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‘Governance in tijden van transitie’ 
 

Dit congres is een initiatief van LiNKCaribbean en staat geheel in het teken van Good Corporate 

Governance in deze snel veranderende wereld. Het team van LiNKCaribbean verzorgt al jaren 

opleidingen, trainingen en cursussen op het gebied van good corporate governance in Nederland en 

richt zich ook specifiek op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Op de volgende 

pagina staat nadere informatie over de organisatie.  
 

DAG 1, MAANDAG 25 MAART 2019 (15.00 – 19.00 UUR) 

De veranderende economie  

15.00 – 15.30 uur:  inloop en ontvangst 

15.30 – 16.10 uur:  ‘GOOD CORPORATE GOVERNANCE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS” 

16.15 – 16.55 uur:  ‘CONTROL, CHANGE & RISKMANAGEMENT’ 

16.55 – 17.15 uur:  korte pauze inclusief hapjes 

17.15 – 17.55 uur:  ‘CONFLICT OF INTEREST’ 

18.00 – 19.00 uur:  THEMASESSIES 

 

DAG 2, DINSDAG 26 MAART 2019 (15.00 – 19.45 UUR) 

Family Business Governance 

15.00 – 15.30 uur:  inloop en ontvangst 

15.30 – 16.10 uur:  ‘FAMILY BUSINESS GOVERNANCE & OPVOLGING’  

16.15 – 16.55 uur:  ‘OPVOLGING IN EN BUITEN DE FAMILIE: BEST PRACTICES & LESSONS LEARNED’  

16.55 – 17.15 uur:  korte pauze inclusief hapjes 

17.15 – 17.55 uur:  ‘TOEZICHTHOUDER BIJ EEN FAMILIEBEDRIJF: ADVISEUR OF COMMISSARIS?’ 

18.00 – 19.00 uur:  THEMASESSIES 

19.00 – 19.45 uur:  afronding congres en netwerkborrel 

 
Voorbeelden van themasessies zijn: ‘Disruptie, duurzaamheid & innovatie’ ‘Behoud en bewaken van 

cultuur en kernwaarden bij familiebedrijven’; en ‘Moreel kompas & integriteit’. 

 
Aanmelden:  

• Bij registratie voor 11 maart is het tarief: 250 dollar per persoon (ruim 10 % korting) 

• Bij deelname van 2 personen uit dezelfde organisatie krijgt de tweede persoon 50% korting. 

Hiermee wordt de totale deelnamefee 420 dollar oftewel 210 dollar per persoon.  
• Bij 3 deelnemers of meer: tarief per persoon 195 dollar.  
 

De reguliere deelnamefee bedraagt $ 280. Op dit congres is geen OB van toepassing. 

 

De plaatsen zijn beperkt dus verzeker uzelf van deelname en meldt u nu aan. Uw registratie ontvangen 

wij graag en uitsluitend digitaal via dit online formulier.  

https://crmlink.nl/linkcaribbean
https://goo.gl/forms/IJgizkQGdK93NDma2
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Over LiNKCaribbean 

Ons doel is om bij te dragen aan de educatie en professionalisering van het hoger 

management en commissariaten/raden van toezicht op Curaçao, Aruba, Sint Maarten 

Caribisch Nederland en Suriname. De afgelopen jaren heeft ons team al diverse 

opleidingen, trainingen en cursussen verzorgd op het gebied van good corporate 

governance. Meer informatie over ons bureau vindt u op www.linkcaribbean.nl .  
 

 

Projectteam 

Drs. Carla Aalse (partner LiNKCaribbean) heeft verschillende directiefuncties bekleed 

in met name de semipublieke sector. Vanaf 2004 entrepreneur en zij beschikt over 

internationale werkervaring, vooral in het Caribisch gebied. Carla heeft een Good 

Governance Academy opgezet en geleid, en is een gelouterde toezichthouder met 

een gedegen staat van dienst. Haar huidige functies zijn onder andere vicevoorzitter 

Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam en lid Raad van Toezicht van  

Care Company.  

 

 

Drs. Geomaly Martes RA CFE (partner LiNKCaribbean) is een door John Maxwell 

gecertificeerde coach, docent en spreker. Als voorzitter van de raad van bestuur van 

een overheidsstichting heeft hij de groei geleid van dit bedrijf van een staf van 20 

naar een meer dan 70-koppig team. Geomaly heeft meer dan 25 jaar ervaring als 

adviseur van overheid en organisaties in verschillende landen in het Caribisch gebied 

en in Nederland. Daarnaast heeft Geomaly uitgebreide kennis en ervaring als 

bestuurder en als toezichthouder en audit committees in de bancaire sector, 

pensioensector en onderwijswereld. 

 

 

Renate Hoogendijk BA (partner LiNKCaribbean) is sinds 2010 werkzaam in 

verschillende functies op het gebied van search en opleidingen van commissarissen 

en toezichthouders. Daarnaast heeft ze internationale werkervaring in het Caribisch 

gebied. Renate is momenteel lid raad van toezicht van de stichting Don’t Hit Mama, 

een dans- en theatergezelschap in Amsterdam.  

 

 

 

 

 

https://crmlink.nl/linkcaribbean
https://crmlink.nl/linkcaribbean
https://www.linkedin.com/in/geomaly-martes-aa12725/
https://www.linkedin.com/in/carla-aalse-aa60851/
https://www.linkedin.com/in/renatehoogendijk/

