
GESLAAGDE COACHINGSBORREL BIJ BALANCE CONSULTANCY GROUP 
 

Willemstad, 4 juli 2017 – Balance Coaching - onderdeel van Balance Consultancy Group - organiseerde in 

samenwerking met Share2uplift op vrijdag 30 juni een borrel voor coaches op het eiland. Omdat coaching een 

toenemend fenomeen is op Curaçao werd het tijd gezamenlijk te kijken wat er nodig is in de toekomst op het gebied 

van coaching.  
 

Omdat het goed merkbaar is, dat er een toenemende vraag is naar coaching op Curacao, besloten Share2uplift en Balance 

Coaching het initiatief te nemen voor een coachingsborrel op het terras van Landhuis Zuikertuin bij Balance. Doel was het 

netwerk van coaches te verstevigen en de toekomstige behoefte op coachingsgebied te inventariseren. 
 

Ivan Kuster van Share2uplift (www.share2uplift.org): “De behoefte aan nieuw denken op het eiland als gevolg van de 

versnelde technologische veranderingen in de wereld alsook de grote uitdagingen waarmee Curaçao te maken heeft voor wat 

betreft scholing en vorming, brengt ook een toenemende vraag naar coaching met zich mee. Dat is heel positief want 

coaching is een krachtig veranderinstrument! Ik ben blij, dat coaching sowieso aandacht begint te krijgen en in een positief 

licht komt te staan. Om deze trend te ondersteunen is het belangrijk dat op ons eiland krachten gebundeld kunnen worden als 

het gaat om kennisvergroting, kwaliteitsbewaking en waar mogelijk met elkaar samenwerken.” 
 

Om beter in te kunnen spelen op de behoefte van organisaties is het noodzakelijk dat coaches elkaar kunnen vinden op het 

eiland. Omdat er zoveel verschillende soorten coaching bestaan, gaat het niet om de vraag wie de beste coach is. Het gaat er 

wel om dat coaches elkaar kunnen vinden als dat nodig is, ervaringen kunnen uitwisselen, gezamenlijk hun expertise kunnen 

vergroten en waar mogelijk met elkaar kunnen samenwerken. 
 

Martin van den Blink van Balance Coaching: “Er waren ruim 30 coaches op onze borrel en we hebben bovendien een groot 

aantal kunnen bereiken die niet op de borrel aanwezig konden zijn. We denken dat wij ongeveer de helft van alle coaches 

hebben kunnen benaderen in deze eerste sessie. Ben je coach en wil je aanhaken bij ons netwerk, laat het ons dan weten 

via info@balancecaribbean.com. Wij vinden het belangrijk dat je mee doet.” 
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