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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 ontwikkelprogramma’s, masterclasses en
workshops aan voor alle sectoren op tal van trending topics. We richten
ons op verschillende doelgroepen, van het topkader via lijnmanagers en
supervisors naar jong talent, geïnteresseerden en HR professionals.
Deze brochure geeft een overzicht van ons regulier aanbod van
programma’s, workshops en seminars. Wij verzorgen dit aanbod via
open inschrijving, maar kunnen de sessies ook op maat ‘inhouse’ voor
u verzorgen. In aanvulling op de learning solutions die in deze brochure
zijn opgenomen kunnen wij ook op maat programma’s, trainingen
en workshops ontwikkelen en verzorgen over díe thema’s die voor u
belangrijk zijn. Vraag ons gerust om een vrijblijvende offerte.
Waarom kiezen voor Deloitte Academy?
• ‘From issue to impact’: we bieden oplossingsgerichte programma’s,
masterclasses, workshops en seminars.
• We zijn vernieuwend en trendsettend op specifieke thema’s die anno
2015 relevant zijn. Van ons krijgt u geen oppervlakkige sessies, maar
diepgaande workshops en masterclasses met lokale en internationale
trends en best practices.
• Deloitte investeert wereldwijd continue in onderzoek en
ontwikkelingen om uitzonderlijke business performance te bereiken.
Gedurende de werkdag wordt gemiddeld elke minuut één Bersin by
Deloitte onderzoek of publicatie gedownload. Wereldwijd gebruiken
meer dan 5,000 organisaties onze Bersin by Deloitte onderzoeken ten
behoeve van het verbeteren van hun HR, talent en corporate learning.

The capacity to learn is a gift,
The ability to learn is a skill,
The willingness to learn is a choice
– Brian Herbert
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• Uw facilitators zijn (lokale en internationale) breed georiënteerde
experts. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
binnen hun vakgebied en het thema van de sessie; u heeft zo
gegarandeerd toegang tot de meest actuele informatie.
• Uw facilitators zijn meer dan trainers, zij adviseren en ondersteunen
klanten in diverse markten over/ bij de praktische toepassingen van
trends en ontwikkelingen. Hierdoor hebben zij inzicht in de context
en kunnen zij de vertaalslag maken van theorie naar de praktijk van
alle dag.
• Onze filosofie is dat mensen optimaal leren via een mix van
interactieve leervormen die geïntegreerd worden ingezet. U krijgt
op verschillende momenten en in verschillende vormen inzichten
aangereikt en u wordt optimaal in de gelegenheid gesteld om
vaardigheden eigen te maken. Blended learning noemen we dat.
• Onze sessies doen wij in kleine groepen (max. 16 personen). We
halen het beste uit de groepsdynamiek, terwijl we de individuele
behoeften nooit uit het oog verliezen.
Wij hopen u met onze learning solutions van dienst te kunnen zijn!
Maghalie van der Bunt-George
Partner – Human Capital Consultancy, Training & Assessments
Deloitte Dutch Caribbean
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• Around the Boardroom – Board & Executive Track
• De Ondernemerskamer – MKB Ondernemers Programma

• Leadership Development
Programma’s:
––Managers
––Supervisors & Teamleiders

• Workshops:
––Competentiegerichte Selectiegesprekken
––Functionerings- & Beoordelingsgesprekken
––Condities voor Succes bij
Organisatieverandering
––Leidinggeven met Impact
––Coachings- & Gesprekstechnieken

• Development Programma voor Young
Professionals
• Workshops:
––Persoonlijke Empowerment
––Succesvol Presenteren
––Sales & Service Boost

HR Toolkit
• Workshops:
––HR Businessplan
––Talent Acquisitie Anno 2015
––HR Transformation voor meer Business
Impact

–– Inrichten van Moderne Performance
Management Systemen
–– Coachings- & Gesprekstechnieken voor HR
Professionals
–– HR Analytics
–– Corporate Learning: Trends, Strategie &
Inrichting

Data Analytics
• Workshops:
––Inzicht door Data Visualisatie
––State of the art Data Visualisatie in IBM Cognos
––Multidimensional Modeling

Trending Topics
• Workshops:
––Security Awareness
––Trends in Employee Engagement
––Integriteit
––MBTI – De Sleutel tot Zelfkennis &
Samenwerking (Introduction &
Advanced)

––Boost your Team!
––Shape your Culture!
• Seminar:
––Launching the Global Human Capital Trends
2015
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Executive Track
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Binnen het Executive Track biedt Deloitte Academy verschillende masterclasses aan voor het topkader. Voor commissarissen
en executive bestuurders hebben wij het exclusieve “Around the Boardroom” programma ontwikkeld. Met 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. Het programma bestaat uit publicaties en boeiende masterclasses
met ruimte voor debat. Voor ondernemers uit het MKB bieden we De Ondernemerskamer. Dit MKB Ondernemers
Programma is bedoeld voor ondernemers die willen werken aan succes en het vergroten van hun onderscheidend vermogen.
Het programma bestaat uit workshops, een één-op-één expert talk en publicaties.

Around the Boardroom – Board & Executive Track
Resultaat
• Een update omtrent actuele ontwikkelingen op de voor u relevante onderwerpen als commissaris of executive bestuurder
• Het uitwisselen van ervaringen en best practices met mede commissarissen en executives

Beschrijving
Als commissaris of lid van de raad van toezicht veranderen uw verantwoordelijkheden. U houdt toezicht op nieuwe activiteiten en
innovatieve business modellen. Digitale ontwikkelingen vragen een nieuw soort kennis. Veranderende wet- en regelgeving, de rol van
de aandeelhouders en economische omstandigheden maken dat ook executives op diverse speelvelden actief moeten zijn.
Verwachtingen worden steeds hoger en er wordt meer deskundigheid en vasthoudendheid gevraagd van zowel commissarissen als
executives. Om in deze dynamische omgeving de juiste koers te bepalen, is het belangrijk om over de juiste informatie en inzichten te
beschikken. Graag willen wij u ondersteunen en inspireren. Dit doen we via publicaties en masterclasses met ruimte voor debat, binnen
een netwerk van gelijkgestemden, waarmee u in een vertrouwelijke setting waardevolle kennis, ervaringen en best practices deelt.
De track is opgebouwd uit 7 boeiende masterclasses over de voor u relevante onderwerpen als commissaris of bestuurder.
Masterclasses duren een halve dag (van 08.30 tot 12.30 of van 13.30 tot 17.30) of een gehele dag:
• 28 april (ochtend) - Global trends in human capital, technologie en innovatie – in Curaçao!
• 4 mei (middag) - Een nieuwe kijk op strategy execution: Condities voor succes bij organisatieverandering - in Curaçao!
• 25 juni (middag) – Risico en security management
• 24 september (hele dag) - MBTI® als sleutel tot zelfkennis en leiderschap
• 15 oktober (middag) - Inrichting performance management voor directieleden
• 12 november (middag) - IFRS voor leden van de Directie en RvC
• 26 november (middag) - Wat elke bestuurder zou moeten weten over social media en branding
De eerste masterclass ‘Global trends in human capital, technologie en innovatie’ (28 april) wordt gefaciliteerd
door Ardie van Berkel en Mario van Vliet. Ardie is partner bij Deloitte Consulting en geeft leiding aan de Human
Capital practice in Nederland én EMEA (Europa, Middle East en Africa). Tevens is zij voorzitter van de Raad van
Commissarissen bij Deloitte Nederland. Mario is lid van het executive bestuur van Deloitte Nederland en geeft
daarnaast leiding aan de Consulting praktijk (meer dan 700 personen). Als professor aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam kan hij u als geen ander de laatste trends bieden op het vlak van technologie, supply chain en innovatie.
Ardie en Mario komen exclusief naar Curaçao voor het geven van deze masterclass.
De masterclass ‘Een nieuwe kijk op strategy execution: condities voor succes bij organisatieverandering’ (4 mei)
wordt gefaciliteerd door Hebe Boonzaaijer. Het succesmodel dat hierbij gebruikt wordt is gebaseerd op het bestseller
business boek ‘As One’ van Jim Quigley (Deloitte’s ex global CEO) en Mehrdad Baghai. Hebe was verantwoordelijk
voor de implementatie van As One trajecten bij 25 verschillende organisaties wereldwijd –waaronder Deloitte zelf. Zij
is senior manager bij Deloitte Nederland en komt exclusief naar Curaçao voor het geven van workshops.
De masterclass ‘IFRS voor leden van de Directie en RvC’ (12 november) wordt gefaciliteerd door Otmar Martina.
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.
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De Ondernemerskamer – MKB Ondernemers
Programma
Resultaat
• Nieuwe inzichten en vaardigheden die u nodig heeft als
succesvol MKB ondernemer
• Hernieuwd inzicht in de ‘unique selling points’ van uw
organisatie en hoe deze optimaal te benutten
• Inzicht in uw ‘white spots’ en hoe u de zwakke schakels in
uw business kunt aanpakken
• Kennis over ontwikkelingen op de voor u relevante
vaktechnische onderwerpen en hoe u deze kunt vertalen
naar concrete verbeteracties
• Effectief netwerk van mede ondernemers waarbinnen
ervaringen, feedback en best practices worden uitgewisseld

Genuine learning never
stops...no matter how old
you are or what happens

Beschrijving
Serie workshops voor ondernemers uit het MKB die willen
werken aan succes en het vergroten van hun onderscheidend
vermogen. Deloitte heeft voor deze leergang de juiste en
direct toepasbare thema’s en updates geselecteerd die via
workshops, één-op-één ‘expert talks’ en publicaties worden
gedeeld.
Het programma is opgebouwd uit de volgende workshops:
• Doelgroepen analyse en customer experience
• Sales en marketing: o.a. branding, netwerken, strategic
partnering, social media, sales & marketing (2 workshops)
• HR Toolkit
• Management en leiderschap
• Fraude en risicomanagement
• Finance: de ‘need to know’s’
Overige ‘take aways’:
• Mystery visit: resultaten en tips worden gedeeld
• Eén-op-één ‘expert talk’ (keuze uit thema’s zoals Tax, HR,
Marketing en Management)
• Formats
Inrichting programma: : 7 workshops van een halve dag, 1
één-op-één ‘expert talk’ van 2 uur en één mystery visit
Data: 19 mei, 2 & 30 juni, 1 & 16 september, 7 oktober en
10 november. ‘Expert talks’ worden individueel gepland
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Leadership & Management
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Deloitte academy speelt in op de veranderende trends in leiderschapsontwikkeling. De sleutel tot succesvol leiderschap zit
hem niet alleen in vakinhoudelijke kwaliteiten maar vooral ook in de vaardigheid om medewerkers te ‘engagen’. Een goede
leider is een gebalanceerde, zelfbewuste en zelfkritische persoon die vanuit een coachende rol en een integere instelling
helder kan communiceren en inspireren. Hoe motiveert u medewerkers? Hoe beïnvloedt u hun productiviteit en prestaties?
En hoe krijgt u hen zover dat zij meer pro-actief en resultaatgericht te werk te gaan? Op deze en andere vragen bieden de
leiderschapsontwikkelingsprogramma’s voor lijnmanagement, supervisors en teamleiders een antwoord. Het Leadership
Development Programma voor Lijnmanagers is erop gericht om lijnmanagers te ondersteunen bij het vergroten van
hun zelfinzicht en vaardigheden op gebied van coachend leiderschap. Het Leadership Development Programma voor
Supervisors en Teamleiders helpt operationele leiders de essentiële kennis en leiderschapsvaardigheden te verkrijgen
om betrokkenheid en prestaties van hun medewerkers te vergroten. Beide programma’s bestaan uit een serie interactieve
en praktijkgerichte workshops, aangevuld met action learning sessies. Voor de zelfbewuste manager bieden we daarnaast
een reeks van workshops aan die erop gericht zijn de vaardigheden voor managen, coachen en leidinggeven verder te
ontwikkelen.

Leadership Development Programma voor Managers
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 leiderschap te vergroten en daarmee betrokkenheid,
probleemoplossend vermogen en prestaties van medewerkers
te verhogen
• Uitwisselen van ervaringen en best practices met andere
managers

Resultaat

Beschrijving

Beschrijving

U bent manager en wilt uw effectiviteit vergroten als
leidinggevende. U heeft de ambitie om te gaan voor het maximale
resultaat. De verwachtingen die aan u gesteld worden zijn echter
fors.
Als lijnmanager ervaart u de druk van bovenaf –targets of
KPI’s, doelstellingen en behoeften van de organisatie- terwijl u
ook in moet spelen op behoeften en verwachtingen van uw
medewerkers. Hoe motiveert u hen? Hoe beïnvloedt u hun
productiviteit en prestaties? En hoe krijgt u hen zover dat zij meer
pro-actief en resultaatgericht te werk te gaan?
Het Leadership Development Programma voor Managers is een
met zorg samengesteld programma bestaand uit interactieve
sessies. Er worden praktische instrumenten aangereikt en
vaardigheden aangeleerd waarmee u in staat bent om meer
variatie aan te brengen in uw leiderschapsstijl. Voor iedere situatie,
voor elke persoon. Dit gebeurt binnen een vertrouwelijke setting
met andere managers waarmee u waardevolle kennis, ervaringen
en best practices deelt.
Het programma is opgebouwd uit de volgende masterclasses en
sessies:
• MBTI – zie beschrijving MBTI workshop (introductie)
• Leiderschaps- en coachingstechnieken
–– High impact leadership
–– Coaching technieken (advanced)
• Creëren van de condities voor succes bij organisatieverandering
• HR in de lijn toolkit
• Teambuilding: ‘Boost your team’
• Action learning sessies en 360º feedback (indien gewenst)
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Leadership Development Programma voor
Supervisors & Teamleiders

Duur van programma: 7 workshops van één dag en 4
action learning sessies van 2 uur
Data: 20 mei, 8 & 16 juni, 17 september, 8 oktober, 13
& 27 november. Action learning sessies en 360º feedback
(indien gewenst): data worden in samenspraak met de
deelnemers bepaald

• Inzicht in eigen sterktes en ontwikkelkansen als supervisor of
teamleider
• Inzicht in nieuwe trends en inzichten op gebied van leiderschap
• Tools, technieken en vaardigheden om de impact van uw
supervisie te vergroten
• Uitwisselen van ervaringen en best practices met andere
supervisors en teamleiders
U bent supervisor of teamleider en wilt uw effectiviteit
vergroten als leidinggevende. Het aansturen van medewerkers
is een uitdaging. Hoe motiveert u hen? Hoe beïnvloed u hun
productiviteit en prestaties? En hoe krijgt u hen zover dat zij
meer pro-actief en resultaatgericht te werk te gaan? Wat zijn
uw uitdagingen op het werk en hoe kunt u daar het meest
effectief mee omgaan?
Het Leadership Development Programma voor Supervisors
en Teamleiders is een met zorg samengesteld programma
bestaand uit een serie interactieve workshops. U leert de
vaardigheden die u helpen te ontwikkelen tot een inspirerende
en resultaatgerichte supervisor of teamleider. Met gevoel voor
de groepsdynamische processen en oog voor elk individu.
Dit gebeurt binnen een vertrouwelijke setting met andere
supervisors of teamleiders waarmee u waardevolle kennis,
ervaringen en best practices deelt.
Het programma is opgebouwd uit de volgende masterclasses
en sessies:
• MBTI – zie beschrijving MBTI workshop (introductie)
• Leiderschaps- en coachingstechnieken voor supervisors en
teamleiders:
–– High impact leadership
–– Coaching technieken
–– Teamontwikkeling
• HR in de lijn toolkit
• Action learning sessies en 360º feedback (indien gewenst)
Duur van programma: 6 workshops van één dag en 6
action learning sessies van 2 uur
Data: 20 mei, 9 & 16 juni, 17 september, 8 oktober en 13
november. Action learning sessies en 360º feedback (indien
gewenst): data worden in samenspraak met de deelnemers
bepaald

Competentiegerichte Selectiegesprekken
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Resultaat

Functioneringsgesprekken &
Beoordelingsgesprekken

• Inzicht in de wijze waarop u competenties die relevant zijn
voor de functie kunt toetsen tijdens selectiegesprekken
• Inzicht in de STARR techniek en andere selectietechnieken
• Tools, technieken en vaardigheden om selectiegesprekken
gestructureerd aan te pakken om de juiste keuze te kunnen
maken

Resultaat

Beschrijving

De moderne leidinggevende spreekt de medewerker aan op
diens verantwoordelijkheden en geeft feedback over diens
prestaties. De medewerker heeft behoefte aan coaching,
ontwikkeling en constructieve feedback. De functionerings- en
beoordelings-(en ontwikkelings)gesprekken maken onderdeel
uit van het continue proces van coachen en ontwikkelen. De
gesprekken hebben niet het karakter van ‘oordelen, scoren
en afrekenen’ maar zijn gericht op het op constructieve wijze
bespreekbaar maken van sterke en ontwikkelpunten voor wat
betreft prestaties. Wilt u uw vaardigheden op gebied van het
voeren van de performance management gesprekken verder
ontwikkelen? Dan zijn deze interactieve, praktische workshops
uitermate geschikt. Ook voor diegenen die al eerder een
soortgelijke training hebben gevolgd, is dit een kans voor een
waardevolle ‘refreshment’.

Werving & selectie is een vak! De juiste selectiekeuze komt
het succes van uw organisatie ten goede. De validiteit van het
belangrijkste selectie instrument; het selectiegesprek ofwel
de voorspellende waarde hiervan is in grote mate afhankelijk
van de kwaliteit van het selectiegesprek. Het is belangrijk
dat u bij het voeren van selectiegesprekken methodisch en
weldoordacht te werk gaat. Het toepassen van technieken en
het herkennen van sociaal wenselijk gedrag is hierbij cruciaal.
In deze workshop wordt u hiervoor toegerust.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Opbouw van het selectiegesprek
• Vertaalslag van competenties naar valide vragen
• STARR techniek en andere selectietechnieken
• Het wegen en scoren van competenties
• Het nemen van weldoordachte selectiebeslissingen
Geschikt voor managers en HR professionals die
selectiegesprekken voeren. Ook voor diegenen die al eerder
een soortgelijke workshop hebben gevolgd, is dit een kans
voor een waardevolle ‘refreshment’.
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 3 juni

• Inzicht in aanpak van en uitvoering van de verschillende
gesprekken
• Tools, technieken en vaardigheden om meer uit de
functionerings- en beoordelingsgesprekken te halen

Beschrijving

In de workshops staan de volgende thema’s centraal:
• Het beoordelingssysteem als instrument om te sturen en
ontwikkelen
• Gespreksvoorbereiding en gespreksstructuur
• Het geven van feedback
• Het hanteren van scores (en hoe inflatie van het
beoordelingssysteem te voorkomen)
• Het onderbouwen van scores
• Het omgaan met weerstand
Duur van de workshop functioneringsgesprekken: 1 dag
Duur van de workshop beoordelingsgesprekken: 1 dag
Data: 27 oktober (Functioneringsgesprekken) en 29 oktober
(Beoordelingsgesprekken)
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Condities voor Succes bij Organisatieverandering

Leidinggeven met Impact

Resultaat

Resultaat

• Inzicht in de mate waarin u condities voor succesvolle
organisatieverandering hebt verzekerd in uw project of
transformatie
• Plan van aanpak (individueel of met/voor het team) met
acties om elk van de condities te borgen
• Relevante nieuwe inzichten voor uw complexe
veranderuitdagingen

• Zelfreflectie op het eigen leiderschap (huidig en gewenst)
• Inzicht in de verschillende rollen en stijlen die u kunt
ontwikkelen om de impact van het eigen leiderschap te
vergroten en daarmee betrokkenheid, probleemoplossend
vermogen en prestaties van medewerkers te verhogen
• Een meer authentieke stijl van leidinggeven

Beschrijving

Op zoek naar een eigen stijl van leiding geven? Vanuit
authenticiteit meer gedaan krijgen, bij elk persoon en in elke
situatie? In deze leiderschapsworkshop kunt u de basis leggen
voor de ontwikkeling naar een leidinggevende met meer
authenticiteit en impact. U zult dan in samenwerking met
anderen meer gedaan krijgen.

U bent als (senior) manager verantwoordelijk voor een
(grootschalige) transformatie. Maar liefst 70% van alle
transformaties mislukt. Hoe verzekert u succes? In deze
workshop creëren we een collaboratieve setting waar u
met andere (senior) managers of met uw team versneld tot
belangrijke praktische inzichten komt voor een succesvol
project/transformatie. We maken een glasheldere verbinding
tussen de “harde” kant van transformaties (het kunnen) en de
“zachte” kant (het willen). Ook de business case en thema’s
zoals cultuur en leiderschap komen aan bod. U verlaat de
workshop met een plan van aanpak onder uw armen om de
volgende dag te implementeren.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Inleiding in organisatieverandering en de 7 condities voor
succes
• Van theorie naar uw praktijk: uw uitdaging
• Hoe scoort u op de 7 condities?
• Sterkten/zwakten analyse, geplot op het succes model
• Uw eigen plan van aanpak
• Brainstorm en challenge sessies
Bij uitstek geschikt voor project teams die net aan een nieuw
project/initiatief zijn gestart, of management teams die aan
de vooravond staan van een organisatieverandering. Tevens
geschikt voor individuele deelnemers op open inschrijving.
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Beschrijving

We beginnen met bewustwording over de verschillende
rollen, stijlen en bronnen in uw toolkit. Deze toolkit geeft
een noodzakelijke basis voor het gebruiken van de juiste
beïnvloedings- en motivatievaardigheden. Via een boeiende
mix van interactieve oefeningen, ontwikkeld rondom uw
eigen uitdagingen in de praktijk van alledag, krijgt u de kans
om te oefenen met de eigen rollen en stijlen. Resultaat is dat
u uw impact als leider vergroot en daarmee betrokkenheid,
probleemoplossend vermogen en prestaties van medewerkers
kunt verhogen.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Wat is goed leiderschap?
• ‘Issue to impact’: In welke situaties (issues) zou u graag meer
impact willen hebben?
• Uw leiderschapstoolkit: Rollen, stijlen en bronnen voor uw
leiderschapstoolkit
• Aan de slag – De leiderschapstoolkit in praktijk
Kandidaten hebben minimaal 6 jaar werkervaring.

Het succesmodel is gebaseerd op het
bestseller business boek As One van Jim
Quigley (Deloitte’s ex global CEO) en
Mehrdad Baghai. Hebe Boonzaaijer is
senior manager bij Deloitte in Nederland
en was verantwoordelijk voor de
implementatie van As One trajecten bij
25 verschillende organisaties wereldwijd.
Zij geeft deze workshop nu exclusief voor
management in Aruba in de maand mei.

Hebe Boonzaaijer geeft deze workshop nu
exclusief in Aruba in de maand mei. Het
leiderschapsmodel dat centraal staat in deze
workshop is gebaseerd op het bestseller
business boek ‘Het geheim van de leider –
zoektocht naar de essentie’ van Deloitte’s
Rens van Loon. Rens is hoogleraar in de
‘Dialogical Leadership’ aan de Universiteit van
Tilburg. Hebe is senior manager bij Deloitte in Nederland
en heeft samen met Rens diverse leiderschapsworkshops
gegeven aan verschillende internationale organisaties.

Duur van de workshop: 1 dag
Data workshop bij open inschrijving: 6 mei en 5 oktober

Duur van de workshop: 1 dag
Data: 7 mei en 6 oktober

Coachings- & Gesprekstechnieken
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Resultaat
• Praktische handreikingen en methodieken voor een
coachende stijl van leidinggeven die u na afloop van de
workshop direct zelf in de praktijk kunt brengen binnen uw
organisatie

Beschrijving
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 medewerkers. In deze
interactieve workshop worden korte theoretische introducties
gevolgd door veel praktische oefeningen met effectieve
technieken. Ook voor de ervaren manager is dit een nuttige
sessie.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Basis en gevorderde coachingstechnieken
• De STARR techniek voor coaching
• Socratisch coachen
• Gesprekstechnieken voor complexe gesprekken
• Kernkwadranten van Offman als coachingstool

Deze workshop wordt gegeven door
Maghalie van der Bunt – George,
partner bij Deloitte. Zij leidt binnen
Deloitte Dutch Caribbean de Human
Capital Consultancy, Training &
Assessments praktijk.

Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 11 juni
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Werken aan uw persoonlijke ontwikkeling? De Deloitte Academy heeft een development programma en vier workshops
geselecteerd waar u op open inschrijving aan kunt deelnemen. Voor jong talent met ambitie is er het Development
Programma voor Young Professionals. Via workshops, action learning sessies en intervisie worden inzichten,
vaardigheden en tools geboden om klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen op het werk. Op zoek naar meer zelfkennis en
betere samenwerking met anderen? De Persoonlijke Empowerment workshop biedt deelnemers de kans om bewust
variatie aan te brengen in de eigen rollen en stijlen, met een hogere engagement, meer persoonlijke impact en betere
samenwerking als resultaat. Het betreft een interactieve en op zelfreflectie en vaardigheden gerichte workshop. De tweede
workshop helpt u Succesvol Presenteren. Staat u regelmatig voor groepen? Wilt u ontdekken hoe experts op dit gebied
met simpele tips en tricks hun publiek van begin tot eind betrokken houden? Dan is deze workshop echt iets voor u.
Tenslotte bieden we de Sales & Service Boost workshop aan. Verkopen op de traditionele manier maakt plaats voor de
nieuwste sales en service technieken en vaardigheden waar uw organisatie direct van kan profiteren. U kunt zich ook verder
ontwikkelen met onze populaire MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) workshops. Deze treft u aan onder Trending Topics.

Development Programma voor Young Professionals

Persoonlijke Empowerment

Resultaat

Resultaat

• Inzicht in eigen sterktes en ontwikkelkansen
• Tools, technieken en vaardigheden om de eigen talenten
effectiever in te zetten
• Effectief ‘pitchen’, presenteren, en inspireren
• Waardevol netwerk van gelijkgestemden waarmee best
practices worden uitgewisseld

• Zelfreflectie en inzicht in eigen ‘engagement level’ en
attitude en verhoging van het employee engagement niveau
• Positieve en professionele attitude (andere kijk op zaken)
• Inzicht in de rollen, stijlen en bronnen in de eigen
empowerment toolkit
• Zelfreflectie
• Communicatievaardigheden

Beschrijving
Je bent een talentvolle Young Professional en staat aan het
begin van je carrière. Je zit vol ambitie en je wilt je talenten
verder ontwikkelen en effectiever inzetten. Je wilt persoonlijk
initiatief en leiderschap tonen daar waar het kan én nodig is.
Het Development Programma voor Young Professionals geeft
je inzichten, vaardigheden en tools om klaar te zijn voor de
volgende uitdaging in je loopbaan.

Beschrijving

Het programma beslaat de volgende onderdelen:
• Zelf assessment met MBTI® (zie beschrijving MBTI® workshop)
• Leiderschap en communicatie (2 workshops):
–– Leiderschap en communicatie
–– Leiderschapsrollen (ondernemer, manager en coach)
–– Stijlen van beïnvloeding (visie, push en pull)
–– Anderen inspireren
–– Professionele werkhouding
• Creëren van de condities voor succes bij projecten
• Presenteren met impact; succesvol ‘pitchen’
• 360º feedback en interpersoonlijke intervisie sessies

Deze interactieve workshop biedt deelnemers middels een mix
van korte introducties en veel leuke oefeningen de kans om
bewust variatie aan te brengen in de eigen rollen en stijlen.
Gun uzelf of uw collega’s deze persoonlijke empowerment
boost!

De professionele werknemer voelt zich verantwoordelijk
voor zijn of haar performance, is oplossingsgericht en staat
open voor feedback. Het ontwikkelen van een zelfkritische
professionele houding begint met bewustwording over de
verschillende rollen, stijlen en bronnen die u hiervoor kunt
aanwenden.

In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• De medewerker in de rol van kind, ouder of professional
• Rollen, stijlen en bronnen voor persoonlijke empowerment
• Attitude is a choice!
• Verbale en nonverbale communicatie
• Verantwoordelijkheid nemen? Wat is dat?

Kandidaten hebben 2-6 jaar werkervaring.
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 4 juni
Duur van het programma: 6 workshops van één dag en 6
sessies met 360º feedback en interpersoonlijke intervisie
Data: 12 & 26 juni, 4 & 25 september, 16 oktober en 20
november

If you can’t explain it simply,
you don’t understand it well
enough.
– Albert Einstein, Physicist
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Succesvol Presenteren

Sales & Service Boost

Resultaat

Resultaat

• Indruk maken op een manier die natuurlijk aanvoelt
• Inzicht in doelgroepen en hoe presentaties op hen kunnen
worden afgestemd
• Praktische tools en technieken om te presenteren met impact

• Hogere sales resultaten
• Inzicht in hoe u uw service verlening naar een hoger niveau
kunt tillen
• ‘Up to date’ sales en service technieken, tips en
vaardigheden, direct toepasbaar in de praktijk

Beschrijving
Vindt u het ook moeilijk om een presentatie te geven waarbij
het publiek niet afhaakt? Bent u uren bezig met PowerPoint
in de hoop een overtuigende presentatie neer te zetten? Dan
is deze training wat voor u! In deze workshop bieden experts
verschillende technieken en tools om uw presentaties meer
impact te geven.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• De voorbereiding – stappenplan
• Presenteren in de praktijk
• Praktische tools en technieken om meer impact te genereren
• Persoonlijk actiepuntenplan
Duur van de workshop: Twee keer een halve dag
Datum: 5 juni

Beschrijving
Producten en diensten zijn tegenwoordig steeds makkelijker
met elkaar te vergelijken, waardoor concurreren een hele
andere dimensie krijgt. Verkopen op de traditionele manier
verloopt steeds moeizamer. Leer nieuwe sales en service
technieken en vergroot uw sales en service vaardigheden door
deel te nemen aan deze workshop.
U krijgt praktische tools aangereikt die u direct kunt toepassen
en u oefent uitgebreid met ‘sales en service’ technieken.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Sales assessment m.b.v. de online Meurs Sales Assessment
inclusief rapportage. Hierbij worden alle sales en service
competenties getoetst en ontvangt u inzicht in uw sterke en
verbeterpunten
• Sales technieken en service technieken
• Inzicht in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten op gebied
van sales en services
• Uitgebreide praktische oefeningen op gebied van sales en
services
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 15 september

The aim of marketing is to
know and understand the
customer so well the
product or service fits him
and sells itself
– Peter Drucker
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Zoekt u verbreding en verdieping in uw werk als HR professional? Wilt u kennis en vaardigheden opdoen op tal van
relevante trends en topics in uw vakgebied? De HR Toolkit binnen onze Deloitte Academy biedt interessante workshops.
Deloitte Dutch Caribbean wordt via de Deloitte Global organisatie continue gevoed met de laatste ontwikkeling binnen het
vakgebied. Wij willen deze kennis graag met u delen! De workshop HR Businessplan biedt u praktische handreikingen
waardoor u na afloop van de workshop direct zelf aan de slag kunt met een eigen HR businessplan voor uw organisatie.
Hoe goed zijn uw coachings- en gesprekstechnieken ontwikkeld? Oefen met moeilijke praktijkcasussen in de Coachingsen Gesprekstechnieken voor HR professionals. Het vertalen van Human Capital speerpunten en activiteiten naar
meetbare ken- en stuurgetallen is een eerste vereiste om HR op de strategische kaart te zetten. HR Analytics is een onmisbaar
onderdeel geworden van de HR-functie. HR wordt vaak pas echt serieus genomen worden door bestuurders en lijnmanagers
als HR zich ontwikkelt tot een datagedreven discipline. Maar hoe pak je dit effectief aan? In de workshop HR Analytics
maakt u kennis met de nieuwste trends, ontvangt u demo’s en krijgt u analytics vaardigheden onder de knie. Een andere
workshop betreft Talent Acquisitie anno 2015. Zet u social media optimaal in bij het werven van personeel? Waarom
zou u als HR professional social media inzetten? En hoe kunt u dat dan het best doen? Heeft u al een goed werkend ‘referral
programma’? Loopt u geen geschikte kandidaten mis? Deze workshop geeft op deze en veel meer vragen antwoord. Is uw
beoordelingssysteem ook aan een ‘upgrade’ toe? Na het volgen van de workshop Inrichten van Moderne Performance
Management Systemen, bent u in staat om vanuit moderne vaktechniek en de nieuwste inzichten op dit gebied uw eigen
systeem te evalueren of implementeren.

HR Businessplan

Talent Acquisitie anno 2015

Resultaat

Resultaat

• Praktische handreikingen waardoor u na afloop van de
workshop direct zelf aan de slag kunt met een eigen HR
businessplan voor uw organisatie
• Inzicht in de inhoud en opbouw van een HR Business plan

• Inzicht in de wijze waarop u op succesvolle wijze social
media kunt inzetten bij werving van kandidaten
• Inzicht in de toegevoegde waarde en aanpak van ‘referral
programma’s’
• Inzicht in trends in talent acquisitie
• Praktische ‘tips & tricks’

Beschrijving
Strategisch HR management vraagt een gedegen vertaalslag
van de organisatiedoelstellingen naar een weldoordachte
invulling van HR management. Het ontwikkelen en
implementeren van een effectief HR Businessplan is daarom
van grote toegevoegde waarde voor uw organisatie. Breng uw
HR management naar een hoger plan met behulp van deze
eendaagse workshop.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Strategisch HRM
• Doel HR businessplan
• Opzet HR businessplan (inclusief inhoudsopgave)
• Koppeling en vertaalslag tussen organisatiedoelstellingenen
het HRM beleid van uw organisatie
• Actieplan en roadmap
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 3 november

Beschrijving
Social media is ondertussen niet meer weg te denken uit
ons leven zowel privé als zakelijk. Werven via social media
(LinkedIn en Facebook) is de toekomst en is als het goed is al
een belangrijk thema in uw talent acquisitie strategie. Bent u
al weldoordacht bezig met het ontwikkelen van uw ‘employer
brand’ en zegt de term ‘re-recruiting’ u iets? Kortom: bent u bij
met de laatste trends? In deze sessie krijgt u vooral praktische
tips en voorbeelden aangereikt.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Uw uitdagingen en leerwensen
• Een tournee langs de nieuwe wervingsmedia en talent
acquisitie trends
• Praktische ‘tips & tricks’, demo’s, ‘do’s & don’ts’
• Uw persoonlijke plan van aanpak
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 9 juni
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HR Transformation voor meer Business Impact
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Resultaat
• Inzichten op gebied van de laatste trends op gebied van HR
Transformation, het HR Delivery Model en het HR Maturity
model
• Inspiratie en handvaten voor de toepassing hiervan binnen
uw eigen HR praktijk

Beschrijving
Steeds vaker wordt het verband tussen superieur HR
management en betere bedrijfsresultaten aangetoond.
Organisaties met goed HR management presteren gewoonweg
beter. Wilt u evalueren in welke mate de HR functie binnen
uw organisatie continu waarde toevoegt aan uw organisatie?
Spreekt het concept van ‘business driven HR u aan? Wilt u de
inrichting van uw HR afdeling en uw HR verantwoordelijkheden
en functies eens kritisch onder de loupe nemen?
In deze workshop komen trends, modellen en ‘best practices’
aan de orde op het gebied van HR transformatie. U krijgt
inzicht in onder meer het HR Maturity Model en het HR
Delivery Model. U verlaat met workshop met nieuwe inspiratie
en inzichten die u kunnen ondersteunen bij het optimaliseren
van uw HR-dienstverlening en het realiseren van een
HR-functie die continu waarde toevoegt.
Deze workshop wordt gegeven door
Maghalie van der Bunt – George.
Maghalie is als partner bij Deloitte
Dutch Caribbean eindverantwoordelijk
voor de activiteiten van Human Capital
Consultancy, Training & Assessments.
Met 15 jaar ervaring op het gebied van
Human Resource Management kan zij
als geen ander de laatste trends vertalen
naar praktische en haalbare oplossingen voor uw eigen
organisatie.
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 23 september

Inrichten van Moderne Performance Management
Systemen
Resultaat
• Inzicht in trends op gebied van performance management
systemen en hoe deze te vertalen naar een eigen systeem
• Inzicht in resultaat- en competentiesystemen
• Voorbeelden en best practices
• Inzicht in scoredefinities
• Praktische ‘tips & tricks’

Beschrijving
Levert uw beoordelingssysteem een optimale bijdrage aan het
verhogen van de ‘employee engagement & performance’?
Het traditionele ‘rank & yank’ beoordelen werkt veelal
demotiverend voor zowel de beoordelaar als de beoordeelde.
Hoe ziet een modern beoordelings- en ontwikkelingssysteem
eruit? In deze sessie krijgt u vooral trends en veel praktische tips
en voorbeelden aangereikt.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Trends voor wat betreft performance management systemen
• Beoordeling van competenties: competentiedefinities en
prestatie-indicatoren
• Scoredefinities
• Inrichting van formulieren
• Incorporeren van zelfbeoordeling
• Praktische ‘tips & tricks’, ‘do’s & don’ts’
• Uw persoonlijke plan van aanpak
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 9 september

Coachings- & Gesprekstechnieken voor HR
Professionals
Resultaat
• Praktische handreikingen en methodieken voor coaching die
u na afloop van de workshop direct zelf in de praktijk kunt
brengen binnen uw organisatie

Beschrijving
De HR professional wordt in de dagelijkse praktijk regelmatig
geconfronteerd met lastige situaties die vaardigheden vragen
op het gebied van coaching en het houden van lastige
gesprekken. In deze interactieve workshop waarin korte
theoretische introducties worden gevolgd door praktische
oefeningen krijgt de HR professional praktische tips aangereikt.
Ook voor de ervaren HR professional is dit een nuttige sessie.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• De STARR techniek voor coaching
• Socratisch coachen
• Gesprekstechnieken voor complexe gesprekken
• Adviesgesprekken
• Door participanten aangedragen thema’s/voorbeelden
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 10 september
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HR Analytics

Corporate Learning: Trends, Strategie & Inrichting

Resultaat

Resultaat

• Inzicht en vaardigheden om als HR Analist aan de slag te
gaan met HR reporting en HR intelligence
• In staat om als strategische business partner van het
management te werken aan het verbeteren van de
organisatorische prestaties

• Begrip van het concept Corporate Learning en de trends in
het Learning & Development (L&D) domein
• Inzicht en vaardigheden om de business impact van L&D in
uw organisatie te vergroten
• In staat om de effectiviteit en efficiëntie van leerprogramma’s
te beoordelen

Beschrijving
HR Analytics is een onmisbaar onderdeel geworden van de
HR-functie. HR wordt vaak pas echt serieus genomen worden
door bestuurders en lijnmanagers als HR zich ontwikkelt tot
een datagedreven discipline. Maar hoe pak je dit effectief aan?
Om HRM op de strategische kaart te zetten is het belangrijk
dat de HR-activiteiten worden vertaald naar meetbare
ken- en stuurgetallen. Door het kwantificeren/identificeren
van investeringen in human capital en deze te combineren
met andere relevante interne en externe data, helpt u het
management om beslissingen op HRM en ander gebied te
onderbouwen en nieuwe kansen en inzichten te formuleren
voor de organisatie.
De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte en het
oefenen met een casus.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• HR metrics en HR analytics
• Databronnen
• HR Scorecard en Dashboards
• HR Analytics proces
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 28 oktober

Beschrijving
In deze workshop laten we zien hoe u de impact van uw
Learning & Development (L&D) investering drastisch kunt
verhogen. Dit kunt u doen door het verbeteren van de
effectiviteit van leerprogramma’s, de efficiëntie van uw
leerorganisatie en de afstemming tussen L&D en de business
strategie te realiseren. De workshop bestaat uit een theoretisch
gedeelte, een praktijk casus en diverse interactieve oefeningen.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Introductie in ‘Corporate Learning’
• Trends in the L&D domein
• The High impact Learning Organization: Bouwen aan
vaardigheden om de business strategie te kunnen realiseren
• Learning Transformation: As-is analysis, het definiëren
van een L&D strategie, en het ontwerpen van een L&D
‘landscape’
• Ontwerpen van ‘blended learning programs’
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 3 juni

If you do not know how to
ask the right question, you
discover nothing.
– W. Edward Deming
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Deloitte Academy biedt drie workshops op het terrein van data analytics. De workshop Inzicht door Data Visualisatie
gaat in op het vertalen van data naar bruikbare informatie via visualisatietechnieken. In de workshop State of the art
Data Visualisatie in IBM Cognos maakt u kennis met de beschikbare grafieken in IBM Cognos Report Studio, waarmee
u tot een snelle en grondige analyse van de beschikbare gegevens in uw organisatie kunt komen. Tenslotte hebben we een
workshop in het programma rondom Multidimensional Modeling. Een grondig begrip over multidimensionale modellen
komt hiermee binnen handbereik. Het betreft een techniek voor het vertalen van Performance Management indicatoren in
begrijpelijke informatie modellen die geschikt zijn voor verschillende doeleinden. HR Analytics, tenslotte, is een onmisbaar
onderdeel geworden van de HR-functie. HR wordt vaak pas echt serieus genomen worden door bestuurders en lijnmanagers
als HR zich ontwikkelt tot een datagedreven discipline. Maar hoe pak je dit effectief aan? De HR Analytics workshop biedt
hier een antwoord op. U treft deze workshop aan in de HR Toolkit.

Inzicht door Data Visualisatie

State-of-the-art Data Visualisatie in IBM Cognos

Resultaat

Resultaat

• Begrip van het verschil tussen Data Visualization tools,
zoals Visual Data Exploratie en met grafieken aangevulde
rapporten of dashboards
• Inzicht in hoe Data Visualization eerdere investeringen in
traditionele Business Intelligence kunnen optimaliseren

• Inzicht in hoe u het beste kunt werken met de beschikbare
grafieken in IBM Cognos Report Studio, zodat voldaan
wordt aan de eisen die uw stelt voor een snelle en grondige
analyse van de beschikbare gegevens in uw organisatie

Beschrijving

Tijdens deze training leert u hoe u het beste kunt werken
met de beschikbare grafieken in IBM Cognos Report Studio,
zodat voldaan wordt aan de eisen die u stelt aan een snelle
en grondige analyse van de beschikbare gegevens in uw
organisatie . U leert werken met de
grafiek subtypen, opties en de grafiek lay-out. Wij helpen u om
hethet verschil te begrijpen tussen het werken met relationele
en dimensionale gegevens in grafieken. Verder krijgt u
handvaten om delijst en kruistabel layout te verbeteren en om
de beste add-ons te gebruiken voor data visualisatie. Wij laten
uw zien hoe u snel enprofessioneel geo maps, mashups, ‘word
clouds’ en andere state-of-the-art visualisaties kunt maken.

Als de hoeveelheid data en de complexiteit toeneemt, neemt
de uitdaging voor organisaties om dit alles te beheren toe
en wordt het moeilijker om snel inzicht te vergaren. Data
visualisatie is van cruciaal belang om data te vertalen naar
bruikbare informatie via visualisatietechnieken. Deze workshop
richt zich op de verschillende aspecten van Data Visualization
en het belang ervan voor uw organisatie. U ontvangt een
overzicht van de verschillende manieren om specifieke data te
presenteren. En er zal een praktische inleiding worden gegeven
over Exploratieve Data Visualization en Dashboarding. Tot slot
zullen een aantal ‘best practices’ worden besproken.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Introductie in Data Visualization
• Reporting, Dashboarding en de (Balanced) Scorecard
• Overzicht van Visualization tools
• Visualizing via Geographical maps
• Best practices voor Mobile Dashboarding
• Dashboarding Demo met Qlikview.
• Explorative Data Visualization case met Tableau (‘hands-on
exercise’)
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 15 september (deze workshop vindt plaats in
Curaçao)

Beschrijving

In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Vertaling van uw dataset naar IBM Cognos Report Studio
grafieken
• Gebruik van relationele versus dimensionale gegevens in
grafieken
• Geografische kaarten met MapManager versus MapInfo
versus SpotOn
• Het toevoegen van organisatie, netwerk en schema kaarten
in IBM Cognos
• Inbedding uw visualisaties in IBM Cognos Mashups
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 16 oktober (deze workshop vindt plaats in Curaçao)
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Multidimensional Modeling
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Resultaat
• Inzicht in de concepten achter multidimensionale modellen
• Inzicht in de regels waarmee u rekening moet houden bij de
beoordeling of een multidimensionaal model correct is
• En ook leert u hoe u multidimensionale modellen kunt
construeren

Beschrijving
Multidimensional Modeling is een gerenommeerde techniek
voor het vertalen van Performance Management indicatoren
in begrijpelijke informatie modellen die geschikt zijn voor
verschillende doeleinden. Multidimensionale modellen brengen
structuur in het informatie analyseproces. Ze worden gebruikt
als communicatiemiddel tussen bedrijfsleven, eindgebruikers,
ICT en uitvoerders. Zij vormen de basis voor het opstellen van
een implementatieplan van een Performance Management
oplossing, ongeacht of de informatie wordt verstrekt door
middel van scorecard, dashboards, standaard en ad-hoc
rapportages, of OLAP-kubussen.
Deze workshop biedt een grondig begrip van het doel van
multidimensionale modellen. Deelnemers leren tevens hoe ze
de juiste multidimensionale modellen kunnen construeren.
In de workshop worden de volgende thema’s behandeld:
• Inleiding in Multidimensional Modeling
• Stap 1: Logisch model of een ster-schema
• Stap 2: Het combineren van verschillende ster-schema’s
• Stap 3: ‘Factless’ feiten
• Overzicht en samenvatting van het volledige model
Duur van de workshop: 2 dagen
Data: 16-17 juni of 17-18 november (deze workshop vindt
plaats in Curaçao)
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Trending topics
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Deloitte Academy biedt diverse workshops en seminars aan over uiteenlopende trending topics. Met de Security Awareness
workshop bent u in een halve dag op de hoogte van veel voorkomende bedreigingen buiten en binnen uw eigen organisatie en
hoe u de hieruit voortvloeiende risico’s effectief kunt mitigeren. De workshop over Trends in Employee Engagement geeft u de
nieuwste trends om medewerkersbetrokkenheid en prestaties te verhogen. Hierbij maken we gebruik van het meest omvangrijke
‘global trends report’ op het terrein van Human Capital; een onderzoek dat Deloitte jaarlijks uitvoert bij meer dan 3.300 survey
respondenten uit 106 landen. Natuurlijk vertalen we deze wereldwijde trends ook naar uw lokale issues en behoeften. U verlaat de
workshop met vele ‘tips en tricks’ om direct in de praktijk te brengen. Integriteit, is dat voor u ook een prioriteit? De workshop over
dit actuele onderwerp geeft u inzicht in de trends op dit vlak en handreikingen over de wijze waarop integriteit een vaste waarde of
competentie kan worden in uw organisatie. De MBTI® workshops groeien nog steeds in populariteit, en niet voor niets. Uw eigen
MBTI® profiel en dat van uw collega’s doorgronden is een goed begin voor persoonlijke groei, leiderschapsontwikkeling en betere
(team-) samenwerking. Over samenwerking gesproken: ook dit jaar bieden we weer de Boost your Team! workshops aan. Een
enerverend programma voor teams die efficiënter en productiever willen werken om zo tot drastisch betere prestaties te komen.
Deze workshops organiseren we zowel ‘indoor’ als ‘outdoor’ en geheel op maat voor uw organisatie. In de workshop Shape your
Culture! brengt Deloitte Academy u de nieuwste inzichten in cultuurverandering. Werkt de organisatiecultuur in uw organisatie als
een katalysator op wat u wilt bereiken of blokkeert de heersende cultuur de boel juist? Trends worden afgewisseld met theorie en
aansprekende voorbeelden uit de overheid en het bedrijfsleven. U verlaat de workshop met een praktisch stappenplan voor de wijze
waarop u uw eigen organisatiecultuur kunt beïnvloeden en veranderen. Tenslotte bieden we u het jaarlijkse Global Human Capital
Trends Report 2015 dat wordt gelanceerd via een spraakmakend event op een bijzondere locatie. Het Trends Report betreft het
grootste HR onderzoek in zijn soort, dus mis het niet! Op welk van deze 9 trending topics gunt u zichzelf een update?

Security Awareness

Trends in Employee Engagement

Resultaat

Resultaat

• Inzicht in de veel voorkomende security bedreigingen buiten
en binnen uw organisatie en hoe u hier effectief mee om
kunt gaan
• Concrete tips en ‘do’s en don’ts’

• Concrete tips en handvaten voor managers en HR
professionals om employee engagement in de organisatie te
verhogen
• Over de langere termijn betere prestaties door verhoogde
betrokkenheid van medewerkers

Beschrijving
Tegenwoordig hebben veel (financiële) instellingen te maken
met verhoogde risico’s op het gebied van security. Vandaar
dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten richtlijnen
heeft opgesteld waarbij een periodieke security awareness
training essentieel is. Als u beter bent voorbereid op cybercrime
en identiteitsdiefstal, dan hebben criminelen en kruimeldieven
minder kans om beveiligingsproblemen te exploiteren voor hun
eigen doeleinden
In de workshop worden o.a. de volgende thema’s behandeld:
• Social Media
• Social Engineering
• Het uitwisselen van elektronische informatie
• Algemeen security tips
• Security op/ hoe om te gaan met apparatuur (mobiele
telefoon en Pc’s)
Duur van de workshop: halve dag
Datum: 8 september
(deze workshop vindt plaats in Curaçao)

Beschrijving
Employee engagement, ofwel medewerkersbetrokkenheid,
leidt tot betere prestaties. Hoe kunt u talenten binden, boeien
en behouden? Hoe kunt u uw pool van talenten optimaal
benutten?
Wat kunt u precies doen om de betrokkenheid in uw team te
vergroten, en op welke manier sorteert dit het meeste impact?
Wat werkt wel en wat werkt niet? Natuurlijk kunnen we u
geen pasklare ‘one-size-fits-all’ benadering voorschotelen; we
maken daarom tevens onderscheid tussen de verschillende
generaties op de werkvloer. Ook maken we gebruik van de
laatste trends die Deloitte wereldwijd bij meer dan 3000
klanten signaleert, zoals samengebracht in het Human Capital
Trends Report (publicatiedatum: maart 2015).
In deze workshop krijgt u concrete tips en voorbeelden
aangedragen om employee engagement te verhogen.
De volgende thema’s worden behandeld:
• De business case voor employee engagement
• Engagement levels en indicatoren
• Engagement drivers
• Binden, boeien en behouden onder de loep
• De trends
• Generaties op de werkvloer
• Het proces van employee engagement in de praktijk
Duur van de workshop: halve dag
Data: 24 juni of 4 november (middag)
(deze workshops vinden plaats in Curaçao)
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Integriteit
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Resultaat
• Bewustzijn van de bedreigingen voor integriteit in de eigen
organisatie en hoe daarmee om te gaan
• Basis voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid in
integriteitskwesties, met als gevolg een groeiend vertrouwen
van uw collega’s, klanten en/of burgers
• Concrete handreikingen voor de wijze waarop integriteit
een vaste waarde en gedragscompetentie binnen de eigen
organisatie wordt
• Indien ‘inhouse’ optie: Gemeenschappelijke basis binnen de
werkeenheid of organisatie ten aanzien van de binnen de
organisatie geldende normen en waarden en het te voeren
integriteitsbeleid

Beschrijving
Integriteit staat steeds meer in de belangstelling in zowel
de profit en non-profit sector. Bent u zich bewust van
bedreigingen en verleidingen die uw werk met zich brengt? En
hoe handelt u wanneer anderen gedrag vertonen dat buiten
de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt?
Wat is precies integer gedrag? Waar liggen de grenzen van het
acceptabele?
Tijdens deze workshop wordt u geconfronteerd met
de bedreigingen en verleidingen die het werken in een
integriteitsgevoelige functie met zich brengt. Denk aan het
aannemen van fooien en geschenken, het privégebruik
van overheids- of organisatie eigendommen (kopiëren,
telefoon, werkplaats, dienstauto), het verrichten van
nevenwerkzaamheden, belangenverstrengeling en het in
werktijd privé activiteiten ontplooien (o.a. social media,
internet en e-mail).
De workshop helpt politieke ambtsdragers, professionals in
niet-overheidsorganisaties en HR professionals te stimuleren
en ondersteunen bij hun inspanningen om hun integriteit of
die van het team of organisatie te versterken. Integriteit kan
immers het vertrouwen van de burgers, klanten en collega’s
maken of breken. De vraag is hierbij hoe integriteit een vaste
waarde binnen de eigen organisatie wordt en vertaald wordt
naar een concrete competentie en daarmee samenhangend
gedrag.
In deze workshop worden deelnemers interactief betrokken
op integriteit via o.a. Lagerhuis-oefeningen, dilemmavragen,
behandelen van uw eigen casuïstiek en stellingen. Deloitte
Academy levert hierbij diverse voorbeelden uit de praktijk en
deelt met u diverse boeiende publicaties ten aanzien van dit
onderwerp.

Wisdom is knowing the right
path to take. Integrity is
taking it
– M.H. McKee
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In de workshop worden o.a. de volgende thema’s behandeld:
• Trends in integriteit
• Integriteit, prioriteit?
• Een nadere kijk op integriteit, met o.a. aandacht voor
belangenverstrengeling, omgaan met informatie, geschenken,
diensten en uitnodigingen, inkopen en aanbesteden,
financiën
• Integriteit als competentie, vertaald naar concreet gedrag
• Aanbevelingen voor de inrichting van integriteitsbeleid
• Indien ‘inhouse’: Modelgedragscode voor politieke
ambtsdragers (bij overheidsorganisaties) en behandeling van
uw bestaande of te voeren integriteitsbeleid
Deze workshop organiseert Deloitte Academy zowel ‘inhouse’
als op open inschrijving. Bij ‘inhouse’ workshops kan (indien
gewenst) extra aandacht worden besteed aan aanbevelingen
voor de inrichting van integriteitsbeleid of het behandelen
van uw bestaande of te voeren integriteitsbeleid. Deloitte zal
dan met u een intake organiseren om de workshop op maat
te maken, in aansluiting op uw dilemma’s, bestaande of niet
bestaande beleid en type bedrijf en daarmee samenhangende
praktijkvoorbeelden.
Deze workshop wordt gegeven door
Maghalie van der Bunt – George,
partner bij Deloitte. Zij leidt binnen
Deloitte Dutch Caribbean de Human
Capital Consultancy, Training &
Assessments praktijk.

Duur: 1 dag
Datum: 11 november
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MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) – De Sleutel tot
Zelfkennis & Samenwerking

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) – De Sleutel tot
Zelfkennis & Samenwerking (Advanced)

Resultaat

Resultaat

• Uw MBTI®-profiel met uw eigen persoonlijkheidstype levert
veel zelfkennis op: uw voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen
• Indien u ook het MBTI®-profiel van uw collega’s kent,
dan maakt dit een efficiënte en betere aansturing en/of
samenwerking mogelijk
• Praktische aanknopingspunten voor uw persoonlijke
(leiderschaps-) ontwikkeling en voor effectievere
coaching, communicatie, teamontwikkeling, omgaan
met veranderingen, beïnvloeding, stressmanagement en
probleemoplossing

• U bent in staat om de uitingen van de dominante functie
uit uw profiel te identificeren en de invloed daarvan op ons
gedrag te herkennen
• Inzicht in hoe u de ondergeschikte functie kunt herkennen
en ook leert u hoe u ermee kunt werken
• U bent in staat om strategieën te gebruiken om met
weerstand tegen verandering om te gaan

Beschrijving
Hoe goed kent u uzelf en hoe goed kent u anderen? Hoe goed
weten andere mensen in uw organisatie wat u beweegt en
vice versa? Hoe kunt u uzelf en anderen in beweging krijgen?
Hoe kunt u anderen op een positieve manier beïnvloeden en
motiveren? Uw eigen MBTI®-profiel en dat van uw collega’s
leren kennen kan een goed begin zijn; een sleutel tot zelfkennis
en samenwerking.
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) is wereldwijd
het meest gebruikte instrument om inzicht te krijgen in
persoonlijkheidstypes en persoonlijke voorkeuren. Het
invullen van een MBTI® vragenlijst maakt onderdeel uit van de
workshop. De individuele uitkomsten en implicaties daarvan
worden vervolgens besproken. Het delen van de resultaten met
andere deelnemers is optioneel.
De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:
• Invullen van een MBTI® vragenlijst
• Toelichting op MBTI® als tool
• Bespreken diverse persoonlijkheidstypes
• Bespreken individuele uitkomsten
• Toepassing van MBTI® (uitkomsten) in de praktijk

Beschrijving
Advanced (Myers-Briggs Type Indicator) bouwt verder
op de MBTI® introductieworkshop en maakt diepgaande
interpretatie van de persoonlijkheidstypes mogelijk. Het brengt
persoonlijke ontwikkeling in stroomversnelling door specifieke
inzichten in gedrag. Deelnemers ontvangen een gedetailleerd
en naar facetten uitgewerkt persoonlijkheidsprofiel en
ontwikkelingsplan dat perfect is voor zelfontwikkeling,
coaching, actieplanning en teambuilding.
De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:
• Invullen van de MBTI® step II vragenlijst
• Verkenning nuances en unieke kenmerken in
persoonlijkheidstypes
• Typeontwikkeling en effectieve uiting van type
• Verdieping van typedynamiek
• Toepassing van MBTI® (uitkomsten) in de praktijk
Geschikt voor managers, HR professionals en andere
geïnteresseerden. Deloitte verzorgt ook in-house MBTI®
trajecten op individueel, team of organisatieniveau. MBTI® kan
ook worden ingezet bij coachingstrajecten.
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 4 november

Geschikt voor managers, HR professionals, teamleiders
en alle anderen die willen werken aan persoonlijke groei,
samenwerking en (persoonlijk) leiderschap. Deloitte verzorgt
ook ‘in-house’ MBTI® trajecten op individueel, team of
organisatieniveau. MBTI® kan ook worden ingezet bij
coachingstrajecten.
Duur van de workshop: 1 dag
Datum: 17 juni
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Boost your Team!
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Resultaat
• Betere werkrelaties binnen het team
• Verhoogde betrokkenheid en samenwerking, met directe
impact op teamprestaties
• Verbeterde communicatie en werksfeer

Beschrijving
Deloitte biedt op maat gemaakte teambuilding programma’s
en evenementen voor al uw 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.
In de indoor workshop worden onder meer de volgende
thema’s behandeld:
• Teamrollen
• Ontwikkelingsstadia van een team
• Talenten, competenties en aandachtspunten per teamlid
• Effectieve communicatie
• Feedback geven en ontvangen
• Ontwikkelingsplan voor het team
Onze teambuilding sessies kunnen zowel indoor als outdoor,
of in een combinatie van beide, georganiseerd worden. Deze
workshop wordt ‘inhouse’ geleverd
Duur van de workshop: 1 dag – 3 dagen, afhankelijk van
de wensen en behoeften van de cliëntorganisatie
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Shape your Culture!
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Resultaat
• Beter begrip van cultuur en de business case – waarom het
loont om in cultuurverandering te investeren
• Inzicht in de trends rondom cultuur; waarom organisaties
falen of juist succesvol zijn
• Praktisch stappenplan voor de wijze waarop u de eigen
organisatiecultuur kunt shapen (beïnvloeden) zodat het uw
doelstellingen ondersteunt, compleet met ‘as is’ en ‘to be’
analyse, fases met actiestappen en succesfactoren

Beschrijving
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.
Hoe is dat bij uw team of organisatie? Werkt uw cultuur als
katalysator op wat u wilt bereiken? En hoe kunt u dat meten
en weten? Wat kunt u doen om de cultuur te beïnvloeden
zodat zodat het uw doelstellingen werkelijk ondersteunt?
Welke trends zien we ten aanzien van de cultuur die
organisaties bewust shapen en wat heeft u daar aan? Tot slot,
kunt u overtuigend formuleren waarom het loont om nu in
cultuurverandering te investeren?
Deze interactieve workshop waarin theorie, verhelderende case
studies en praktische oefeningen elkaar afwisselen kent de
volgende agendapunten:
• Wat zijn de trends in cultuur?
• Waardoor kenmerkt zich de cultuur in uw organisatie?
• De harde kant van cultuur: impact op bedrijfsresultaat
• Het verband tussen cultuur en employee engagement
• Deloitte’s ‘Culture Framework’: bepalen van ‘as is’ en ‘to be’
voor uw organisatie aan de hand van dit raamwerk
• De 8 eigenschappen van cultuur, ofwel ‘de knoppen waar je
aan kunt draaien’ bij cultuurverandering
• De fases van cultuurverandering
• Succesfactoren voor cultuurverandering
• Veel praktijkcases én uw eigen stappenplan
Duur van de workshop: een halve dag
Datum: 8 mei

Over time a dysfunctional
corporate culture is likely to
affect everything from your
company’s performance to the
way your brand is perceived. As
Starbucks CEO Howard Schultz
recently said, ‘The value of your
company is driven by your
company’s values
– Forbes

Culture drives innovation and
whatever else you are trying to
accomplish within a company—
innovation, execution, whatever
it’s going to be. And that then
drives results…It’s the people,
the leadership, and the ideas
that are ultimately driving the
numbers and the results
– Harvard Business Review

Deze workshop is gebaseerd op Deloitte’s nieuwe ‘Culture
Framework’ en diverse onderzoeken samengebracht in de
publicatie ‘Culture for sceptics – The catalyst for strategy’.
Hebe Boonzaaijer is senior manager bij Deloitte in Nederland
en geeft regelmatig workshops over cultuurverandering
aan verschillende internationale organisaties. Zij geeft deze
workshop nu exclusief in Aruba in mei, samen met Maghalie
van der Bunt – George. Maghalie is partner bij Deloitte Dutch
Caribbean en leidt de Human Capital Consultancy, Training
& Assessments praktijk. Zij vertaalt wereldwijde trends en
dimensies uit het ‘Culture Framework’ naar lokale en praktisch
toepasbare ‘tips en tricks’.
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Launching the Global Human
Capital Trends 2015
Seminar
In maart 2015 lanceert Deloitte het nieuwe Global Human Capital Trends 2015 Report “Leading in the new world of work.” Dit wereldwijde, data-driven rapport
is gebaseerd op meer dan 3,300 survey respondenten uit 106 landen en laat zien hoe onze klanten wereldwijd en in deze region denken over trends in Human
Capital. Tevens geeft Deloitte expert-views op de verschillende trends.
Bent u voorbereid op de nieuwe people, talent en leiderschapsuitdagingen? Mis dit bijzondere launch event niet!
Datum: 8 mei (middag)
Doelgroep: Voor leidinggevenden, HR professionals en geïnteresseerden
Neem contact op met Deloitte voor actuele tijden en locatie

Dit seminar wordt gefaciliteerd door Maghalie van der Bunt – George. Maghalie is partner bij Deloitte Dutch Caribbean en leidt de
Human Capital Consultancy, Training & Assessments praktijk. Zij zal niet alleen de Global Human Capital Trends presenteren, maar
hierbij ook aangeven welke van deze trends voor organisaties in de Dutch Caribbean herkenbaar zijn en in welke mate de strategie van
organisaties hier op wordt toegesneden.

Global Human Capital Trends 2015
Leading in the new world of work

Today’s global organizations
must navigate a “new
world of work” that has
turned traditional
assumptions about talent
management upside down.
In this new world, the gap
between growing business
needs and HR capabilities is
becoming increasingly
wider. Many organizations
cannot keep up
– Global HC Trends overview
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This year’s 10 trends are focused on four broad areas
LEADING

REINVENTING
Leadership:
Why a perennial issue?
Companies are struggling to develop leaders
at all levels and are investing in new and
accelerated leadership models.

Reinventing HR:
An extreme makeover
HR is undergoing an extreme makeover to
deliver greater business impact and drive HR and
business innovation.

Learning and development:
Into the spotlight
Companies are actively exploring new
approaches to learning and development as they
confront increasing skills gaps.

HR and people analytics:
Stuck in neutral
Too few organizations are actively implementing
talent analytics capabilities to address complex
business and talent needs.

ENGAGING
Culture and engagement:
The naked organization
Organizations are recognizing the need to focus
on culture and dramatically improve employee
engagement as they are facing a looming crisis in
engagement and retention.

People data everywhere:
Bringing the outside in
HR and talent organizations are expanding their
HR data strategies by harnessing and integrating
third party data about their people from social
media platforms.

REIMAGINING

Workforce on demand:
Are you ready?
Companies are taking a more sophisticated
approach to managing all aspects of workforce
including hourly, contingent, and contract
workforce.

Simplification of work:
The coming revolution
Organizations are simplifying work
environments and practices in response to
increasing organization and system complexity,
and information overload.

Performance management:
The secret ingredient
Organizations are replacing traditional
performance management with innovative
performance solutions.

Machines as talent:
Collaboration, not competition
The increasing power of computers and
software to automate and replace knowledge
workers is challenging organizations to rethink
the design of work, the skills their employees
need to succeed.

Learn more: www.deloitte.com/hctrends2015 | www.deloitte.com/hcdashboard | Follow @DeloitteTalent

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice
or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any
decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible
for any loss sustained by any person who relies on this publication.
As used in this document, “Deloitte” means Deloitte Consulting LLP, a subsidiary of Deloitte LLP. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description of the legal structure
of Deloitte LLP and its subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting.
Copyright © 2015 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
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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.

Marina Kooijmans
Director – Human Capital Consultancy, Training & Assessments
“Denken in kansen en mogelijkheden. Hoofd in de wolken, voeten aan de grond”
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.

Hebe Boonzaaijer
Senior Manager - Human Capital Consultancy in Nederland
“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn” – George Eliot
Hebe is arbeids- en organisatiepsychologe (Universiteit van Amsterdam en University of NSW in Sydney) en brengt 12 jaar ervaring mee
als organisatieadviseur en facilitator van trainingen en workshops. Zij leidt projecten en ontwikkelt methodieken en publicaties over
organisatieverandering, ‘as one’ samenwerking, cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling. Met passie voor haar vak linkt zij theorie
moeiteloos aan boeiende praktijkvoorbeelden bij tientallen klantorganisaties wereldwijd. Behalve in Nederland heeft zij langere tijd voor
diverse klanten gewerkt in de V.S., Australië, Groot Brittannië en de Nederlandse Antillen.
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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
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
non-profit 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.

Xandre Laheij
Senior Consultant, Enterprise Risk Services
“Altijd streven naar de hoogste kwaliteit”
Xandre studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij afstudeerde in Economie en Informatica. Hij heeft gewerkt voor
diverse financiële instellingen op thema’s zoals information security en business continuity. Zijn expertise en passie liggen dan ook op deze
terreinen, als ook in IT Audit.
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Inschrijving

Inschrijving

Investering

Inschrijven voor een van onze masterclasses, workshops
of programma’s kan via: hrm@deloitte.com of via +297
5826235.

In deze brochure treft u op het totaal overzicht met alle onze
masterclasses, workshops en programma’s uw investering aan.
De tarieven zoals vermeld in dit overzicht zijn exclusief OB.

De inschrijving sluit drie werkdagen voorafgaand aan een
masterclass of workshop en vijf werkdagen voorafgaand
aan een van onze programma’s, of wanneer het maximum
aantal deelnemers zich heeft ingeschreven. De maximale
groepsgrootte is afhankelijk van het thema tussen de 10 tot
16 personen. Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons
het recht voor om masterclasses, workshops of programma’s
te cancellen.

Indien u zich inschrijft, ontvangt u van ons een factuur. Het
bedrag kan per bank worden overgemaakt. Ook kan op de dag
zelf een cheque worden overhandigd. Annuleringen worden
geaccepteerd tot maximaal 3 werkdagen voorafgaand aan een
workshop of masterclass.

Op maat ontwikkelde ‘in-house’ sessies
Alle programma’s, masterclasses en workshops die in deze
brochure zijn beschreven kunnen ook ‘in-house’ worden
verzorgd. U kunt gerust contact met ons opnemen voor een
vrijblijvende offerte hiervoor. In deze brochure zijn een aantal
belangrijke ‘learning solutions’ opgenomen. Deze lijst is echter
niet uitputtend. Deloitte Dutch Caribbean verzorgt op aanvraag
ook tal van andere programma’s en workshops.
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Kortingsregeling
• Leden van het HR Netwerk krijgen 5% korting
• Bij deelname aan 3 workshops of meer geldt (op
organisatieniveau) een korting van 10% (de korting geldt
ook als 2 participanten of meer van dezelfde organisatie
deelnemen aan 3 of meer workshops)
• Bij inschrijving voor de volledige serie masterclasses binnen
het “Around the Boardoom – Board & Executive Track”
wordt 25% korting verleend op de totaalprijs

Certificaat
Op basis van uw aanwezigheid en actieve deelname ontvangt
u na afronding van een workshop of programma een
certificaat van Deloitte Dutch Caribbean.

Calendar
Deloitte Academy – Overzicht van Learning Solutions in 2015
Learning Solutions

Investering per deelnemer (AWG)

April

Mei

Juni

September Oktober November

28

4

25

24

15

12 & 26

01. Executive Track
Around de Boardroom-Board & Executive Track

500 per masterclass van een halve dag. 650 voor de MBTI®
masterclass van één dag. Ontvang 25% korting bij inschrijving
voor de gehele serie masterclasses

De Ondernemerskamer-MKB Ondernemers
Programma

2950 voor het gehele programma (7 workshops van een halve
dag, mystery visit en expert-talk)

19

2 & 30

1 & 16

7

10

3250 voor het gehele programma (7 workshops van één dag en
4 action learning sessies van 2 uur)

20

8 & 16

17

8

13 & 27

Leadership development programma-Supervisors 2850 voor het gehele programma (6 workshops van één dag en
& Teamleiders
4 action learning sessies van 2 uur)

20

9 & 16

17

8

13

02. Leadership & Management
Leadership Development Programma-Managers

Competentiegerichte Selectiegesprekken

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

Functioneringsgesprekken

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

3
27

Beoordelingsgesprekken

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

29

Condities voor Succes bij Organisatieverandering 550 per workshop (08.30-17.00 uur)

6

Leidinggeven met Impact

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

7

Coachings- & Gesprektechnieken

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

5
6
11

03. Personal Development
Development Programma voor Young
Professionals

2850 voor het gehele programma (6 workshops van één dag en
6 sessies met 360° feedback en interpersoonlijke intervisie)

Persoonlijke Empowerment

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

4

Succesvol Presenteren

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

5

Sales & Service Boost

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

12 & 26

4 & 25

16

20

15

04. HR Toolkit
HR Businessplan

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

Talent Acquisitie Anno 2015

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

HR Transformation voor meer Business Impact

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

Inrichten van Moderne Performance
Management Systemen

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

Coachings- & Gesprekstechnieken voor HR
Professionals

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

HR Analytics

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

Corporate Learning: Trends,
Strategie & Inrichting

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

3
9
23
9
10
28
3

05. Data Analytics
Inzicht door Data Visualisatie

550 per workshop (08.30-17.00 uur)
Deze workshop vindt plaats in Curaçao

State of the art Data Visualisatie in IBM Cognos

550 per workshop (08.30-17.00 uur)
Deze workshop vindt plaats in Curaçao

Multidimensional Modeling

950 voor 2 workshops (08.30-17.00 uur)
Deze workshop vindt plaats in Curaçao

15
16
16 & 17

17 & 18

06. Trending Topics
Security Awareness

275 per workshop (08.30-12.30 uur)

Trends in Employee Engagement

275 per workshop (08.30-12.30 uur)
Deze workshop vindt plaats in Curaçao

Integriteit

550 per workshop (08.30-17.00 uur)

MBTI® – De sleutel tot Zelfkennis &
Samenwerking

650 per workshop (08.30-17.00 uur)

MBTI® – De sleutel tot Zelfkennis &
Samenwerking (Advanced)

650 per workshop (08.30-17.00 uur)

Boost your Team!

Op aanvraag

Shape your Culture!

275 per workshop (08.30-12.30 uur)

Launch van het 2015 Global Human Capital
Trends Report

35 voor het event (middag)

8
24

4
11

17
4

8
8
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Maghalie van der Bunt – George
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T +297 5826235
M +599 9 6908610
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T +297 5826235
M +599 9 6908600
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