
Oprichter en eigenaar van Caribbean Projects is Gofrie van Lieshout. Na ruim 25 jaar voor 
verschillende werkgevers in Nederland en Curaçao gewerkt te hebben, waarvan de laatste 
8 jaar als directeur van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao, is zij in 
oktober 2015 haar eigen bedrijf gestart.

Van ambitie naar resultaat
U weet eigenlijk precies waar u naar toe wilt en wat u 
wilt bereiken voor uw bedrijf of organisatie. Maar tijd of 
capaciteit om het aan te pakken ontbreken. Caribbean 
Projects kan tijdelijk uw organisatie versterken. Door uw 
ambities te vertalen naar concrete resultaten, aangevuld 
met een plan van aanpak om die te bereiken. Door pro-
cessen en de inzet van uw medewerkers goed op elkaar 
af te stemmen zijn succesvolle veranderingen dichter 
binnen uw bereik dan u denkt. Ook voor het structureren 
van samenwerkingsverbanden of het opzetten van een 
nieuwe organisatie kunt u een beroep doen op Caribbean 
Projects.

Opleiding & Arbeid
Persoonlijke expertise van Gofrie van Lieshout, opge-
bouwd aan de hand van opleiding en ervaring, is project- 
en programma management. Voornamelijk ontwikkeld 
binnen de context van arbeidsmarktvraagstukken. 
Het realiseren van afstemming tussen vraag en aanbod, 
vakonderwijs, bijscholing en beroeps-kwalificering zijn 
dan ook bekend terrein. Daarnaast schrijft zij artikelen 
over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ont-
wikkelt en verzorgt trainingen projectmatig werken.

Opdrachtgevers
Voor werkgevers en opdrachtgevers uit zowel het bedrijfs-
leven als de publieke sector zijn met succes werkzaam-
heden verricht. Ook NGO’s, media, branche verenigingen 
en onderwijsinstellingen in het Caribisch gebied behoren 
tot de klantenkring.

Getting Things Done
Caribbean Projects is flexibel inzetbaar en maakt vooraf 
duidelijke afspraken over de wederzijdse verwachtingen 
van de samenwerking. Wilt u alleen advies en hulp bij 
de uitwerking of een volledig extern team dat uw pro-
ject volledig oppakt? Binnen onderstaande thema’s kan 
Caribbean Projects veel voor u betekenen.

• Projectleiderschap
• Training, workshops & coaching projectmatig werken
• Schrijven van uw businessplan, projectdossier, 

onderzoeksrapportage of subsidieaanvraag
• Vertalen van uw beleid naar uitvoering
• Faciliteren van interne afstemming & samenwerking
• Procesbegeleiding & organisatiestructuur
• Interim management
• Integrale aanpak verandertrajecten
• Bedrijfsopleidingen en certificering
• Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

Als externe deskundigheid vereist is of het vormen van 
een team om tot het gewenste resultaat te komen, dan 
kan Caribbean Projects een beroep doen op een groot 
netwerk van professionals binnen diverse vakgebieden.

Vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?
Weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem vrijblij-
vend contact op voor een persoonlijke afspraak.

Getting things done with Caribbean Projects!

Getting things done | together | in different places | in different languages

T +5999 515 0888  E gofrie@caribbean-projects.com  W caribbean-projects.com
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