Learning & Assessments
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Learning Tracks
Click op de icoontjes voor nadere informatie over de tracks

Around The Boardroom Executive Track

Executive Track for Women

Leadership Development Track

Development Track for Supervisors

Human Resources Track

Public Management Track

Trending Topics
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Executive Track

Insights
Binnen de Executive Track biedt Deloitte Academy verschillende masterclasses aan voor het
topkader. Voor commissarissen, directieleden en andere executive bestuurders hebben wij het
“Around the Boardroom” programma ontwikkeld. Door het volgen van de masterclasses blijft u op
de hoogte van relevante en essentiële thema’s en bouwt u een waardevol netwerk van
gelijkgestemden op om ervaringen mee uit te wisselen.

Resultaat
• Een update omtrent actuele ontwikkelingen van voor u relevante onderwerpen
• Uitwisseling van ervaringen en best practices

Programma
De track is opgebouwd uit 6 boeiende masterclasses van een halve dag (van 08.30 tot 12.30 uur).
De masterclasses vinden plaats in de Executive Boardroom van Deloitte Dutch Caribbean. U kunt
zich inschrijven voor de gehele track of per sessie. Uw investering: ANG/AWG. 3.250 voor de
volledige track of ANG/AWG. 600 per sessie.

Masterclasses
1.
Change management
2.
Insight driven organization & data analytics
3.
Strategic HR (HR operating model & HR Maturity)
4.
Diversity, inclusiveness and respect
5.
Employee engagement
6.
Update on the ins and outs of IFRS

Datum
22 maart Aruba, 29 april Curaçao
19 april Aruba, 20 april Curaçao
17 juni
18 aug. Aruba, 19 aug. Curaçao
16 september
18 november
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Executive Track for Women

Insights
Binnen de Executive Track for Women biedt Deloitte Academy interessante en relevante
masterclasses op het gebied van change management, boardroom dynamics, personal
branding en meer. Het programma is speciaal ontworpen voor vrouwelijke executives.
Professionele facilitators en uw collega-deelnemers zorgen ervoor dat uw kennis over
relevante onderwerpen wordt verdiept. Daarnaast bouwt u een waardevol netwerk van
gelijkgestemden op om ervaringen mee uit te wisselen.

Resultaat
• Inzicht in actuele ontwikkelingen van voor u relevante onderwerpen
• Uitwisseling van ervaringen en best practices

Programma
De track is opgebouwd uit 6 boeiende masterclasses van een halve dag (van 13.15 tot 17.15
uur). De masterclasses vinden plaats in de Executive Boardroom van Deloitte Dutch
Caribbean. Uw investering: ANG/AWG. 3.250 voor de volledige track of ANG/AWG. 600 per

sessie.

Masterclasses
1.
Let’s connect: Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®)
2.
3.
4.
5.
6.
•

Insight driven organization & data analytics
Boardroom dynamics & personal branding
Diversity, inclusiveness and respect
Change Management
Surprise topic
What’s cooking: afsluiting met een ‘cook out’

Data
7 april Aruba
18 maart Curaçao
3 juni Aruba, 8 april Curaçao
3 juni
18 aug. Aruba, 19 aug. Curaçao
2 september
volgt
i.s.m. deelnemers
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Leadership Development Track

Insights
Deloitte Academy speelt in op de veranderende trends in leiderschapsontwikkeling. De sleutel
tot succesvol leidinggeven zit hem niet alleen in vakinhoudelijke kwaliteiten maar vooral ook in
de vaardigheid om medewerkers te ‘engagen’. Hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd?
Hoe beïnvloed ik hun productiviteit en prestaties? En hoe krijg ik hen zover dat zij meer
proactief en resultaatgericht te werk te gaan? Op deze en andere vragen biedt dit
leiderschapsontwikkelingsprogramma een antwoord. Het programma bestaat uit een serie
interactieve en praktijkgerichte workshops, aangevuld met intervisie sessies.
De MBTI sessie wordt verzorgd door een gecertificeerde MBTI practitioner en de John
Maxwell sessie wordt verzorgd door een certificeerde John Maxwell practitioner.

Resultaat
• Inzicht in eigen sterktes en ontwikkelkansen als leidinggevende
• Inzicht in nieuwe trends en inzichten op gebied van leiderschap
• Tools, technieken en vaardigheden om de impact van uw management te vergroten en
daarmee betrokkenheid, probleemoplossend vermogen en prestaties van medewerkers
te verhogen
• Uitwisseling van ervaringen en best practices

Programma
De Track is opgebouwd uit 6 boeiende workshops van een dag (van 08.30 tot 17.00 uur) en
4 intervisie sessies. Een 360° feedback verslag maakt ook onderdeel uit van het programma.
De masterclasses vinden plaats ter locatie van Deloitte Dutch Caribbean. Uw investering:
ANG/AWG. 2.950 voor het volledige programma inclusief lunch, MBTI rapport en 360°
feedback verslag.
Workshops
1. Let’s connect: Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®)
2. 360˚ feedback & zelfreflectie
3. Leadership Values – gebaseerd op het boek van
John C. Maxwell Leadership Gold
4. Gespreks- en leiderschapstechnieken deel 1
5. Gespreks- en leiderschapstechnieken deel 2
6. Van plan naar begroting
•
4 intervisie sessies

Data
6 april
1 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december
i.s.m. deelnemers
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Development Track for Supervisors

Insights
Het is belangrijk dat u als supervisor, teamleider of junior manager beschikt over goede
interpersoonlijke en supervisie vaardigheden. Het superviseren en operationeel aansturen
van een team brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe spreek ik medewerkers aan
op gedrag? Hoe krijg ik ze mee? Hoe beïnvloedt ik hun productiviteit en prestaties? Op deze
en andere vragen biedt dit ontwikkelingsprogramma een antwoord. Het programma bestaat
uit een serie interactieve en praktijkgerichte workshops, aangevuld met intervisie sessies.
De MBTI sessie wordt verzorgd door een gecertificeerde MBTI practitioner en de John
Maxwell sessie wordt verzorgd door een certificeerde John Maxwell practitioner.

Resultaat
•
•
•
•

Inzicht in eigen sterktes en ontwikkelkansen als supervisor/ teamleider
Inzicht in nieuwe trends en inzichten op gebied van supervisie en leidinggeven
Tools, technieken en vaardigheden om de impact van uw supervisie te vergroten
Uitwisseling van ervaringen en best practices met andere supervisors, teamleiders en
junior managers

Programma
De Track is opgebouwd uit 6 boeiende workshops van een dag (van 08.30 tot 17.00 uur) en
4 intervisie sessies. Een 360° feedback verslag maakt ook onderdeel uit van het programma.
De workshops vinden plaats ter locatie van Deloitte Dutch Caribbean. Uw investering:
ANG/AWG. 2.950 voor het volledige programma inclusief lunch, MBTI rapport en 360°
feedback verslag.

Workshops

Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.

23 maart
19 april
14 juni
13 september
18 oktober
15 november

•

Let’s connect: Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®)
360˚ feedback & zelfreflectie
HR in de lijn
Gespreks- en leiderschapstechnieken deel 1
Gespreks- en leiderschapstechnieken deel 2
Leadership Values – gebaseerd op het boek van
John C. Maxwell Leadership Gold
4 intervisie sessies

i.s.m. deelnemers
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Human Resources Track

Insights
Het succes van organisaties hangt in toenemende mate af van de kwaliteit en optimale inzet
van het menselijk kapitaal: de ‘human resources’. Als HR professional moet u de vertaalslag
weten te maken van de organisatie ambities naar de HR strategie in een tijd waarin ook het
HRM vakgebied zich verder ontwikkeld. In de Human Resources Track ontwikkelt u zich
verder als HR professional, zowel op gebied van uw eigen interpersoonlijke effectiviteit als
binnen belangrijke thema’s van het HR vakgebied. Het programma bestaat uit een serie
interactieve en praktijkgerichte workshops.

Resultaat
• Inzicht in nieuwe trends op het gebied van HRM en inzicht in specifieke HRinstrumenten van deze tijd
• Tools, technieken en vaardigheden om de impact van uw HR-beleid te optimaliseren
• Uitwisseling van ervaringen en best practices met andere HR professionals

Programma
De Track is opgebouwd uit 6 boeiende workshops van een dag (van 08.30 tot 17.00 uur).
Deelnemers van het programma kunnen kosteloos deelnemen aan het seminar over het
Global Human Capital Trends Rapport 2016. U kunt zich inschrijven voor de gehele track of
per sessie. De masterclasses vinden plaats op kantoor bij Deloitte Dutch Caribbean. Uw
investering is ANG/AWG 2.650 voor het volledige programma of ANG/AWG. 500 per
workshop, inclusief lunch.

Workshops
1.
Let’s connect: Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®)
2.
HR Delivery & Maturity: High-Impact HR Operating Model
3.
Workshop HR plan
Programma
4.
Arbo en veiligheid
5.
Mediation and conflict management basics
6.
Fixing Performance Management: ‘from rank & yank to coaching’
•
Global Human Capital Trends 2016

Data
13 april
11 mei
8 juni
10 augustus
14 september
9 november
17 maart Curaçao
23 maart Aruba
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Public Management Track

Insights
Het succes van de manager die werkzaam is in de publieke sector staat of valt bij uitstekende
leiderschaps- en adviesvaardigheden, scherp stakeholdermanagement en het hebben van
een professionele en positieve grondhouding. Het programma bestaat uit een serie
interactieve en praktijkgerichte workshops, aangevuld met intervisie sessies. De workshops
zijn gericht op het verder ontwikkelen en inspireren van de public management professional,
op het gebied van onder meer adviseren, stakeholder management, beleidsontwikkeling,
leiderschap en het vasthouden aan een positieve grondhouding door drive en intrinsieke
motivatie.

Resultaat
• Inzicht in eigen sterktes en ontwikkelkansen als manager
• Inzicht in nieuwe trends en inzichten op gebied van management en leiderschap
• Tools, technieken en vaardigheden om de impact van uw leiderschap te vergroten en
daarmee betrokkenheid, probleemoplossend vermogen en prestaties van medewerkers
te verhogen
• Uitwisseling van ervaringen en best practices

Programma
De Track is opgebouwd uit 6 boeiende workshops van een dag (van 08.30 tot 17.00 uur) en
4 intervisie sessies. Een 360° feedback verslag maakt ook onderdeel uit van het programma.
De masterclasses vinden plaats ter locatie van Deloitte Dutch Caribbean. Uw investering:
ANG/AWG. 2.650 voor het volledige programma inclusief lunch, MBTI rapport en 360 graden
feedback verslag.
Workshops
1.
Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®) als human capital tool
2.
Positivity, passion & performance
3.
Stakeholdermanagement, strategisch adviseren en politieke
sensitiviteit
4.
Coaching en gesprekstechnieken
5.
360˚ graden feedback, zelfreflectie en coaching
6.
Beleidsplanontwikkeling met impact: schrijven en doen!
•
4 intervisie sessies

Data
17 maart
21 april
16 juni
18 augustus
15 september
17 november
i.s.m. deelnemers
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Trending topics
Human Capital
Presentation: Human Capital Trends Report 2016
Date: 11 March 2016 in Curaçao
Date: 23 March 2016 in Aruba
Your investment: ANG/AWG. 100

• Employee Engagement & the National Employee
Engagement Survey
• Participate with the national employee engagement
survey and receive not only the results from your own
organization but also the national benchmark. For more
information: contact us: hrm@deloitte.com
• Stay pending for the date of our employee engagement
seminar!

Risk Management & Technology
•

Moving towards an insight driven organization (IDO) & data analytics (Big Data)

•

Cyber security and risk intelligent governance in the age of cyber threats

•

Business continuity management

•

Industrial control systems security

Tax
•

Actualiteiten in de fiscaliteit

Wij informeren u graag over de data van onze Trending Topic
Masterclasses en Seminars!
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Trending topics

Seminar Women in Leadership

Women Mean Business

Even though women have made progress in moving to higher-level leadership positions in
organizations they still face incredible challenges along the way. Women need each other to get to
the top. This interactive and intense seminar of Women in Leadership will address some of the
challenges that women face when climbing the career ladder and when leading organizations and
people.
Key topics of the seminar are: leadership, effective communicating and networks. During the
workshop participants will explore best practices, share insights, learn about the latest research,
compare experiences, and discuss their ideas and challenges with each other. Since the program is
highly practical, participants can put what they have learned into practice immediately.

About Dianne Bevelander, MBA, PhD
Professor Dianne Bevelander is the Executive Director of the
Erasmus Centre for Women and Organizations at Rotterdam
School of Management (RSM), Erasmus University in the
Netherlands. She teaches personal leadership development to
executives and graduate students at the RSM and at various
other business schools internationally. Dianne’s primary research
interests relate to management education, social network theory,
and the development of human capital, with particular emphasis
on the career development of professional women. Dianne is a
member of a number of international educational boards and is
regularly included in conferences, keynote addresses, and
plenary talks. Dianne has an MBA from the University of Cape
Town, South Africa and a PhD from the University of Lulea,
Sweden.

Date: 23 Februari 2016 in Curaçao
Your investment: ANG/AWG. 250
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Learning Tracks – in house
Click op de icoontjes voor nadere informatie over het in-house aanbod

Duurzame organisatie- en teamontwikkelingsprogramma’s van 3-24 maanden

Inspirerende masterclasses en clinics voor (executive)
management teams, managers en afdelingshoofden

‘Performance boosting’ workshops voor medewerkers op
ieder niveau

Ons Team
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Overzicht aanbod ‘Op Maat’
Click op de icoontjes voor een beschrijving van het aanbod
Duurzame organisatie- en teamontwikkelings programma’s van 3-24 maanden
•
Leadership development
•
Teambuilding
•
Culture & engagement development track
Inspirerende masterclasses en clinics voor (executive)
management teams, managers en afdelingshoofden
Change, growth & culture
•
Inspiration clinic, pressure cooker, think tank
•
MBTI®
•
Business game
•
Business case for change , ‘As One’ model
•
Organizational make-over
•
Projectmanagement
•
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
•
Dossieropbouw bij disfunctioneren
•
Finance for non-financial managers
•
HR for non-HR managers
•
Coaching- en gesprekstechnieken
•
360˚ feedback en zelfreflectie
Technology & Risk Management
•
Insight driven organization (IDO) & Data analytics (Big Data)
•
Qlik sense op maat
•
Cyber security
•
Business continuity management
•
Enterprise risk management (ERM)
‘Performance boosting’ workshops voor medewerkers op ieder niveau
Performance boost
• Positivity, passion & performance
• About time to get organized (time management)
• MBTI®
• 360˚ feedback en zelfreflectie
• Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Sales & Services
• Turn customers into fans
• Klachtenafhandeling
• Boost your sales
• Customer communication
Technology & Risk Management
•
Security Awareness

14
naar hoofdmenu

Duurzame organisatie- en team
ontwikkelings programma’s (3-24 maanden)
•

Leadership Development
Deloitte Academy speelt in op de veranderende trends in leiderschapsontwikkeling. De
sleutel tot succesvol leidinggeven zit hem niet alleen in vakinhoudelijke kwaliteiten maar
vooral ook in de vaardigheid om medewerkers te ‘engagen’. Hoe houd ik mijn medewerkers
gemotiveerd? Hoe beïnvloed ik hun productiviteit en prestaties? En hoe krijg ik hen zover dat
zij meer proactief en resultaatgericht te werk te gaan? Op deze en andere vragen biedt dit
leiderschapsontwikkelingsprogramma een antwoord. Dit maatwerk programma bestaat uit
een serie interactieve en praktijkgerichte workshops, aangevuld met intervisie sessies,
afgestemd op de specifieke wensen en prioriteiten van uw organisatie.

•

Teambuilding
Deloitte Academy biedt op maat gemaakte teambuilding programma’s en evenementen
afgestemd op uw specifieke wensen en behoeften. Onze teambuilding programma’s en
evenementen zijn duurzaam, uniek, inspirerend en vernieuwend in de manier waarop ze
bijdragen aan een meer efficiënte en productieve inzet van uw medewerkers. Onze filosofie
is dat teambuilding leuk en plezierig, maar vooral ook informatief, effectief en duurzaam
moet zijn. Onze teambuilding sessies kunnen zowel indoor als outdoor, of in een combinatie
van beide, georganiseerd worden.

•

Culture & Engagement
Cultuur kan omschreven worden als de manier waarop de dingen gedaan worden in de
organisatie. Onderzoek wijst steeds weer uit dat er een sterk verband is tussen
bedrijfsresultaat en een actief gestuurde cultuur. Uw organisatie- of teamcultuur kan als
katalysator werken voor uw organisatie of teamdoelstellingen of deze juist ondermijnen. In
het verlengde hiervan blijkt uit onderzoek dat employee engagement, ofwel
medewerkersbetrokkenheid, leidt tot betere prestaties. In dit programma worden gerichte,
interactieve workshops georganiseerd ter professionalisering en verdere ontwikkeling van de
organisatie cultuur en employee engagement. Samen worden belemmerende patronen in
kaart gebracht en doorbroken. En natuurlijk wordt er veel geoefend met nieuw gedrag en
nieuwe afspraken.
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Inspirerende masterclasses en clinics voor
(executive) management teams, manager
en afdelingshoofden
Change, Growth & Culture
•

Inspiration clinic
Bent u toe aan nieuwe inspiratie? Wilt u in uw team brainstormen over nieuwe kansen, wilt u
een gedegen knelpuntenanalyse verrichten en komen tot out-of-the-box oplossingen? In deze
constructieve interactieve sessie wordt u geprikkeld en doet u nieuwe inspiratie , energie en
ideeën op. In een gedegen intake worden de behoeften en doelstellingen scherp in kaart
gebracht. De sessie wordt op maat verzorgd.

•

MBTI®
De Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®) is wereldwijd het meest gebruikte instrument om
inzicht te krijgen in persoonlijkheidstypes en persoonlijke voorkeuren. De MBTI biedt
praktische aanknopingspunten voor persoonlijke ontwikkeling en voor effectievere coaching,
communicatie en teamontwikkeling.

•

Business game
In de business game komen bedrijfskundige simulaties aan bod, gericht op de ontwikkeling
van interactief management en ondernemerschap. Voorbeelden van onderwerpen die de
revue kunnen passeren: Businessplan; Marketing; Financiën & Investeringen; Planning &
Control; Organisatieverandering. Er wordt in kleine groepen van 4 – 6 deelnemers ‘gespeeld’.

•

Business case for change (‘As One’
model)
In deze masterclass creëren we een
collaboratieve setting waar u met andere
(senior) managers of met uw team
praktische inzichten krijgt aangereikt,
waarmee u een veranderingstraject of een
grootschalig project in uw organisatie
succesvol kunt laten verlopen. Het As-One
model werd wereldwijd bij honderden
organisaties toegepast.
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Inspirerende masterclasses en clinics voor
(executive) management teams, manager
en afdelingshoofden (vervolg)
Vervolg: Change, Growth & Culture
•

Organizational ‘make over’
In de ’organizational make over’ voert u, als ondernemer, samen met een klein team van
experts van Deloitte vanuit diverse disciplines een snelle, gestructureerde en kritische ‘checkup’ van uw organisatie uit. U gaat met andere ogen naar uw organisatie kijken. U krijgt
informatie over de gebieden waarin u uw organisatie kunt verbeteren. Thema’s die de revue
kunnen passeren zijn onder meer uw ‘point of contact’, marketing & pr, uw productaanbod etc.
Aan het eind van de workshop heeft u een concreet actieplan om uw bedrijf nog beter op de
kaart te zetten.

•

Projectmanagement
Bij de workshop Projectmanagement staan de analyse en beheersing van processen en het
aanleren van projectmanagement vaardigheden centraal. Hierbij komen ook onderwerpen als
projectleiderschap, risicomanagement en projectplanning nadrukkelijk aan de orde. Dit is vooral
een interactieve en praktische workshop die u de juiste tools aanreikt om de projecten in uw
organisatie goed te kunnen managen, zodat de doelstellingen bereikt worden binnen de
aangegeven deadlines en binnen budget.

•

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Het is van belang dat leidinggevenden het beoordelingssysteem goed begrijpen en kunnen
uitleggen en ook dat zij het systeem consistent en consequent gebruiken. Bij voorkeur wordt
het instrument ingezet om te ontwikkelen en coachen. Hiertoe is een constructieve
gespreksaanpak ook van groot belang. Tijdens deze workshop krijgen leidinggevenden
praktische tools en vaardigheden aangereikt. Ook wordt uitgebreid geoefend met het houden
van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

•

Dossieropbouw bij disfunctioneren
Een dossier opbouwen over het functioneren van een medewerker heeft vaak niet de eerste
prioriteit. Om drie redenen is het echter wel belangrijk. Ten eerste gaat er een positief signaal
vanuit richting de goed functionerende medewerkers. Ten tweede vergroot een goede
dossieropbouw de kans op een succesvolle ontslagaanvraag van een slecht functionerende
medewerker. En ten derde helpt het opbouwen van een dossier bij het bespreekbaar maken
van het disfunctioneren met de medewerker en bij het geven van follow-up aan incidenten.
Tijdens deze workshop ontvangt u praktische tips en tools om de dossieropbouw te realiseren.
Deze workshop is interessant voor HR professionals, maar vooral ook voor lijnmanagers.
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Inspirerende masterclasses en clinics voor
(executive) management teams, manager
en afdelingshoofden (vervolg)
Vervolg: Change, Growth & Culture
•

Finance for non-financial managers
Managers nemen beslissingen waarbij financiën een belangrijke rol spelen. Men wordt meer
en meer afgerekend op basis van financiële resultaten. De financiële consequenties van
voorstellen of beslissingen zijn niet altijd helder voor de niet-financiële manager. Heeft u te
maken met begrotingen en budgetten? Wilt u een vaardige gesprekspartner zijn in
gesprekken met financiële specialisten? Dan is deze workshop een goede keuze. Tijdens
deze workshop leert u hoe u uw financiële kennis en vaardigheden naar een hoger niveau
kunt brengen.

•

HR for non-HR managers
In deze praktische workshop leert u hoe u uw HR lijnverantwoordelijkheden en HR activiteiten
kunt afstemmen op de (rendements)eisen en business doelstellingen van uw organisatie.
Verder krijgt u in vogelvlucht een toelichting op de ontwikkeling en optimale inzet van de
verschillende HR-instrumenten. Een ander onderwerp wat in deze interactieve bijeenkomst
aan de orde komt is de rolverdeling tussen HR en het lijnmanagement.

•

Coaching- en gesprekstechnieken
Het boeien en binden van medewerkers en het creëren van ‘high performing teams’ vraagt
van de leidinggevende continue coaching en scherpe communicatie. Managers die
beschikken over goede coachings- en gespreksvaardigheden zijn succesvoller in het
‘engagen’ van hun medewerkers. In deze interactieve workshop worden korte theoretische
introducties gevolg door veel praktische oefeningen met effectieve technieken. Ook voor
ervaren managers is dit een nuttige sessie.

•

360° feedback en zelfreflectie
Een effectieve werkwijze van een leidinggevende kenmerkt zich onder andere door het
creëren van een open feedback cultuur en door te leren open te staan voor zelfreflectie.
Reflecteren is het terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat
men heeft gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daaruit lering trekken. De informatie die
verkregen kan worden met behulp van een 360° feedback tool kan het beeld completeren en
zo een goede basis vormen voor gerichte persoonlijke ontwikkeling.
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Inspirerende masterclasses en clinics voor
(executive) management teams, manager
en afdelingshoofden (vervolg)
Technology & Risk Management
•

Insight driven organization (IDO) & data analytics (Big Data)
Het Insight Driven Organization (IDO) concept en de bijbehorende methode is ontwikkeld op
basis van de ervaring van Deloitte met het inbedden van duurzame analytics oplossingen in
de eigen Deloitte global organisatie en onze klanten. In de verdere ontwikkeling richting een
IDO is het belangrijk om te beschikken over een analytics strategie. Ook dient er weldoordacht
aandacht te zijn voor de fundamentele bouwstenen te weten People, Process, Data en
Technology. In deze workshop wordt het concept en de methode van Insight Driven
Organization (IDO) op interactieve wijze uitgediept.

•

Qlik Sense op maat
U heeft Qlik View succesvol geïmplementeerd en nu wilt u met uw organisatie kennis delen.
Bij voorkeur ook nog op uw eigen locatie en met uw eigen datamodellen? Dat kan! De training
wordt bij u op kantoor gegeven door onze senior business consultant. De training is geheel
toegespitst op uw eigen Qlik View omgeving en gebruik. De consultant speelt in op uw
kennisniveau en uw eisen en wensen op Qlik View gebied. Tijdens de training wordt er
doorontwikkeld aan uw eigen rapportages. Op deze wijze slaat u twee vliegen in één klap!

•

Cyber security
Voor de cybercrimineel is elke organisatie een potentieel doelwit. Uw data is voor hen goud
waard. Is uw organisatie op een dergelijke aanval voorbereid? Deloitte heeft de juiste
expertise in huis om een cyber security training op maat te geven zodat u de cybercriminelen
altijd een paar stappen voor zal zijn. Wij geven niet alleen aandacht aan hoe een aanval
voorkomen kan worden maar juist hoe een aanval te detecteren en hierop snel en adequaat te
reageren. Hiernaast kunnen wij periodieke security awareness trainingen voor uw
medewerkers verzorgen. Statistieken wijzen uit dat een merendeel van de cyber security
incidenten het gevolg zijn van interne fouten, onwetendheid van medewerkers, of opzet.
Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij periodiek een (actueel) onderwerp onder de
aandacht brengen, zoals bijvoorbeeld een algemene security awareness training, of meer
specifiek en in detail ten aanzien van wireless security, authenticatie & toegangsvalidatie,
social engineering, en dergelijke.
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Inspirerende masterclasses en clinics voor
(executive) management teams, manager
en afdelingshoofden (vervolg)
Vervolg: Technology & Risk Management
•

Business continuity management
Onvoorziene omstandigheden kunnen zich zonder waarschuwing manifesteren tot een crisis
situatie binnen uw bedrijf. Een dergelijke situatie kan vergaande gevolgen hebben voor uw
bedrijfsvoering, imago, financiële positie, medewerkers en dienstverlening aan klanten of
derden. Hoe goed bent u hierop voorbereid? Weet u wat uw kritische processen zijn en waar
deze van afhankelijk van zijn? Deloitte heeft Business Continuity Management experts die
een op maat gemaakte training kunnen verzorgen zodat u zich kunt voorbereiden en
adequaat invulling kunt geven aan uw business continuity initiatieven.

•

Enterprise Risk Management (ERM)
Als organisatie heeft u elke dag te maken met bedrijfsrisico’s die een grote invloed kunnen
hebben op uw reputatie, vertrouwen en veiligheid. Het is van essentieel belang dat de juiste
aandacht wordt geven aan Risico Management. Van grotere organisaties wordt zelfs verwacht
dat een kader aanwezig is zodat risico’s op een systematisch wijze worden geïdentificeerd en
beheerst. Bij Deloitte hebben we de experts in huis die ERM trainingen geven waarbij wij u
helpen om een kader neer te zetten om de risico’s te identificeren, beoordelen en beheersen.
Ook kunnen wij voor u risk assessment workshops uitvoeren, waarbij in een interactieve
sessie uw bedrijfsrisico’s inzichtelijk worden gemaakt.
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Performance boosting workshops voor
medewerkers op ieder niveau
Performance Boost
•

Positivity, passion & performance
‘A positive attitude is contagious, don’t wait to catch it from others, be a carrier’ is het motto
van deze workshop waarin participanten zich bewust worden van hun eigen werkhouding en
de mate waarin deze professioneel en positief is en bijdraagt aan een fijne werksfeer en het
succes van de organisatie. De workshop is gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. U
gaat naar huis met nieuwe waardering voor uw werkomgeving en met een dosis nieuwe
motivatie , positiviteit en passie.

•

About time to get organized (time management)
In deze intensieve time management workshop leert u hoe u zichzelf op een praktische
manier kunt wapenen tegen tijdgebrek, gebrek aan concentratie, interrupties en de
dagelijkse stortvloed aan informatie. U leert hoe u slimmer kunt werken en tijd besparen met
behulp van de meest actuele time management technieken. Een eenmalige 1op 1 coaching
sessie op uw werkplek, kan onderdeel uitmaken van het programma.

•

MBTI®
De Meyers Briggs Type Indicator (MBTI®) is wereldwijd het meest gebruikte instrument om
inzicht te krijgen in persoonlijkheidstypes en persoonlijke voorkeuren. De MBTI biedt
praktische aanknopingspunten voor persoonlijke ontwikkeling en voor effectievere coaching,
communicatie en teamontwikkeling

•

360˚ feedback & zelfreflectie
Een effectieve werkwijze van een professional kenmerkt zich onder andere door feedback
en door te leren open te staan voor zelfreflectie. Reflecteren is het terugkijken, bespiegelend
overdenken en zoeken naar betekenis van wat men heeft gezien, ervaren, gedacht of
gedaan en daaruit lering trekken. De aanvullende informatie die verkregen kan worden met
behulp van een 360° feedback tool kan het beeld completeren en zo een goede basis
vormen voor gerichte persoonlijke ontwikkeling. De verschillende werkwijzen en tools op dit
gebied komen tijdens deze workshop uitgebreid aan de orde, zowel in theoretische als
natuurlijk ook meer praktische zin in de vorm van oefeningen en cases.

•

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Succesvol gebruik van een beoordelingssysteem vraagt om specifieke kennis en
vaardigheden, ook bij de medewerkers. Het is van belang dat alle betrokkenen binnen de
organisatie het beoordelingssysteem goed begrijpen. Tijdens deze workshop krijgen
medewerkers praktische tools en vaardigheden aangereikt om goed voorbereid deel te
nemen aan de functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen hun organisatie.
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Performance boosting workshops voor
medewerkers op ieder niveau
Sales and Services
•

Turn customers into fans
Organisaties die klanten weten te binden zijn over het algemeen succesvoller dan organisaties
die die kunst minder goed verstaan. Hoe doe je dat: klanten aan je binden? In deze training is
er veel aandacht voor bewustwording van en oefenen met een professionele klantgerichte
houding. U ontvangt constructieve feedback en krijgt aldus inzicht in uw eigen sterke en
ontwikkelpunten.

•

Klachtenafhandeling
Een klacht omzetten in een ’kans’ is een uitdaging en een kunst. Bij deze praktische workshop
wordt geoefend met (de-escalerende, beïnvloedings- en andere) technieken en vaardigheden
om klachten klantgericht en professioneel af te handelen en om ‘win-win’ situaties te creëren. U
ontvangt veel tips en u leert omgaan met de emoties van uzelf en van de klant. U ontvangt
constructieve feedback en krijgt aldus inzicht in uw eigen sterke en ontwikkelpunten.

•

Boost your sales
Producten en diensten zijn tegenwoordig makkelijker met elkaar te vergelijken, waardoor
concurreren een hele andere dimensie krijgt. Verkopen op de traditionele manier verloopt
steeds moeizamer. In deze interactieve praktische training leert u nieuwe sales & service
technieken en vaardigheden. Een online sales assessment vormt het vertrekpunt van de
training. U ontvangt constructieve feedback en krijgt aldus inzicht in uw eigen sterke en
ontwikkelpunten.

•

Customer communication
Professionele klantcommunicatie is van groot belang voor het realiseren van een hoge mate
van klanttevredenheid. In deze training oefent u met relatie- en oplossingsgerichte
communicatie technieken. In praktische oefeningen komen verschillende communicatiestijlen
aan bod en leert u de verwachtingen van klanten in te schatten en goed af te handelen. U
ontvangt constructieve feedback en krijgt aldus inzicht in uw eigen sterke en ontwikkelpunten.
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Performance boosting workshops voor
medewerkers op ieder niveau
Technology & Risk Management
•

Security Awareness
Statistieken wijzen uit dat het merendeel van de cyber security incidenten het gevolg zijn van
interne fouten, onwetendheid van medewerkers, of opzet. Afhankelijk van uw behoeften kunnen
wij eenmalig of periodiek het thema security onder de aandacht brengen van uw personeel. Dit
kan in de vorm van een algemene security awareness training, of in de vorm van meer gerichte
sessies waar specifiek en in detail wordt ingegaan op thema’s zoals bijvoorbeeld wireless
security, authenticatie & toegangsvalidatie, social engineering, etc.
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Ons team
Maghalie van der Bunt – George
Partner – Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“Whether you think you can, or you think you can’t–you’re right” –Henry Ford
Maghalie is als partner bij Deloitte Dutch Caribbean eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Human Capital Consultancy, Training &
Assessments. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van Organisatieontwikkeling en Human Resource Management in de private en
publieke sector. Haar kracht ligt in het op praktische en herkenbare wijze vertalen van complexe theorie naar de praktijk van alledag.

Mario Flores
Partner – Technology Consulting & Enterprise Risk Services
“Risk Management is based on knowing what you are doing, so you make the right turn where there is a bend in the road”
Mario is als partner bij Deloitte Dutch Caribbean eindverantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van Technology Consultancy en
Enterprise Risk Services. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring, variërende van IT & Risk Governance trajecten en strategie vorming tot de
implementatie van geautomatiseerde systemen en security assessments. Mario’s drijfveer is het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van
systemen, bedrijfsprocessen en mensen, teneinde praktische en waardevolle verbeteringen voor organisaties te kunnen realiseren. Mario is een
gecertificeerd Information System Auditor (CISA), Information Security Manager (CISM) en Project Management Professional (PMP).
Otmar Martina
Partner – Audit, Vakdirecteur & Compliance Officer
“Institutions can provide the engine for change but only individuals can supply the fuel” –Alan MacGibbon
Otmar is als partner van Deloitte Dutch Caribbean eindverantwoordelijk voor de audits van grote lokale en internationale klanten. Daarnaast is
hij de directeur audit vaktechniek , compliance officer en de IFRS specialist met een bijzondere focus op financiële instrumenten. Otmar heeft
zijn studie voltooid in de USA en heeft de internationale Deloitte policies en handboeken helpen ontwikkelen.

Julian Lopez Ramirez
Managing Partner/ Partner – Tax
“If you don’t drive your business, you will be driven out of business” – B.C.Forbes
Julian is als Managing Partner en Tax Partner verbonden aan Deloitte Dutch Caribbean. Hij heeft ruim 14 jaar ervaring op het gebied van
fiscale zaken, zowel binnen de Antilliaanse als de Nederlandse overheid. Hij is lid van de taskforce Tax Treaty’s en de taskforce voor het
nieuwe belastingstelsel voor de overheid van Curaçao. Julian is een van de auteurs van het boek ‘Het fiscale stelsel in het Caribisch
Koninkrijk’.

Marina Kooijmans
Director – Human Capital Consultancy, Training & Assessments
"With regard to excellence, it is not enough to know, but we must try to have and use it.“ – Aristoteles
Marina studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij afstudeerde in Sociologie en Bedrijfskunde. Zij heeft gewerkt voor tal van
organisaties zowel in de profit sector als ook voor (semi-) overheidsorganisaties, zowel internationaal, regionaal als lokaal, op thema’s zoals
leiderschap, change management en ontwikkelingen in het HR werkveld. Haar expertise / kracht ligt in het vertalen van theorie naar praktijk op
een boeiende en enthousiasmerende wijze. Marina is gecertificeerd coach en assessor, o.a. in het MBTI instrumentarium.

Robert Kabel
Senior Manager – Analytics and Technology
“Analytics, because HOPE is not a strategy”
Rob’s fascinatie voor mogelijkheden waarmee organisaties gebruik kunnen maken van innovatieve “Analytics tools” ten behoeve van een
beter resultaat stamt al uit zijn vroege carrière. Inmiddels zijn deze tools toegankelijk voor organisaties van elke type en elke omvang.
Rob beschouwt het delen van zijn kennis en ervaring niet alleen als plezierig maar ook als onderdeel van zijn missie om organisaties de
werkelijke waarden van “Analytics” te doen inzien.

Menno George
Manager–Strategy & Operations/Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“De meest beperkende denkgewoonte is om alle nieuwe informatie te toetsen aan wat je al weet. Het is de perfecte methode om te
blijven waar je al bent”
Menno studeerde Management, Economie en Recht aan de Hoogeschool van Utrecht. Hij werkt ruim 10 jaar in de Consultancy in Curacao en
heeft een brede ervaring op het gebied van strategisch management, kwaliteits- en procesmanagement en leiderschap. De expertise en kracht
van Menno ligt in het inzichtelijk maken van ingeslepen patronen om deze te doorbreken en te vervangen met nieuwe inzichten
en inspiratie.

Lizzette Archangel
Manager–Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination”
Liz is afgestudeerd in Human Resource Management. Zij heeft gewerkt voor Shell International BV op thema’s zoals HR beleid en processen,
remuneratie, beloning en HR Service Delivery Model. Hiervoor heeft ze wereldwijd trainingen gegeven over verschillende HR thema’s. Haar
expertise ligt in het vertalen van plannen en strategieën in bruikbare methoden, technieken en handvaten die gebruikt kunnen worden in het
dagelijkse praktijk. Dit doet zij vanaf middenkader tot directieniveau.
Jocelyn Thijssen-Peterson
Manager–Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“The best way to predict the future is to invent it” – Alan Kay
Jocie studeerde Personeel & Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam. Zij startte haar carrière als HR Manager in de gezondheidssector op Bonaire.
Met meer dan 10 jaar ervaring als organisatieadviseur, trainer en HR Manager binnen de particuliere en publieke sector is het haar passie om
een bijdrage te leveren aan de professionalisering van HRM. Dit doet zij door het ontwikkelen en implementeren van diverse HR instrumenten,
het geven van trainingen, het coachen van professionals en het ondersteunen bij reorganisatietrajecten.

Esther Baaij
Senior Manager–Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“Never tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon”
Esther heeft 13 jaar ervaring opgedaan als organisatieadviseur op het gebied van Human Capital bij diverse organisaties, zowel bij profit als nonprofit organisaties. Zij heeft veel ervaring als projectmanager van grootschalige en complexe trajecten. Naast haar achtergrond op het gebied
van organisatieadvies ontwikkelt en verzorgt zij trainingen op diverse onderwerpen, van HR tot organisatieverandering.

Arjan Klunder
Manager–Enterprise Risk Services
“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal” –Einstein
Arjan is manager binnen Deloitte Enterprise Risk Services met een focus op cyber security en risk management. Zijn kracht ligt in het bedenken
van pragmatische en efficiënte oplossingen voor complexe vraagstukken in de snel veranderende wereld van cyber security en risk
management. Naast zijn Master titel Technische Bedrijfswetenschappen heeft Arjan de RE, ISO27001 Lead Auditor, CISSP, CISM, CRISC en
CGEIT certificeringen behaald.

Cherissa Koko
Manager–Consulting
“There is nothing permanent except change” –Heraclitus
Cherissa behaalde haar masters degree in strategisch management aan de Erasmus universiteit. Cherissa werkte in Nederland enkele jaren als
Strategisch Adviseur en als Progamma Manager Organisatieontwikkeling bij diverse gemeentes. Als sparringpartner en strategisch adviseur van
directies heeft zij zich gespecialiseerd in het signaleren en versnellen van strategische prioriteiten, het omzetten van ideeën en analyse naar
opdrachten en actie en het leggen van verbindingen. Cherissa Koko heeft ruime trainingservaring en is gecertificeerd NLP practitioner.

Tirza Garmes
Manager–Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“Change is inevitable. Growth is optional.” – John Maxwell
Tirza studeerde aan de Hogeschool Noord Nederland, waar zij afstudeerde in International Hospitality Management. Zij heeft voor internationale organisaties gewerkt
en zich gespecialiseerd in Human Resources. De afgelopen jaren heeft Tirza zich voornamelijk ontwikkeld op het gebied van talent management, performance
management en assessments. Ze is een John Maxwell gecertificeerde coach, trainer en spreker. Haar expertise ligt in het aansluiten van HR strategieën op
organisatiedoelstellingen en door implementatie van HR tools en modellen. Dit doet zij vanaf middenkader tot directieniveau.
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