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Maya Mathias (1967) komt oorspronkelijk uit 

India, werd in Londen geboren en groeide op 

in Neder land. Na haar studie Bedrijfseconomie 

aan de Vrije Universi teit van Amsterdam was 

zij werkzaam bij ontwikkelings organisaties 

in Amerika en West-Afrika en trainings- en 

adviesbureaus in Nederland. 

Het trainersvak leerde Maya bij het gerenommeer-

de trainingsbureau ‘Circon Group of Companies’, 

waar zij een intensieve trainersopleiding volgde. 

Circon was één van de eerste trainingsbureaus 

die met professionele trainingsacteurs werkte bij 

management- en vaardig heids trainingen.

In 2005 emigreerde Maya met haar gezin naar 

Curaçao. Als associate van Balance Consultancy 

Group verzorgt zij in de Dutch Caribbean veel-

vuldig trainingen op het terrein van personeels-

ontwikkeling, klant gerichtheid, commercieel han-

delen, commu nicatie, leiderschap, team building 

en omgaan met lastig en agressief gedrag. 
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Plezier en eigenbelang: Deelnemers zijn het 

meest gemotiveerd en betrokken bij een training, 

wanneer zij echt plezier hebben in het leerproces 

en wanneer zij, naast een organisatiebelang, een 

duidelijk eigenbelang hebben om aan de training 

mee te doen. 

Veiligheid en uitdaging: Deelnemers staan 

het meest open voor nieuwe inzichten en 

vaardigheden wanneer zij binnen een veilige en 

respectvolle leeromgeving uitgedaagd worden 

om nieuw gedrag uit te proberen en hier zelf de 

winst en effectiviteit van ervaren. 

Uitwisselen en experimenteren: Deelnemers 

hebben het meest aan trainingsprogramma’s 

wanneer er voldoende ruimte is om ervaringen 

en tips uit te wisselen en wanneer zij persoon-

lijk met nieuw (effectief) gedrag kunnen 

experimenteren. 

Verankeren en vertalen: Deelnemers 

kunnen de opbrengsten van de training het 

best verankeren wanneer het trainingsmateriaal 

uit herkenbare praktijksituaties bestaat en een 

theoretisch kader hanteert dat deelnemers direct 

kunnen vertalen naar hun eigen werkpraktijk.

Trainingen

Het Smart Works team feliciteert de studenten van de IKO 2008/2009 met hun 
beëdiging tot kustwachter en wenst hun een succesvolle en avontuurlijke toekomst.
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Intensieve verandertrajecten 

Maya Mathias begeleidt graag verandertrajecten 

voor teams en organisaties op het vlak van leider-

schap, personeelsontwikkeling, teambuilding 

en agressiehantering. Dit gebeurt in nauwe 

afstemming met directies en HR teams en deze 

trajecten bevatten vaak een combinatie van 

coaching, training en voorlichting.

Workshops en trainingen 

Daarnaast biedt Maya Mathias via Balance 

Consultancy Group een breed scala aan oplei ding en 

aan. Deze variëren van kortdurende work  shops tot 

meerdaagse trainingen in het Engels en Nederlands. 

Hierbij wordt vaak gewerkt met meertalige trainings-

acteurs uit de Dutch Caribbean.

Professionele trainingsacteurs 

Maya Mathias werkt al vanaf 1993 met trainings-

acteurs en leidde op Curaçao een eigen team van 

meertalige trainingsacteurs op met een Caribische 

achtergrond. Zij zet dit team al ruim 10 jaar succes-

vol in bij workshops, trainingen en verande rtrajecten 

op alle eilanden van de Dutch Caribbean.

Inzetten van professionele trainingsacteurs

Rooms Katholiek Schoolbestuur Lions Dive & Beach Resort Kustwacht
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Trainingsaanbod 

In overleg met de opdrachtgevers van Balance 

Consultancy Group, biedt Maya Mathias de vol-

gende open en in-house trainingen aan:

Professionele vaardigheden

 a) Overtuigend Presenteren 

 b) Helder Schrijven 

 c) Krachtig Onderhandelen 

 d) Effectief Vergaderen 

 e) Professioneel Pitchen 

 f) Praktisch Projectmanagement 

Managementvaardigheden

 a) Intercultureel Management 

 b) Coachend Leiderschap 

 c) Plan-, Reflectie en Evaluatiegesprekken 

 d) Functionerings- en Beoordelingsgesprekken 

 e) Verzuimgesprekken 

 f) Advies- en Loopbaangesprekken 

Teamvaardigheden

 a) Samenwerking en Conflicthantering 

 b) Kernkwaliteiten en Teamrollen 

 c) Teamontwikkeling en Teameffectiviteit 

 d) People en Project Management

 e) Strategische Koersontwikkeling

Communicatievaardigheden

 a) Feedback Geven en Ontvangen 

 b) Klantgericht Communiceren 

 c) Burgervriendelijk Optreden

 d) Intake- en Adviesgesprekken 

 e) Slecht Nieuws Gesprekken 

 f) Algemene Communicatieve Vaardigheden 

Agressievaardigheden

 a) Omgaan met lastige en veeleisende klanten 

 b) Omgaan met agressie 

 c) Omgaan met conflicten op de werkplek 

 d) Omgaan met klachten 

 e) De-escaleren van dreigende-situaties 

 f) Traumaverwerking na agressieve incidenten


