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Partners
Smart Works richt zich als adviesbureau op drie kernproducten: professioneel schrijfwerk,
training en opleiding en management consultancy en werkt daarbij vanuit een netwerk
filosofie. Dit betekent dat wij bij complexe en multidisciplinaire projecten graag samenwerken met betrouwbare en aanvullende partners. De afgelopen drie jaren hebben wij met
de volgende organisaties en freelancers inspirerende samenwerkingsrelaties opgebouwd:

1.	Smart Sources van Martin van den Blink, is als consultancybureau actief op de boven- en
benedenwinden en richt zich op human resources management, projectmanagement, beleids
ontwikkeling en evaluatie en loopbaanbegeleiding voor overheid en bedrijfsleven.
Voor meer informatie zie www.smartsourcescaribbean.com

2.	I-Design van Ivonne Zegveld, verleent als grafisch vormgevingsburo een breed scala aan creatieve diensten en ontwikkelt onder andere logo’s, brochures, nieuwsbrieven, jaarverslagen,
advertentiecampagnes, websites en billboards voor overheid en bedrijfsleven.
Voor meer informatie zie www.idesign-nv.com

3.	Kuki & Ko van Rianne Hellings is als webdesigner actief op de boven- en benedenwinden en
ontwikkelt met het QwikZite website pakket aantrekkelijk geprijsde websites die gemakkelijk zelf
te onderhouden zijn. De hosting van deze sites wordt verzorgd door Suares &CO.
Voor meer informatie zie www.kukiko.com en www.suares.an

4.	George Consult van Maghalie van der Bunt-George richt zich als adviesbureau op de ontwikkeling,
implementatie en evaluatie van een breed scala van HRM instrumenten waaronder werving en
selectie, personeelsbeoordeling en planning, functiewaardering en competentiemanagement.
Voor meer informatie zie www.georgeconsult.com

5.	Curaçao Coaching van Anna Kitselaar, richt zich op organisatie-, team- en persoonlijke ontwikke
ling door middel van intensieve coaching, training en loopbaanbegeleiding van managers en
professionals en werkt hierbij met beproefde modellen, methodieken en inzichten.
Voor meer informatie zie: www.curacaocoaching.com

6.	RE-SET Consult van Fanny Alberto ia actief op de boven- en benedenwinden en richt zich op
sociaal maatschappelijk onderzoek, martkonderzoek en managementconsultancy. Het leveren
van betrouwbare ‘to the point’ informatie en adviezen staat daarbij centraal.
Voor meer informatie e-mail resetconsult@yahoo.com
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7.	NA-CSI (Netherlands Antilles Center for School Improvement) van Els van Oostrum, verzorgt als
onderwijsbureau op de Antillen en Aruba trainingen, opleidingen, coaching en onderzoek voor
docenten, schoolleiding en schoolbesturen op alle schoolniveau’s.
Voor meer informatie zie www.na-csi.net

8.	DPV Ad Interim n.v. van Romesh Boejharat heeft, als enige bureau meer dan 6 jaar ervaring
met externe werving en selectie op de Nederlandse Antillen met primaire aandacht voor hoog
opgeleide professionals en Interim Managers.
Voor meer informatie zie www.dpvadinterim.com

9.	Needfull Skills van Nina Hansen, is als trainingsbureau actief voor overheid en bedrijfsleven en
verzorgt een breed scala aan trainingen op het terrein van klantgerichtheid, integriteit, persoonlijke effectiviteit, teamwork en managementvaardigheden.
Voor meer informatie zie www.needfulskills.com

10. M
 osaic Marketing & Communication van Ivette van der Velden coördineert voor Nederlandse en
Antilliaanse opdrachtgevers projecten op het terrein van marktonderzoek, reclame- en promotie
materiaal, campagnes, website design en treedt op als bladmanager van het vakblad Coaching.
Voor meer informatie zie www.mosaic.an

11.	Caribbean Filmcom NV van Michel Drente is een full service productiebureau dat speelfilms,
televisieprogramma’s, bedrijfsfilms en commercials produceert in het Caribische gebied.
	Filmcom heeft de kennis, ervaring en infrastructuur om dit op een kostenbewuste en professionele
wijze te doen.
Voor meer informatie zie www.filmcon.nl

12.	Piet Goos heeft 25 jaar ervaring als opleider en trainer van groepen uit diverse bedrijfstakken en
is gespecialiseerd in gedragstrainingen met professionele trainingsacteurs. Daarnaast werkt hij
als coach en zet hij rebalancingsessies in als de klant dit wenst.
Voor meer informatie zie www.pietgoos.nl

13.	Dagmar Strikwerda, freelancer, volgde studies in Personeel en Arbeid en Sociologie en heeft
als projectmanager en onderzoeker ruime ervaring in het plannen, begeleiden en uitvoeren van
nationaal en internationaal opinie- en beleidsonderzoek.

14. Inge Staarman, momenteel hoofd opleidingen bij de kustwacht, is werkzaam in verschillende
	interim- en opleidingsfuncties en schrijft op regelmatige basis scripts voor bedrijfs- en
instructiefilms, onder ander voor de politie, de kustwacht en de KLM.
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15.	Perla Thissen ondersteunt als professionele trainingsactrice, een breed scala aan managementen vaardigheidstrainingen en entertainmentactiviteiten voor opdrachtgevers op Curaçao, Aruba
en Nederland.

16.	Anja Steffens produceert als freelance producer theater-, televisie-, dans-, video- en film
producties. Daarnaast heeft zij veel ervaring in het begeleiden van scholieren en (drop out)
jeugd, het leiden van educatieve bijeenkomsten en het ontwikkelen van educatief materiaal.

17.	Marika Ringnalda werkt al jarenlang als professionele fotografe voor een breed scala aan opdrachtgevers op de Nederlandse Antillen. Zij is de vaste fotografe van meerdere marketing- en
reclamebureaus en het vakblad Coaching en publiceerde onlangs het prachtige panoramisch
fotoboek (360° Curaçao).

