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Namens het bestuur BvAA Caribbean, 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Beste collega’s, 

 

Op woensdag 17 juni 2020 organiseert het BvAA Caribbean een interregionale ARBO conferentie “The 

Caribbean Arbo Festival”. Deze gaat plaatsvinden op Curaçao in het World Trade Center. Bij deze nodig 

ik u namens het bestuur van harte uit om deel te nemen aan deze ó zo belangrijke gebeurtenis. 

 

Na deze ietwat ‘met de deur in huis gevallen openingszin’ is het op zijn plaats eerst een korte 

beschrijving van het evenement te geven en waarom het een zo belangrijke plaats op de agenda 

inneemt. 

 

De visie die de BvAA Caribbean in haar statuten heeft opgenomen, is als volgt: “Een samenleving waarin 

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn centraal staan en waarvan het niveau zich kan meten aan 

internationale normen”. Door het formuleren van doelen zoals invloed uitoefenen op wetgeving, 

bevorderen van banden met stakeholders in de regio, het doen van onderzoek en het vergroten van 

kennis en bewustwording rees de  ambitie om woorden in daden om te zetten. Het Caribbean Arbo 

Festival heeft als primair doel de awareness voor ARBO op de kaart te zetten. Want ARBO: het is nu wel 

nodig! 

 

Zoals u zijn wij in hoge mate verenigd in ons streven naar een positieve sociale impact op de 

samenleving als geheel. De beroepsbevolking is daarbij ons uitgangspunt. De raakvlakken met 

organisaties die eenzelfde impact voorstaan zijn evident, immers zal iedere stakeholder het beste voor 

zijn achterban voorstaan. Een gezonde beroepsbevolking is voor de maatschappij als geheel 

onbetwistbaar de dragende zuil. Vandaar dat uw aanwezigheid heel erg belangrijk is tijdens ons Arbo 

festival.  

 

In deze context is het interessant de overeenkomsten en verschillen tussen de betrokken landen in een 

plenair debat met een kritisch oog te bekijken. Want, alhoewel het einddoel voor de betrokken landen 

wel overeen moge komen, de weg er naartoe is verschillend. Zowel qua invulling als qua tijdsplanning. 

De vertegenwoordigende landen voor het debat zijn: Nederland, Suriname, Curaçao, Sint Maarten, 

Aruba en Bonaire. 
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<vervolg> 

 

Het samenbrengen van internationale stakeholders als bedrijven, vakbonden, onderwijsinstellingen, 

overheden, en deskundigen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is cruciaal in het proces 

wat tot modernisering en verbetering van de arbeidsomstandigheden moet leiden.  

 

Dat bereiken we door op een integere maar innovatieve manier u samen te brengen met uw 

gesprekspartners. We gaan allen samen sparren om uiteindelijk met een nog vastberadener gevoel naar 

huis te gaan om de eigen missie te voltooien. 

 

Het is geen geheim dat netwerken, naast het delen en vergaren van kennis, op elk congres een 

belangrijke functie vervult. Op de Caribbean Arbo Festival neemt het zelfs een prominente plaats in. Er 

zal tijd en ruimte voor worden gereserveerd en interactie tussen deelnemers en stakeholders zal actief 

worden gestimuleerd. 

 

Uw goodie-bag zal een presentje onzerzijds en een presentje van de hoofdsponsor bevatten. Maar 

belangrijker nog; u zult het zelf gaan vullen met informatie die voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld met 

visitekaartjes van representanten uit Nederland, Suriname en de Caraïbische Eilanden die allen in u 

geïnteresseerd zijn! 

 

We rekenen op uw deelname en betrokkenheid, 

 

Dank u. 

 

Namens het bestuur, 

 

Arthur Nivillac, MSc 

Voorzitter BvAA Caribbean  
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Het deelnameprogramma omvat de volgende onderdelen: 

• Interactieve workshops. Uiteenlopend van arbeidsveiligheidstrainingen tot juridische bijstand. 

• Aanbod aan booths: nationale en internationale organisaties die in u geïnteresseerd zijn. 

• Een uitgebreide lunch. 

• Netwerksessies: interesse in elkaar leidt vaak tot verassende resultaten. 

• Key note speakers. 

• Inspirational speakers. 

• Parallelsessies. 

• En natuurlijk muziek en een drankje. 

 

De plaats van handeling is het World Trade Center te Curaçao 

De datum is woensdag 17 juni 2020 

Het begint om 08:00 uur en duurt tot 17:00 uur. 

 

De deelname fee bedraagt 225,- ANG per persoon (+ 6% OB indien belastingplichtig op Curaçao). 

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een factuur met daarin betalings- en leveringsvoorwaarden. 

 

U kunt zich inschrijven op de website: www.thecaribbeanarbofestival.com of door onderstaand 

formulier in te vullen, in te scannen of op te slaan en per e-mail naar het secretariaat te sturen. Dat kan 

op het algemene e-mailadres info@thecaribbeanarbofestival.com. Maar u kunt ons ook bellen op 

+5999 465 4593. 

 

Houdt u zich op de hoogte via website, het LinkedIn profiel en Facebook. Na inschrijving zult u ook onze 

nieuwsbrief ontvangen. 

 

Voor de volledigheid een overzicht van de contactgegevens en online platforms: 

Web:  www.thecaribbeanarbofestival.com 

E-mail:  info@thecaribbeanarbofestival.com 

Facebook: BVAA Caribbean 

LinkedIn:  volgt…. 

Tel:  +5999 465 4593 

Whatsapp: +5999 514 8873 

  

http://www.thecaribbeanarbofestival.com/
mailto:info@thecaribbeanarbofestival.com
http://www.thecaribbeanarbofestival.com/
mailto:info@thecaribbeanarbofestival.com


          ARBO: het is nu wel nodig ! 
                                                                                                                                   ARBO: het is nu wel nodig ! 

  

  

 

Beroepsvereniging voor Arbo Adviseurs 

BvAA Caribbean 

Registered at Curaçao 
Inschrijfformulier voor deelname 

 

The Caribbean Arbo Festival 

Wordt Trade Center, Curaçao 

17 Juni 2020 

 

 

 Uw gegevens 

Voornaam  

Achternaam  

Beroep  

Organisatie  

Land  

E-mail  

Telefoon   

  

  

 

Formulier invullen, scannen of opslaan en per e-mail naar het secretariaat sturen. Dat kan op het 

algemene e-mailadres info@thecaribbeanarbofestival.com. 

 

De deelname fee bedraagt 225,- ANG per persoon (+ 6% OB indien belastingplichtig op Curaçao). 

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een factuur met daarin betalings- en leveringsvoorwaarden. 

 

mailto:info@thecaribbeanarbofestival.com

