
Passie, purpose en professionaliteit 
Twee belangrijke uitgangspunten van de tweedaagse  
masterclass zijn: 

1. Optimaliseren van de waardecreatie door mensen 
2. Sturen op rendement op investeringen in talent  
 
In het verlengde hiervan wordt samen met u ingegaan  
op de volgende vragen, inzoomend op uw eigen situatie.  

•	Hoe zien arbeidsrelaties er in de toekomst uit?

•	Wat is de rol van leidinggevenden in talentmanagement?

•	Wat is de business case van talentmanagement?

•	Hoe kunnen organisaties talent herkennen en  
ontwikkelen? 

•	Hoe buig je talent om naar energie, motivatie en  
bevlogenheid? 

•	Welke soorten talent zijn er en welke heb je nodig?  

 
Deelnemers ontvangen twee boeken van Prof. Dr. Lidewey 
E.C. van der Sluis: Talent is goed, Ambitie is beter’ en ‘Het 
selectieproces – van opdracht tot voordracht’. 

Na afloop van het programma ontvangen deelnemers een 
deel namecertificaat.

Vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk  
U krijgt handvatten om te schakelen tussen wetenschappe-
lijke kennis en modellen en uw dagelijkse praktijk, want 
tijdens de masterclass komt naast theorie ook vooral uw 
eigen praktijk situatie aan de orde. Deelnemers worden 
aangespoord om vragen te stellen vanuit hun eigen situa-
tie en ervaring. In groeps discussies en –opdrachten staan 
eigen werksituaties en uitdagingen omtrent medewerkers 
en arbeidsrelaties centraal. Hierdoor komt u tot een visie 
op talent en aan de hand van een stappenplan ontwikkelt 
u beleid waarmee u talentmanagement binnen uw eigen 
organisatie kunt gaan inrichten en/of verbeteren. 

Als onderdeel van de masterclass worden ook lokale prak-
tijk situaties en casuïstiek ingebracht en met u besproken 
door Christel Cornelisse-De Vries MSc, Manager Human  
Capital Consulting bij Deloitte Dutch Caribbean op Curaçao. 

 
Datum en locatie
De masterclass vindt plaats op dinsdag 19 en  
woensdag 20 februari 2019 in de meetingroom  
van LionsDive Beach Resort Curaçao. 

Investering
Deelname aan de masterclass kost NAF 1800,- excl. 
6% OB. Dit bedrag is inclusief de twee boeken als 
naslagwerk, lunches en afsluitende borrel. 

www.caribbean-projects.com

Aanmelden 
Aanmelden kan via de website caribbean-projects.
com/2018/10/11/masterclass. Na ontvangst van uw 
aanmelding ontvangt u een bevestiging van in-
schrijving en een factuur. Inschrijvingen zijn defini-
tief na ontvangst betaling. Restitutie van betaling 
bij verhindering is niet mogelijk. Wel kunt u, na 
overleg, een vervanger laten deelnemen.

Contact 
Wilt u meer informatie over uw aanmelding  
of heeft u inhoudelijke vragen? Stuur een email aan 
info@caribbean-projects.com. 

Programma 

De tweedaagse masterclass Strategisch  
Talentmanagement is door Prof. Dr. Lidewey 
E.C. van der Sluis ontwikkeld. 

Elke module is interactief en wordt gelardeerd 
met praktijkcases over individuen, teams en 
organisaties.
 
Dag 1: 9.00-17.00 uur
De fundamenten van strategisch  
talentmanagement 

Tijdens de eerste masterclass vindt een  
algemene introductie plaats van deelnemers, 
programma en inhoud modules. Daarnaast 
worden de fundamenten van talentmanage-
ment besproken, evenals het managen van 
talent.
 
Dag 2: 9.00-16.30 uur
Modellen en instrumenten voor 
talentmanagement 

Tijdens de tweede masterclass worden modellen 
en instrumenten, kosten en kaders van strate-
gisch talentmanagement besproken. 

16.45 uur             
Uitreiking van de deelnamecertificaten door 
Lidewey van der Sluis. 

17.00 uur             
Afsluitende borrel

 maximaal  

25 deelnemers

https://caribbean-projects.com/2018/10/11/masterclass/

