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You will fi nd opportunities
at every level.

info@secretary-plus.be
www.secretary-plus.be
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Beste lezer

Secretary Plus maakt deel uit van de groep USG 

People, genoteerd op de effectenbeurs Euronext 

Amsterdam. Dankzij deze omkaderende structuur 

evolueerden we de laatste jaren naar een sterke 

organisatie en verkregen we een stevige positie op 

de Belgische markt. 

In 2006 staan we sterker dan ooit. Onze naam wint 

gestaag aan bekendheid: we zijn nummer 1 in het 

uitzenden en rekruteren van managementondersteunende 

functies. De voorbereiding van onze introductie op de Franse 

markt draait op volle toeren. Kortom, de toekomst is veel-

belovend. 

Een sterk Secretary Plus heeft ook voordelen voor onze klanten 

en kandidaten. Het aantal vestigingen neemt toe en ons 

aanbod wordt groter. Met onze Open Academy Plus investeren 

we in permanente opleidingen. Daarnaast promoten we het 

imago van de managementassistant door opgemerkte acties, 

enquêtes en deelname aan studiedagen.

Elke dag opnieuw ontmoeten we honderden management-

assistants. Sterke vrouwen en mannen die mee timmeren aan 

de weg. Allemaal zijn we verschillend. Maar toch hebben we 

een ding gemeen: de passie voor ons werk. En dat inspireert 

ons bij het samenstellen van uw magazine.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Christine Van den Eynde, 
Algemeen Directeur
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• De verpakkingsfolie van Secretary Vision 
bestaat uit milieu vriendelijk polyethyleen.  
Deze kunststof vergaat en breekt af tot 
een onschadelijke stof. • Oplage: 42.000 
exemplaren.
Secretary Plus Management Support is lid 
van Federgon (Federatie van partners voor 
werk) en is erkend als rekruteringskan-
toor in Vlaanderen (VG.494/BUO), Brussel 
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W.RS.48). Secretary Plus maakt deel uit 
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verlener op het gebied van fl exibele arbeid, 
opleidingen en customer care-services.
De aandelen van USG People staan 
genoteerd op de effectenbeurs Euronext 
Amsterdam.
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Direct Team 

Ideaal voor 
management-
assistant 
en werkgever
Vrijheid en afwisseling, gecombineerd met de stabiliteit en 
het comfort van een vast contract? Een persoon die gega-
randeerd de kwaliteiten, vaardigheden en motivatie heeft 
van de managementassistant die hij/zij vervangt? Het lijkt 
een wensdroom, maar het is gewoon het Direct Team.

Lid worden van het Direct Team is niet voor iedereen weggelegd. “De lat 
ligt hoog”, zegt Christine Van den Eynde, algemeen directeur van Secretary 
Plus: “De Direct Team-ploeg bestaat uit 50 enthousiaste management-
assistants. Ze zijn fl exibel, mobiel, ervaren, spreken drie talen en kunnen 
met alle standaard-MS Offi ce-computerprogramma’s werken.”

Verschillende projecten en toch vast in dienst

Direct Team-leden worden vooral ingeschakeld voor langetermijn-
opdrachten. Zoals een lange afwezigheid van een managementassistant, 
het opzetten van een nieuw project of om alles in orde te brengen voor 
een grote omschakeling. Barbara Stadsbader, regiomanager en verant-
woordelijke voor het Direct Team: “Met het Direct Team haalt een werk-
gever een gekwalifi ceerde, gemotiveerde en ervaren assistant in huis. 
Die niet, zoals uitzendkrachten wel eens durven, halverwege de opdracht 
opstapt, omdat hij/zij een ander, beter aanbod kreeg. Onze Direct Team-
leden zorgen voor continuïteit in een onderneming.”

Christine Van den Eynde: “Leden van het Direct Team krijgen een vast 
contract bij Secretary Plus, een goed loon en een fi rmawagen. Bovendien 
kunnen ze hun talenten en vaardigheden voortdurend bijscholen. Dank-
zij ons Open Academy Plus-programma volgen ze gratis allerlei interes-
sante opleidingen.”

Nog meer ondersteuning

Het Direct Team is een schot in de roos: in 2005 bedroeg de omzetgroei 
50 procent tegenover het jaar ervoor. “Voor dit jaar verwachten we nog 
eens een stijging met 40 procent”, voorspelt Barbara Stadsbader. “Het 
grootste deel van de opdrachten vindt nog altijd plaats in het Brusselse, 
maar het aandeel van Vlaanderen stijgt gestaag.”

Een organisatie die zo’n groei kent, heeft ook wel eens groeipijnen. “2005 
was niet altijd een gemakkelijk jaar”, geeft Barbara Stadsbader toe. “Daar-
om besloten we onze organisatie aan te passen. We voerden enkele nieuwe 
functies in. Bijvoorbeeld: Florence Ledecq werd de nieuwe contactpersoon 
voor de klanten: zij praat met (toekomstige) werkgevers over hun wensen 

en de inhoud van de functie die ze 
ingevuld willen zien.”

Extra verwenning

Niet alleen de organisatie wordt uit-
gebreid. Ook het aanbod wordt 
nog een stuk interessanter. 
Barbara Stadsbader: “Het succes van 
het Direct Team is volledig te danken 
aan de inzet en het talent van onze 
mensen. Daarom hebben we een 
paar leuke extraatjes ingevoerd. Na 
twee jaar Direct Team is er een gratis 
upgrade in fi rmawagen, van Peugeot 
206 naar Peugeot 307.” En dat is niet 
alles. Sinds januari 2006 krijgen alle 
leden van het  Direct Team een hospi-
talisatie- en groepsverzekering. 

Ervaringen uitwisselen

Leden van het Direct Team staan er 
niet alleen voor. Secretary Plus Direct 
Team steunt, motiveert en adviseert. 
En alle Direct Team assistants wis-
selen ook onderling ervaringen uit. 
Barbara Stadsbader: “We kwamen 
al samen voor een kick-offmeeting 
in december vorig jaar. En op 5 mei 
verzamelen we weer op een leuke 
locatie voor een training ‘persoonlijke 
ontwikkeling’, een teambuildingacti-
viteit en een lekker diner!” Ook in het 
dagelijkse leven werd de onderlinge 
communicatie gemakkelijker: in de 
loop van 2006 krijgt het Direct Team S
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>> Testimonials
Cindy Borie, 
Direct Team assistant 
sinds 1 december 2005

 “Goed voor 
mijn zelf-
vertrouwen”

“Na zeven jaar hetzelfde werk in 
hetzelfde bedrijf was ik helemaal 
vastgeroest. Stilstaan is achteruit-
gaan, weet je wel. Dus koos ik voor 
de nieuwe uitdagingen van het Direct 
Team. Ik ontdek verschillende aspec-
ten van administratieve ondersteu-
ning en leer ook verschillende fi rma’s 
kennen. Dat is goed voor mijn profes-
sionele vaardigheden, mensenkennis 
en bedrijfservaring. 

Ik vind het erg spannend. Elke dag 
leer ik bij. Ik zoek in mijn huidige 
opdracht nog wat naar evenwicht: 
ik moet initiatieven nemen, maar ik 
moet ook mijn grenzen kennen en 
weten wanneer ik iemand raad moet 
vragen. 

Mijn kantoor in Aalst steunt me 
enorm. Vooral bij het eerste gesprek 
met de klant. Ze drukten me op het 
hart: “Het is géén sollicitatie. Je hebt 
al werk, want je bent een vertegen-
woordiger van het Direct Team.” 
En dat is wel goed voor het zelf-
vertrouwen. Dat is ook mijn grootste 
winst. Nu krijg ik nog vaak taken 
toebedeeld die heel nieuw zijn. Maar 
hoe langer en op hoe meer plaatsen 
ik werk, hoe meer dezelfde taken 
terugkomen en hoe vlotter alles
steeds gaat. Zo bouw je aan je 
zelfvertrouwen: ik voel mij een stuk 
zekerder.”

zijn eigen extranet. 
Joelle Tay, marketing manager 
Secretary Plus: “U vindt er 
allerlei informatie: time sheets, 
aanvragen van vakantiedagen, 
uitnodigingen voor evene-
menten, nieuwe klanten, succes-
verhalen, een agenda, … Er komt 
ook een mailbox en iedereen 
krijgt een eigen Direct Team-
mailadres.”

Open Academy Plus

Een laatste nieuwigheid is de 
uitbreiding van de Open Academy 
Plus, naar vorm en inhoud. 
Véronique Plumat, Sales and 
Event Offi cer, Secretary Plus: 
“De Direct Team assistants 
krijgen de mogelijkheid om alle 
opleidingen gratis te volgen. 
Vroeger vonden alle cursussen 
plaats in Vilvoorde, nu kan men 
ze in verschillende regio’s volgen. 
Een greep uit het aanbod? Mind 
Mapping, Think like Leonardo da 
Vinci, een cursus over de nieuwe 
spelling, ... Open Academy 
Plus blijft niet steken bij lange 
theoretische uiteenzettingen, 
maar geeft boeiende cursussen 
met veel voorbeelden, handige 
tips en tricks, die onmiddellijk 
toepasbaar zijn in de praktijk.”

Sandra Janssens, 
Direct Team assistant 
sinds 13 april 2005 

 “Je hoort erbij, 
dat merk je aan de 
kleine dingetjes”

“Ik had al een paar jobs achter de 
rug toen ik bij het Direct Team begon. 
Door sluitingen en reorganisaties 
moest ik een paar keer noodgedwon-
gen een nieuwe job zoeken. Wel, die 
fl uctuaties van de markt vang je 
op als je bij het Direct Team werkt. 
Gelukkig maar: verdwijnt er hier een 
job, dan is er meteen een volgende 
opdracht. Je leert je gemakkelijk 
aanpassen aan een bedrijfscultuur. 
Ik zit nu in mijn derde job voor het 
Direct Team en ik merk al snel of het 
er in een bedrijf ‘stijver’ of ‘losser’ 
aan toe gaat. Ik had nog nooit echte 
problemen tijdens een opdracht, niet 
met de jobinhoud en niet met mijn 
baas. Maar toch, als er problemen 
zouden opduiken, heb ik het gevoel 
dat het bespreekbaar zou zijn met de 
mensen van mijn Secretary Plus-
vestiging. Secretary Plus zorgt ervoor 
dat je erbij hoort. Ze houden je op 
de hoogte van het reilen en zeilen in 
het bedrijf. En er zijn kleine atten-
ties, waarmee ze je in de bloemetjes 
zetten. Een voorbeeld? Mijn contract 
voor het Direct Team was al gete-
kend, maar ik werkte nog bij mijn 
vorige werkgever. En toch kreeg ik al 
een sms’je voor mijn verjaardag van 
Secretary Plus. Ik wist meteen dat ik 
een goede werkgever gevonden had!”
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Maria La Mela
Direct Team assistant
sinds 1 april 2004 

Heike Dirikx
Direct Team assistant
sinds 4 januari 2005 

 “Niet voor 
gewoontebeestjes”

“Mijn oog viel op een folder over het 
Direct Team. En wat bleek: ik had er het 
geknipte profi el voor! We worden erg 
verwend bij het Direct Team: een goed 
loon, een auto, extraatjes, ... Ik zit nu al 
een hele tijd bij dezelfde klant. Stel dat 
die me zou vragen om vast bij hem in 
dienst te komen, wel, ... hij zou een héél 
goed aanbod moeten hebben. En zelfs 
dat zou ik niet aannemen, denk ik. 
Ik hou net van de afwisseling. 
Je bouwt op elke werkplek netwerken 
op. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd 
dat ik zeker contact zal blijven houden 
met collega’s van mijn huidige opdracht. 
Een Direct Team assistant moet sterk 
in zijn schoenen staan. Je mag niet 
bedeesd zijn en moet je snel kunnen 
aanpassen. Je ziet en hoort enorm veel -
zeker als je ergens voor langere tijd 
werkt. En dus moet je erg discreet zijn. 
En fl exibel. Want misschien moet je 
veel kilometers afl eggen voor een job. 
Bovendien: elke persoon, elk bedrijf 
is anders. En iedereen verwacht iets 
anders van jou. Je mag zeker geen 
gewoontebeestje zijn. Het is erg 
verrijkend. En niet alleen professioneel.
Je leert hoe je met mensen moet 
omgaan. Ik heb bijvoorbeeld heel wat 
opgestoken over tact. Ik zei nogal snel 
hardop wat ik dacht - nu weet ik dat je 
sommige mensen beter met fl uwelen 
handschoentjes aanpakt.”

 “Fier dat ik bij de 
elitetroepen werk”

“Vóór het Direct Team werkte ik vijftien 
jaar als uitzendkracht. Dat is toch een 
heel andere manier van werken. Als 
Direct Team assistant ben je lid van een 
team, je bent een vaste waarde, je wordt 
geapprecieerd. Het Direct Team is een 
kwaliteitslabel. Je komt als vreemde 
een kantoor binnen en toch vertrouwen 
ze je al. Een klant heeft ook meer zeker-
heid, hij kan er zeker van zijn dat je elke 
dag opdaagt. Wij zijn de elitetroepen, 
kun je zeggen. En natuurlijk is het leuk 
om daar bij te horen. Ik ben nu aan mijn 
derde job als Direct Team assistant 
bezig. Je ontdekt telkens nieuwe takken 
van de industrie. 30 procent van de 
kennis die je tijdens een job opdoet, is 
eigen aan het bedrijf, maar 70 procent 
van de kennis kun je ook in een volgende 

job gebruiken. De offi cemanagers en 
consultants bieden je een houvast.
Ik moet maar een mail sturen of een 
telefoontje doen en ze pakken mijn 
problemen aan. Heel interessant is ook 
het gesprek met de offi cemanager na 
een opdracht. Dan kun je laten weten 
wat je van de job vond: “Leuk, maar dat 
en dat aspect een volgende keer liever 
niet meer”. Zo leren ze je echt kennen en 
vinden ze de perfecte match voor jou. 
De ideale Direct Team assistant? Die 
beschikt over een uitgebreide talen-
kennis, is zeer communicatief en asser-
tief en heeft een groot aanpassingsver-
mogen. Je komt terecht in een hechte 
groep, je moet je kunnen inleven. Je 
moet snel veel kunnen onthouden, mee-
nemen en verwerken. Je baas verwacht 
een actieve inmenging van jou, je moet 
je verantwoordelijkheid kunnen nemen. 
De cursus Mind Mapping vorig jaar, dat 
was een schot in de roos! ‘Deze cursus 
breidt je geheugen duizend procent uit’, 
beloofde de folder. En het was ook echt 
enorm interessant, de docente was 
geweldig, iedereen hing aan haar lippen. 
Ik gebruik die informatie elke dag.” 

Direct Team assistant: 
ook iets voor u?
Op zoek naar een vaste job, met persoonlijke coach, gsm 
en bedrijfs wagen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Secretary Plus Direct Team biedt u interessante langlopende 
projecten. U maakt kennis met verschillende bedrijfsculturen 
en u doet extra beroepservaring op. 

Onze voorwaarden
• U bent geografi sch fl exibel.
• U bezit een A1-diploma en 

een goede talenkennis  
(N/F/E of D).

• U werkt vlot met MS Offi ce 
(Word/Excel/PowerPoint).

• U bent betrouwbaar en 
stressbestendig.

• U bent fl exibel en werkt 
autonoom.

• U bent snel ingewerkt en 
u kunt zich gemakkelijk 
aanpassen aan verschillende 
werkomgevingen.

Ons aanbod
Secretary Plus Direct Team biedt u 
een functie aan als management-
assistant op topniveau. U kunt gratis 
onze opleidingen Open Academy Plus 
volgen. U krijgt een vast contract 
van onbepaalde duur. U verdient een 
aantrekkelijk salaris met extralegale 
voordelen (fi rmawagen, groepsverzeke-
ring, gsm, …).

Interesse?
Houdt u van nieuwe uitdagingen en af-
wisseling in uw job? Stuur dan snel uw 
cv naar info@secretary-plus.be met 
vermelding ‘Kandidatuur Direct Team/
Vision’.
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Zijn er minder leuke 
kanten aan uw job?

Kristien: “Het werk dat een 
assistant doet, is grotendeels 
onzichtbaar. Het valt vooral op als 
er iets misloopt. Daardoor wordt 
dit werk ook dikwijls onderschat. 
Men heeft geen idee van de bergen 
werk die de assistant verzet. Dat is 
soms een beetje frustrerend.”

Is dit de job 
van uw dromen?

Kristien: “Ik weet nog altijd niet wat 
ik wil worden … (lacht). Ik ben ge-
woon nieuwsgierig, sta altijd open 
voor nieuwe dingen. En niet alleen 
op professioneel vlak. Ik vind dat 
een gezonde levenshouding.” 

Kristien De Brouwer, offi cemanager bij Commsquare:

“Communicatie is heel 
belangrijk in mijn job”
Er was eens … een offi cemanager zonder werk. Kristien - zo heette ze - ging langs bij de 
Secretary Plus-vestiging in Mechelen. Net op dat moment was ook zaakvoerder Stefan, manager 
van Commsquare er, op zoek naar een offi cemanager. Het klikte meteen tussen de twee: 
de volgende dag kon Kristien al aan de slag in zijn bedrijf. En ze werkten nog lang en gelukkig.

Is het allemaal 
zo begonnen?

Kristien: “Ja, dat verhaal klopt. Wat 
een toeval, hé? Mijn contact met 
Secretary Plus verliep dus wel heel 
vlot. Ook voor de rest ben ik heel 
tevreden over hen. Ze zijn gespe-
cialiseerd in assistants, dat zorgt 
ervoor dat vraag en aanbod perfect 
overeenstemmen. Bovendien is 
het personeel er heel vriendelijk 
en dynamisch. Ik vond het een zeer 
aangename ervaring.”

Managementassistant 
vs offi cemanager: 
wat is het verschil?

Kristien: “Een managementassistant 
assisteert vooral de manager en 
helpt hem bij het uitvoeren van zijn 
taken. Een offi cemanager assisteert 
het hele bedrijf. Ik verzorg de perso-
neelsadministratie, boekhouding, 
betalingen, bevoorrading, admini-
stratieve organisatie van de trainin-
gen, timesheets, … Eigenlijk heeft 
Commsquare twee draaischijven: 
mijn manager en ikzelf. Via ons wordt 
er dus veel informatie gekanaliseerd.”

Portret van de onderneming

Wat moet een 
offi cemanager kunnen?

Kristien: “Goed organiseren en 
niets vergeten. De zaken heel 
precies en consequent opvolgen. 
Communicatie is daarbij heel 
belangrijk. Vroeger dacht ik: “Ai, dat 
is niets voor mij, daar ben ik niet 
goed in.” Maar ik heb een systeem 
uitgewerkt dat mij helpt - zonder 
ben ik eigenlijk verloren. Een ander 
deel van mijn taak is het zoeken 
naar oplossingen om interne pro-
cessen te optimaliseren. Maar dit 
is natuurlijk teamwork. Het bedrijf 
groeit heel snel, dus moeten we 
ervoor zorgen dat de administratie 
mee evolueert. Anders loopt alles 
in het honderd. Dat impliceert een 
grote betrokkenheid bij het bedrijf.”

Kristien 
De Brouwer: 
“Wat ik 
belangrijk vind 
in mijn job? 
Betrokken 
worden en 
zelfstandig
kunnen 
werken in een 
goede sfeer.”

Commsquare is een onderneming in de telecomsector, opgericht in 
2001. Er werken tien vaste medewerkers en een handvol freelancers 
van verschillende nationaliteiten. Commsquare verleent services aan 
mobiele operatoren: audits, trainingen en advies. Ze hebben klanten 
over gans Europa, Noord-Afrika en Zuid-Oost-Azië. Stefan Engels is de 
manager.

Kristien: “Commsquare is een klein bedrijf, maar we doen veel en 
groeien sterk. Het aantal werknemers is - in minder dan een jaar -
verdubbeld. Ik ben aangenomen in maart 2005 als enige administra-
tieve kracht. Nu heb ik regelmatig assistentie nodig omdat het te druk 
wordt. Werken voor een klein bedrijf met groeipotentieel is enorm leuk. 
De sfeer is dynamisch en de mensen zijn gemotiveerd. Mijn manager 
is gepassioneerd door zijn werk en kan dat heel goed overbrengen op 
zijn werknemers.”

www.commsquare.com S
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Quebec
Een mix van 

uitbundigheid en 
culturele eigenheid

S
e

c
re

ta
ry

 V
is

io
n

8

Tr
a

ve
l



Zin in avontuur en natuur? Een rivier afvaren in 
een kano, walvissen kijken van op een vissersboot, 

zwarte beren en wolven spotten in donkere  
bossen? Vijf dagen door een natuurreservaat 
trekken zonder een mens tegen te komen en  

overnachten in primitieve hutten? Of hebt u toch 
liever het comfort van een luxueus hotel zoals 

Fairmont of Chateau Montebello in Quebec, om van 
daaruit het bruisende nachtleven in te duiken?  

In Canada kan het allemaal.

gisch geïnspireerde tocht per kano of 
zeilboot. Van juni tot september zijn 
walvissen de belangrijkste attractie. 
Liefst twaalf soorten kiezen elk jaar  
de St. Lawrence om zich tegoed te 
doen aan het rijke visbestand.  
U bewondert de spectaculaire dieren 
vanaf de oevers of van op een van de 
talrijke schepen die u vlakbij brengen.  
De walvissen storen zich allang niet 
meer aan de drukte en laten zich 
gewillig observeren en filmen.

Unieke fauna  
en flora

Quebec beschikt over een adem-
benemende fauna en flora. In de 
uitgestrekte wouden leven nog tal 
van dieren in het wild: zwarte beren, 
wolven, rendieren en katachtigen 
zoals de lynx. De rivieren en meren zijn 
het speelterrein van otters en bevers. 
Ook de sneeuwgans komt veel voor 
in Quebec. De toeristische industrie 
van Quebec is uitgebouwd in functie 
van de rijke natuur. In de uitgestrekte 
wildparken ontplooien de dieren zich 
in hun natuurlijke habitat. U toert er 
rustig rond zonder ze echt te storen. 
La Mauricie is een meer dan 500 km² 
groot nationaal park dat zich uitstrekt 
in de Laurentides, een bergketen die 
de noordkant van de St. Lawrence 
flankeert. Bent u avontuurlijk aange-
legd? Dan is een vijfdaagse voettocht 
door het park een echte aanrader. U 
wandelt 75 kilometer door een ronduit 
schitterend natuurlijk decor. Onder-
weg overnacht u in een primitieve hut. 
Of u neemt gewoon uw eigen tentje 
mee. Ook het traditionele wintersport-
toerisme is in de Laurentides goed 
uitgebouwd. Op Mont Tremblant kunt 
u Alpijns skiën. U vindt er een infra-
structuur die kan concurreren met de 
meeste Europese skigebieden en ook 
het après-skigebeuren is er bijzonder 
levendig en aangenaam.

Canada is een land met een uitzon-
derlijk pigment. Dat dankt het aan 
zijn enorme culturele diversiteit  
en zijn uitzonderlijke natuur.  
De oorspronkelijke bewoners waren 
Indianen en Eskimostammen, de 
Inuit. In de loop der eeuwen werd 
het land achtereenvolgens door de 
Engelsen en de Fransen bezet.  
Hun invloed is nog onmiskenbaar 
aanwezig. Maar vandaag is Canada 
een uitgebreide smeltkroes van meer 
dan 80 diverse nationaliteiten die 
harmonieus samenleven en zorgen 
voor een unieke multiculturele sfeer.

St. Lawrence:  
de levensader van Quebec

Canada heeft tien provincies en 
drie ‘territoria’, waar hoofdzakelijk 
Eskimo’s leven. Quebec is een van de 
bekendste provincies en dat heeft 
zeker te maken met zijn toeristische 
troeven. Met een oppervlakte van 
1.667.926 km² is het zevenmaal 
groter dan het Verenigd Koninkrijk 
en driemaal groter dan Frankrijk. 
Er leven zo’n acht miljoen inwoners. 
Tachtig procent daarvan woont in het 
zuiden van de provincie. Daar door-
kruist de machtige St. Lawrence- 
rivier het grondgebied. Dat is de 
levensader van Quebec aan wiens 
oevers alle belangrijke steden van de 
provincie zich nestelen. 

Walvissen kijken

De St. Lawrence is een van de grootste 
stromen ter wereld. Door zijn centrale 
ligging en de uitzonderlijke natuur die 
hij doorkruist, groeide hij uit tot een 
toeristische topper. U kunt de rivier op 
verschillende manieren ontdekken: 
met een ferryboot, op een cruiseschip 
dat de oude havens van Montreal, 
Quebec-City en Trois-Rivières aandoet, 
met een walvisboot of op een ecolo-
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De hoofdstad 
Montreal
Montreal is de hoofdstad van de provincie 
Quebec. Noord-Amerikaanse moderniteit 
is hier perfect vervlochten met Europese 
charme. Oorspronkelijk was Montreal slechts 
een kleine Franse kolonie. Vandaag is de stad 
uitgegroeid tot de tweede grootste Fransspre-
kende stad ter wereld. Ze telt bijna 3,5 mil-
joen inwoners en heeft zich ontplooid tot een 
internationaal handels- en fi nancieel centrum. 
De ligging, op amper zestig kilometer van de 
Amerikaanse grens, heeft daar allicht veel mee 
te maken.

Rijke metropool

In Montreal deed zich een merkwaardige twee-
deling voor. Om tijdens de ijskoude winters
de commerciële infrastructuur draaiende te 
houden, is er een netwerk van meer dan dertig 
kilometer ondergrondse en verwarmde winkel-
straten uitgebouwd. Dat netwerk is via een 
uitgebreide en veilige metrolijn verbonden 
met de beste hotels, theaters en concertzalen. 
Bovengronds maakt u kennis met een rijke, 
multicultureel gedreven metropool. Internatio-
nale tophotels, prachtige musea en gezellige 
uitgaansbuurten geven de stad een creatief en 
dynamisch imago. Van op het 125 jaar oude Parc 
du Mont-Royal hebt u een grandioos uitzicht 
over de stad. Het oude stadsgedeelte is een 
absolute aanrader als u rustig wilt genieten. De 
Place St. Gabriël ademt nog de typisch Franse 
sfeer en de befaamde Auberge St. Gabriel is een 
stille getuige van de rijke geschiedenis van de 
wijk. In de Auberge heeft de nouvelle cuisine in-
tussen zijn intrede gedaan. U vindt er nog steeds 
de beste koks van het land, die er koken met de 
beste producten die Quebec voortbrengt.

Typische wintersporten

Canada heeft een heel eigen en gevarieerd 
aanbod van typische wintersporten. Een tocht 
met een hondenslee is een unieke ervaring. 
Het enthousiasme waarmee de huskyhonden 
de slee door de losse sneeuw sturen, getuigt 
van een ontembaar natuurinstinct. Houdt u 
het liever rustiger? Kies dan voor een partijtje
curling, ijsvissen of broomball (variatie op 
ijshockey). Het ultieme avontuur is echter een 
dagtocht met een sneeuwscooter. Quebec
beschikt over 32.000 kilometer speciaal 
aangepaste wegen voor dergelijke tuigen. Zo’n 
tocht is even uniek als gevaarlijk. De machines 
beschikken meestal over 500 cc pure kracht 
en die laat u best niet ongecontroleerd los op 
de smalle sneeuwpistes. Wilt u genieten van 
een dagje pure snelheid op de sneeuw? Dan 
moet u rekening houden met een absolute zero 
tolerance tegenover alcohol. 

Carnaval in Quebec

De inwoners van Quebec zijn ware 
levensgenieters. In de steden is de 
Franse fl air overal aanwezig, maar de 
multiculturele aard van het land doet 
het stadsleven bruisen. Gastronomie 
en feesten staan hoog op de agenda 
van de Quebecois. Het bekendste 
feest is het carnaval van Quebec-City. 
Dat groeide uit tot het grootste winter-
carnaval ter wereld en de derde 
grootste carnavalshappening na 
die van Rio en New Orleans. Elk jaar 
vergapen duizenden toeristen uit de 
hele wereld zich aan het spektakel. 
De stad bouwt hiervoor speciaal een 
gigantisch dorp vol ijssculpturen. 
In dit magisch kader vinden tientallen
activiteiten plaats: zowel verklede 
parades en openluchtbals als typische 
hondensleewedstrijden. Ook ijsvissen,
schaats- en langlaufwedstrijden 
en allerlei volksspelen staan op het 
programma. 

Quebec-City staat niet enkel voor 
carnaval. Het oude stadsgedeelte 
van de stad kreeg van de Unesco het 
keurmerk ‘erfgoed van de mens-
heid’. Quebec-City is de enige stad in 
Noord-Amerika waarvan de versterkte 
omwallingen nog bewaard gebleven 
zijn. Het culturele en religieuze 
architectuurpatrimonium is indruk-
wekkend en een absolute aanrader 
voor meerwaardezoekers. 

Bonhomme Carnaval

Carnaval in Quebec
gaat terug op een 
lange traditie. Al 
in 1894 vierden de 
Franse kolonisten 
het einde van de 
strenge winter met 
een groot baccha-
naal van eten en 
drinken. Dat feest 
groeide snel uit 
tot het jaarlijkse 

Mardi Gras. In 1954 bouwden een 
aantal vooruitziende zakenmen-
sen het carnavalsfeest verder uit 
tot een toeristische attractie. Ze 
creëerden de Bonhomme Carna-
val: de sneeuwman met rode hoed 
en typische gordel die sindsdien 
wereldwijd symbool staat voor het 
carnavalsfeest in Quebec. 
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Meer informatie 
over reizen naar Canada

All Travel
Hoofdkantoor Bree
Witte Torenstraat 2, 3960 Bree
tel.: 089 46 43 42 - fax: 089 47 39 31
info@alltravel.be - www.alltravel.be

Exclusieve reis 
naar Quebec

10 % korting voor onze lezers:
All Travel en de Fairmont-keten 
ontwikkelden speciaal voor Vision 
een exclusieve reis naar Quebec in 
juni 2006. Alle transfers ter plaatse 
gebeuren met een luxueuze autocar. 
Het verblijf in de hotels is op basis 
van overnachting en ontbijt.

Programma
• Vlucht Brussel-Montreal
• Welkomstreceptie in Fairmont 

Queen Elisabeth, Montreal
• Twee nachten in het Fairmont 

Queen Elisabeth
• Begeleide rondrit door Montreal; 

verkenning van de oude stad met 
gids

• Transfer naar Montebello
• Spectaculaire ontvangstreceptie 

in open lucht
• Twee nachten in Fairmont Monte-

bello, inclusief gebruik van SPA en 
animatiemogelijkheden

• Survivaltocht en observatie van 
wilde beren in Montebello Kenauk

• Transfer naar Mont Tremblant
• Welkomstreceptie in Fairmont 

Tremblant
• Eén nacht in Fairmont Tremblant, 

inclusief gebruik van SPA en 
animatiemogelijkheden

• Transfer naar Quebec-City
• Welkomstreceptie in Fairmont 

Chateau Frontenac, Quebec-City
• Eén nacht in Fairmont Chateau 

Frontenac 
• Verkenning van Quebec-City met 

gids
• Vlucht Montreal-Brussel

Interesse? 
Stuur een mailtje naar 
hedwig.neesen@alltravel.be. 
Dan krijgt u meer informatie en een 
gedetailleerde prijsopgave.

Uitzonderlijke hotels

Fairmont-keten

De kwaliteit van de hotels in Quebec is uitzonderlijk. Vooral 
de Fairmont-keten heeft een ronduit schitterend aanbod. 
In Quebec-City baat de keten het wereldberoemde en 
impressionante Chateau Frontenac uit. Dat is een van de 
meest luxueuze hotels van Canada. En waarschijnlijk ook 
het meest gefotografeerde ter wereld. Chateau Frontenac 
overheerst het uitzicht van Quebec-City. Het ligt in het hart 
van het oude stadsgedeelte en het zicht erop vanaf de 
St. Lawrence-rivier is indrukwekkend. Het kasteel werd aan 
het einde van de negentiende eeuw gebouwd op initiatief
van de manager van Canadian Pacifi c Railways. In de loop 
der jaren werd het kasteel sterk uitgebreid. Vandaag is het 
hotel de standaard voor luxe en comfort en het perfecte 
antwoord voor de veeleisende reiziger die wil genieten in 
een rijke culturele en historisch geïnspireerde omgeving.

In Montreal baat Fairmont het statige Queen Elisabeth 
Hotel uit. Dat werd recent verkozen tot een van de vijfhon-
derd beste ter wereld. Het gastronomische aanbod van de 
Queen Elisabeth is superieur. In de Voyageurs Lounge, het 
restaurant-bistro Le  Montrealais en de befaamde Beaver
Club krijgt u de betere Canadese keuken geserveerd. 
Daarna kunt u zich ontspannen in de professioneel 
uitgebouwde SPA en fi tnessruimte. De Queen Elisabeth 
heeft ook een rechtstreekse toegang tot het ondergrondse 
winkelnetwerk van de stad. 

Chateau Montebello

Ook het Chateau Montebello dankt zijn ontstaan aan 
Canadian Pacifi c Railways. Het hotel is volledig opgetrokken
in rood cederhout en is het grootste rondhouten hotel 
van Canada. Montebello ademt een unieke rustgevende 
sfeer en zijn locatie, aan de oevers van de St. Lawrence en 
grenzend aan de Laurentides, versterkt dat gevoel nog. 
Het gastronomisch aanbod van het hotel is van het hoogste 
niveau, maar ook het aanbod aan animatie is onovertroffen.
Het hotel beschikt over een eigen olympisch zwembad dat 
u via een ondergrondse gang bereikt. Er is ook een modern 
uitgeruste fi tnessruimte en sportzaal, overdekte tennis-
banen, squashbanen en zelfs een eigen curlingzaal. 

In de winter beoefent u alle typische Canadese buitensporten
op het domein van het hotel. Montebello beschikt over eigen
ijsscooters en vlakbij kunt u een tocht met de honden-
slee maken. En ook om te langlaufen hoeft u het uitge-
strekte domein van het hotel niet te verlaten. In de zomer 
organiseert het hotel dan weer begeleide jachtpartijen. 

Montebello speelt ook op een originele manier in op de trend 
naar meer avontuurlijk gerichte reizen. Daarom werden de 
‘Kenauks’ gebouwd - primitieve hutten temidden van de vrije 
natuur. Ze beschikken slechts over de meest elementaire 
voorzieningen en u bent er volledig op uzelf aangewezen. 
Dat gebrek aan comfort wordt ruimschoots gecompenseerd 
door de adembenemende inplanting. Een paar dagen in een 
Kenauk staan garant voor een totale herbronning!
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Wegwijs in
   A A N W E R V I N G S B E L E I D
De juiste vrouw of man op de juiste plaats. Een 

boutade? Neen, de eerste kopzorg voor elke 

bedrijfsleider die een werknemer zoekt. Het 

gevolg? De wereld van de personeelsselectie 

wordt elke dag gespecialiseerder. 

Dat geeft aanleiding tot een forse groei in het 

aantal technische termen die HR-managers 

en selectiebureaus hanteren: direct search, 

bodyshopping, outplacement, outsourcing, 

headhunting, … 

Secretary Vision zet de begrippen voor u op een 

rijtje.
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Outsourcing
Outsourcing = taken die niet tot de 
kernactiviteit van het bedrijf behoren, 
uitbesteden om zo kosten te besparen 
en de effi ciëntie te verhogen.

Outsourcing raakte als begrip vooral 
bekend in de periode van de grote per-
soneelstekorten in de informaticasec-
tor. Een voorbeeld? Het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap slaagde er 
in de jaren negentig niet meer in om 
bekwame informatici aan te werven 
tegen ambtenarensalarissen. Toen 
kwam de beslissing: we besteden alle 
IT-taken, van materiaal- en software-
aankopen tot programmering en net-
werkbeheer, uit aan een extern bedrijf. 

Meestal gebeurt dat in een contract 
dat Service Level Agreements (SLA) 
bevat: de externe leverancier verbindt 
er zich toe om bepaalde normen te 
halen. Haalt hij die niet? Dan zijn daar 
boetes aan verbonden. Een voorbeeld: 
een SLA bepaalt dat het bedrijfsnet-
werk binnen de werkuren nooit langer 
dan 1 uur buiten werking mag zijn. 

Stabiliteit en klantenbinding

“Outsourcing beperkt zich niet langer 
tot IT-functies. Het bedrijfsleven kent 
een tendens om steeds meer een 
beroep te doen op specialisten en 
fl exibele tewerkstellingsformules”, 
zegt Alain Hosdey, HR-expert bij USG 
People. “Een bedrijf heeft bijvoorbeeld 
voor een langere periode nood aan een 
extra bediende gedurende twee dagen 
in de week. Of het bedrijf wil drie keer 
per jaar een extra kracht tijdens een 
traditionele piekmaand.” 

“In die situaties,” vult Alain Hosdey 
aan, “verkiezen werkgevers heel vaak 
outsourcing boven uitzendkrachten. 
Waarom? Ten eerste voor de stabiliteit:
ze krijgen de garantie dat ze over een 
lange periode een beroep kunnen 
doen op dezelfde persoon. Bovendien 
is er het element van klantenbinding: 
het personeelslid werkt eraan om de 
werkgever zo tevreden te stellen dat hij 
voor een volgende opdracht bij dezelfde 
outsourcingfi rma gaat aankloppen.” 
Outsourcing is heel gebruikelijk bij 
grotere bedrijven, weinig in KMO’s: 
“Daar wil de baas het heft in eigen 
handen houden.”

BPO: processen uitbesteden

Oorspronkelijk ging het bij outsour-
cing alleen om het uitbesteden 
van een welomschreven taak of 
takenpakket. De laatste jaren ge-
bruiken steeds meer bedrijven de 
techniek van de Business Process 
Outsourcing (BPO): ze besteden 
een volledig proces van A tot Z uit. 
Een voorbeeld: een productiebedrijf 
komt met een nieuw product op de 
markt en vertrouwt het volledige 
proces van lancering en marketing 
toe aan een gespecialiseerde fi rma. 
Ook hier blijft de essentie: specia-
listen laten uitvoeren wat niet tot 
de eigen kernactiviteit behoort (in 
dit geval: innovatieve producten 
maken).

Werknemersvoordeel

“Outsourcing biedt ook werk-
nemers tal van voordelen”, vindt 
Alain Hosdey. “Ik denk daarbij in 
de eerste plaats aan het beheren 
van je persoonlijk carrièreplan. 
Outsourcing biedt kansen om bij 
het begin van je loopbaan versneld 
uit te groeien van een startend tot 
een ervaren profi el. Na een aantal 
jaren ervaring in outsourcing heb je 
enorme troeven bij het solliciteren 
naar een lucratieve vaste baan. Of 
je krijgt een spontaan werkaanbod 
van een fi rma waarvoor je werkte.”

“Werknemers gebruiken outsour-
cing om werk te vinden op maat 
van hun deeltijdse wensen. Ik merk 
naast een piek bij het begin, een 
tweede piek aan het einde van de 
carrière. Specialisten die ingehuurd 
worden om crisismomenten het 
hoofd te bieden, bijvoorbeeld. Maar 
ook mensen die kiezen voor deel-
tijds werken: een aantal maanden 
per jaar, of elke dag slechts 4 of 5 in 
plaats van 8 uur.”

Meer weten? 

Federgon publiceerde in samen-
werking met de K.U.Leuven een 
studie over de argumenten pro en 
contra outsourcing: ‘HR-Outsour-
cing. Kans of bedreiging?’ U kunt 
de studie downloaden op 
www.federgon.be 

Wegwijs in
   A A N W E R V I N G S B E L E I D

Rekrutering

Rekrutering en selectie blijven de 
basisbegrippen van het aanwer-
vingsbeleid. Een bedrijf heeft een 
nieuwe medewerker nodig, gaat 
op zoek naar kandidaten en selec-
teert de beste voor de opdracht. 
Maar vóór het bedrijf begint te 
zoeken, moet het een aantal 
vragen nauwgezet beantwoorden: 

• Wie heeft de organisatie 
precies nodig? 

• Welke competenties moet de 
kandidaat hebben en welk 
potentieel? 

• Hoe beoordeel ik of de 
toekomstige medewerker 
hierover beschikt? 

• Welke weg is aangewezen om 
dat doel te bereiken?

Keuzes

Een rekruteringskantoor helpt het 
bedrijf een keuze te maken uit de 
verschillende strategieën:

• Media search: samen met het 
bedrijf stellen de specialisten
een advertentie op die ze publi-
ceren in de aangewezen media: 
kranten, gespecialiseerde 
tijdschriften, internetsites.

• Direct search: het bedrijf 
beschikt al over een lijst met 
potentiële medewerkers met 
de juiste ervaring, kennis en 
opleiding voor een specifi eke 
functie. Dan kan het zelf 
contact leggen met die 
personen. Vaak is dat bedrijfs-
ethisch niet verantwoord en 
geeft het die opdracht aan een 
extern bureau. 
Gaat het om een zeer gespe-
cialiseerde of kaderfunctie? 
Dan wordt deze werkwijze 
headhunting genoemd 
(zie verder).

• Bodyshopping: een bedrijf trekt 
(meestal tijdelijk) buitenlandse 
werknemers aan tegen lagere 
lonen. Deze term wordt vooral 
gebruikt voor IT-functies. 
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Alain Hosdey,  
HR-expert bij USG People

Headhunting
Headhunting = de zoektocht naar rijzende 
sterren met voldoende groeipotentieel en 
zeer gespecialiseerde kennis en ervaring.

Via Direct Search zoekt een firma de meest 
geschikte kandidaat in een specifieke doel-
groep, bijvoorbeeld een drietalige verkoper 
met ervaring in de verkoop van vrachtwa-
gens. Headhunting is daar een subcategorie 
van: kaderfuncties of functies met zeer 
specifieke jobvereisten.

Valkuilen

Ook headhunting vindt zijn oorsprong in de 
IT-sfeer: het grote tekort aan doorgewinterde 
IT’ers om de problemen van de millennium-
overgang in goede banen te leiden. Head-
hunters (letterlijk: koppensnellers) vinden 
hun kandidaten niet op de markt van de 
werkzoekenden, maar onder specialisten 
die aan de slag zijn. Zeer specifiek is ook 
dat een headhunter pas wordt betaald als 
hij inderdaad de witte raaf vindt én zijn op-
drachtgever die persoon ook daadwerkelijk 
in dienst neemt. 

“Daarom is het heel belangrijk dat head- 
hunters hoogstaande ethische normen 
handhaven”, zegt Alain Hosdey. “Een groep 
werkt hiervoor binnen Federgon regels uit. 
En dat is een goede zaak. Trouwens, ook als 
kandidaat moet je oppassen. Het is vaak 
heel aantrekkelijk om op een aanbod in te 
gaan. Maar ik ken heel wat mensen die snel 
de carrièreladder beklommen, maar strand-
den op een te hoog niveau. En nu zitten ze 
vast: ze kregen hun ontslag en geen head-
hunter die dán nog interesse heeft.”

Managementassistant:  
vijand én assistant nr. 1

“De grootste vijand van een headhunter? 
De managementassistant. Laat daar geen 
twijfel over bestaan”, vertelt Hosdey. “Een 
goede managementassistant beheert nauw-
gezet de agenda van haar baas en filtert 
alle oproepen. Daar moet de headhunter 
voorbij. Een advies? Pak dit soort situaties 
discreet en ethisch aan: overleg vooraf met 
je manager welke politiek je moet volgen als 
headhunters je bellen.”

Headhunters zijn tuk op bekwame  
managementassistants die hen helpen bij 
hun zoektocht. Zij zijn een ideale rechter-
hand, want ze beschikken over een uitste-
kende talenkennis en beheersen de com-
municatievaardigheden om tot bij mogelijke 
kandidaten te geraken en hen te overtuigen.

Outplacement
Outplacement = begeleiding voor een 
werknemer die ontslagen werd. Bedoe- 
ling: de werknemer helpen om zo vlug 
mogelijk een nieuwe werkgever te vinden 
of zich als zelfstandige te vestigen.

Bij elk ontslag

Elke ontslagen werknemer die ouder 
is dan 45 jaar, heeft in België wette-
lijk recht op outplacement. Datzelfde 
recht geldt ook bij collectief ontslag. 
“Outplacement is een zeer belangrijke 
hulp,” zegt Alain Hosdey, “want na tien 
jaar of meer in een functie heb je wel competenties 
verworven, maar ken je de arbeidsmarkt niet meer. 
Bovendien ben je vaak moreel en psychologisch flink 
door elkaar geschud door je ontslag, of word je dat als 
je solliciteert en 10, 20 keer  een ‘neen’ te horen krijgt.  
Bij outplacement vertrouw je op een coach die je helpt 
een strategie te bepalen en die je stap voor stap onder-
steunt.”

“Ik ontmoet regelmatig ontgoochelde mensen. Die 
dachten bij hun ontslag: ‘Geef mij maar een premie in 
plaats van outplacementbegeleiding. Ik vind wel alleen 
nieuw werk.’ Maar na een reeks ontgoochelende erva-
ringen komen ze totaal ontmoedigd bij ons aanklop-
pen. Een nieuwe job vinden is niet alleen moeilijk voor 
45-plussers. Ook wie meteen aan de slag kon na zijn 
studies en vijf jaar later werkloos wordt, pakt het vaak 
verkeerd aan. Ook die groep zetten wij op de goede weg.”

Concreet

Outplacement omvat een aantal goed omschreven 
begeleidingsaspecten:
• een competentiebalans opstellen: kennis van uw 

talenten, sterke punten, leerpunten;
• realistische doelstellingen bepalen en mikpunten 

identificeren;
• een professioneel CV en motivatiebrief opstellen;
• de rekruteringskanalen verkennen;
• het sollicitatiegesprek voorbereiden.

“Een outplacementcoach beschikt liefst over een uit-
stekend netwerk in de sector waarin de kandidaat een 
nieuwe baan zoekt”, zegt Alain Hosdey, zelf outplace-
mentcoach. “Daarom is Secretary Plus een uitstekende 
begeleider voor managementassistants. Zij kennen die 
sector als geen ander en genieten van een hoge geloof-
waardigheid. Dat opent deuren bij werkgevers.”

Bij wettelijk verplicht outplacement hebt u recht op in 
totaal zestig begeleidingsuren. 

Zestien leden van de Nationale Vereniging van  
Outplacementbureaus (NVOB) werken samen in het 
Federgon-departement ‘Outplacement’. Ze vertegen-
woordigen ongeveer 90 procent van de omzet van de 
sector in België.S
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Waarom archiveren?
In een archief bewaart u belangrijke 
documenten. Bijvoorbeeld contracten 
of personeelsgegevens, maar ook me-
mo’s, tekeningen en brieven. Het archief 
is het geheugen van een bedrijf. Er zijn 
twee systemen om een archief op te 
bouwen: het fysieke systeem met een 
mappenkast en het digitale systeem. 
Dit laatste is vaak praktischer omdat 
het minder ruimte inneemt en de infor-
matie sneller toegankelijk is. Maar een 
contract of ander getekend stuk moet 
meestal ook fysiek verwerkt worden. De 
meeste bedrijven kiezen daarom voor 
een combinatie van beide systemen.

Orde in de chaos: tips
1. Gebruik dezelfde zoekcode in 

beide systemen: of op datum, 
of op naam, enz.

2. Groepeer de dossiers en verdeel 
de diverse onderdelen van het 
archief in kleuren.

3. Voeg informatie samen en vermijd 
de opbouw van meerdere dossiers.

4. Gooi alles wat overbodig is, 
onmiddellijk weg. Zo voorkomt u 
dat het archief een chaos wordt.

5. Houd u aan de wettelijke bewaar-
termijnen.

6. Ruim het archief minstens 
eenmaal per jaar op.

7. Gebruik het digitale archief om 
gevoelige informatie te bescher-
men met een wachtwoord.

Uitbesteden
Is archiveren een te grote klus? 
Dan kunt u het uitbesteden aan 
een gespecialiseerd bedrijf. Ook 
hier kiest u voor een digitaal of 
fysiek archief. In het eerste geval 
moeten de stukken gescand 
worden. De gegevens kunt u 
downloaden van het internet. Bij 
een fysiek archief duurt het iets 
langer. Sommige archiefbedrijven 
bezorgen stukken in enkele uren. 
Bij anderen duurt de overdracht 
minstens 24 uur.

Dataverlies: wat nu?
Belangrijke gegevens of gege-
vensdragers kunnen schade 
oplopen of verloren gaan. Maak 
daarom altijd een back-up van 
de belangrijke stukken uit het 
archief en bewaar deze back-
up niet op dezelfde plaats! Dit 
betekent niet dat u een dubbel 
archief moet aanleggen. Zorg er 
alleen voor dat onmisbare gege-
vens gekopieerd worden. Fysieke 
stukken kunt u scannen en op cd 
zetten.

Mens erger je niet
Meer ruimte en tijd zijn de grote 
voordelen van een goed archief. 
Bovendien spaart u veel ergernis 
uit. U hoeft immers nooit lang 
te zoeken. Daarnaast bepaalt u 
zelf de inzage. Gegevens met een 
beperkte inzage slaat u bijvoor-
beeld digitaal op. De overige 
stukken bewaart u dan in een 
systeemkast.

Hoe lang moet 
u iets bewaren?
Voor bepaalde stukken geldt 
een verplichte bewaartermijn. 
Op http://www.merak.be/belg/
nl/products vindt u een handig 
overzicht.

Archiveer 
uw e-mails
Veel e-mails zijn 
archiefdocumenten of hebben 
een administratieve of 
juridische waarde. U mag ze 
niet vernietigen, maar moet 
ze in een goede, geordende en 
toegankelijke staat bijhouden. 

Dit geldt ook voor documenten die als 
bijlage via het e-mailsysteem worden
verzonden. De eerste stap in de 
archiveringsprocedure voor e-mails 
en bijla gen is het aanleggen van een 
digitaal klassement. En dat voor alle 
digitale kantoordocumenten van uw 
onderneming. Het bijhouden van 
e-mails en bijlagen in een e-mail-
systeem is immers niet meer dan 
een tijdelijke oplossing voor e-mail-
archivering. Het is beter om e-mails en 
bijlagen zo snel mogelijk na verzending 
of ontvangst in het digitaal klassement 
onder te brengen. 

Wat? Deze klassementsstructuur 
bevat het digitaal organisatiegeheugen
en is de centrale vindplaats voor alle 
digitale documenten. Hierin klasseert 
u dus ook e-mails en bijlagen met 
archiefwaarde. 

Waar? Een digitale klassements-
structuur bouwt u in principe om het 
even waar uit. Indien mogelijk wordt 
het digitaal klassement binnen een 
documentbeheersysteem of een 
records management-applicatie 
beheerd. Binnen dergelijke geavan-
ceerde informatiesystemen zijn 
functionaliteiten zoals versiebeheer, 
registratie van metadata of full text- 
indexering mogelijk. Een digitaal 
klassement kunt u echter ook op een 
gewone fi leserver of een gedeelde 
harde schijf bijhouden. 

Hoe? Courante besturingssystemen 
(Windows, Mac, Unix/Linux) bieden 
voldoende functionaliteiten voor 
de basishandelingen van map- en 
bestandsbeheer. Vergeet niet 
systematisch een back-up te maken 
van het digitale klassement en zijn 
volledige inhoud! 

Een goed archief is het halve werk
Het bijhouden van een archief is een van de taken die u als 
managementassistant vaak onder uw hoede krijgt. Maar 
lukt u dat ook? Bent u een geboren archivaris of is uw archief 
een warboel? Secretary Vision geeft u handige tips om het 
archiveren gestructureerd en netjes te laten verlopen.
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de transportsector
“Alle schakels vormen samen één ketting.”

Nieuwe 
rubriek
Dé management-
assistant bestaat 
niet. Elke opdracht
is anders. Elk 
bedrijf is anders. 
En ook elke 
sector is anders. 
Dat is het uit-
gangspunt van 
deze nieuwe 
Vision-rubriek 
‘Werken in ...’ 
We bekijken 
telkens een 
sector en bedrijf 
van dichtbij en 
gaan op zoek 
naar de rol van 
de management-
assistant. 
De transport-
sector met 
Delta Transport 
Services bijt de 
spits af.

Een bedrijf laat zich lezen als een boek. Het vertelt iets 

over de mensen die er werken en de bedrijfscultuur. 

Delta Transport Services vormt hierop geen 

uitzondering. De geschiedenis die dit transportbedrijf 

schrijft, is een meeslepend verhaal over enthousiaste 

medewerkers en boeiende uitdagingen. En het slot is 

nog lang niet in zicht.

“Er werken hier geen management-
assistants, wel medewerkers van het 
management”, valt Wim Konings met 
de deur in huis. Konings is General 
Manager bij Delta Transport Services, 
een bedrijf dat transporten verricht 
voor bedrijven en expediteurs. 
Ik spreek met hem over de inhoud 
van managementondersteunende 
functies in de transportsector en bij 
Delta Transport Services in het bij-
zonder. Eén ding wordt al snel duide-
lijk: de transportsector is een wereld 
op zich met specifi eke vaardigheden 
en taken, die moeilijk te vergelijken 
zijn met functies in andere sectoren. 
En dat heeft natuurlijk gevolgen voor 
de rekrutering van nieuwe werknemers.

Menselijk 
samenspel

Het onderwijs sluit niet naadloos 
aan op de dagelijkse praktijk van een 
transportbedrijf. Een diploma is dan 
ook relatief bij een sollicitatie. 
Wat is dan wel doorslaggevend? 
Wim Konings: “De transportsector is 
een dienstensector. Wij leveren een 
dienst in vaak moeilijke omstandig-
heden veroorzaakt door operationele 
hindernissen of marktomstandig-
heden. Wij zoeken werknemers die 
elke dag opnieuw de uitdaging willen 
aangaan om van ons bedrijf een 
succesverhaal te maken. Hier werken 
mensen op managementondersteu-
nende functies die helemaal niet 
hooggeschoold zijn, maar het toch 
gemaakt hebben. Waarom? Omdat ze 
een meerwaarde leveren op men-
selijk vlak. Hoe meer er geïnforma-
tiseerd en geautomatiseerd wordt, 
hoe belangrijker de menselijke factor 
wordt. Tot op de laatste schakel in 
onze keten - de chauffeur - is onze 
bedrijfsactiviteit een menselijk 
samenspel. Alle schakels vormen 
samen één ketting en het is de taak S
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van de persoon in een management-
ondersteunende functie om dat aan 
iedereen duidelijk te maken.”

Strenge rekrutering

Een managementondersteunende 
functie vereist heel wat kwaliteiten. 
Konings heeft het over zelfstandig 
kunnen werken, initiatief nemen, 
organisatietalent, flexibiliteit, ervaring, 
inzicht, denken buiten het kader, 
stressbestendigheid, … Francis 
heeft het allemaal. Hij werkt op de 
salesafdeling bij de prospectie van 
nieuwe klanten en de opvolging van 
bestaande klanten. “Je moet de juiste 
deur opendoen op het juiste moment. 
Maar dan moet je ook weten wat te 
zeggen. We verkopen geen product 
zoals een wasmachine: we verkopen 
een service. Communiceren is dus 
ontzettend belangrijk. Ook een  
uitgebreide talenkennis. En weten 
hoe transport in elkaar steekt.  
Je vertegenwoordigt je firma, dus 
is het belangrijk dat je een positief 
imago uitstraalt. Oké, dit vraagt veel 
flexibiliteit en inzet. Het is geen job 
van negen tot vijf, maar wat je ervoor 

terugkrijgt, is groot. Werken  
in de transportsector is enorm 
afwisselend en uitdagend.  
Geen dag is dezelfde.”

Jong en dynamisch

Delta Transport Services telt een 
veertigtal werknemers. Jonge mensen 
vooral – de gemiddelde leeftijd is er 
28 jaar. En het bedrijf groeit. Vorig 
jaar kwamen er vijftien mensen bij. 
Konings: “Het is niet gemakkelijk om 
iemand te vinden met de juiste vaar-
digheden en kennis om in de trans-
portsector te werken en het verschil 
te maken. Bovendien moet hij/zij 
passen in onze bedrijfscultuur. Onze 
medewerkers zitten niet opgesloten 
in een bepaalde functie of taak-
omschrijving. In het bedrijf is er veel 
kans om door te groeien. We volgen 
de intrinsieke capaciteiten van onze 
medewerkers om er zo snel mogelijk 
gebruik van te maken. Vandaar ook 
het belang van een kantoor zoals 
Secretary Plus. We werken graag met 
hen samen voor de rekrutering van 
nieuwe medewerkers. Want zij maken 
er écht werk van: ze zijn gemotiveerd 

om ons bedrijf te leren kennen en 
verfijnen voortdurend de vereiste 
profielen. De aansluiting tussen onze 
vraag en hun aanbod is perfect. Zij 
begrijpen perfect dat wij van onze 
medewerkers een meerwaarde 
vragen, maar dat wij hen gelijk ook 
een meerwaarde bieden, net zoals 
wij onze klanten een meerwaarde 
bieden.”

Hebt u interesse voor een  
managementondersteunende 
functie? 

Surf dan naar  
www.secretary-plus.be of stuur een 
e-mail naar info@secretary-plus.be. 

Wilt u meer weten over de transport-
sector? De Federatie van Belgische 
Transporteurs vindt u op  
www.febetra.be.  
Of surf naar www.sav.be.

Wilt u meer informatie over de dien-
sten van het bedrijf Delta Transport 
Services? 
Neem een kijkje op  
www.deltatransport.be. 
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Secretary Plus Roeselare, focus op 
de menselijke factor

Het nieuwe kantoor 

op de Grote Markt in 

Roeselare voldoet aan 

alle Secretary Plus-

normen: een toplocatie, 

een rustige sfeer zonder 

schreeuwerige uithang-

borden, een prachtig oud 

herenhuis met veel hout-

werk in combinatie met 

zachte kleuren en een 

warm, hartelijk onthaal.

“Eigenlijk ging ik initieel bij Secretary Plus 
aankloppen om mij kandidaat te stellen 
als uitzendkracht. Ik was enorm onder 
de indruk van het professionalisme, de 
sfeer en de vriendelijkheid van de mede-
werkers. Ik wist onmiddellijk: hier wil ik 
werken.”

Persoonlijk
Na een paar maanden meedraaien in de 
vestiging in Brugge was het dan eindelijk 
zo ver: Roeselare kreeg zijn eigen kantoor. 
“Geen overbodige luxe”, vindt Liesbeth. 
“De ondernemers in deze regio houden 
van Roeselare. Ze leunen liever niet aan 
bij Brugge en willen graag in hun eigen 
stad bediend worden. In West-Vlaan-
deren gebeurt er nog heel veel via via. 
Persoonlijk contact is hier enorm belang-
rijk. Ik ben van hier, dus ik ken de meeste 
bedrijven in deze streek. Dat is zeker een 
pluspunt.”

Gemotiveerd
Het is een hele uitdaging om een nieuw 
kantoor op te richten. Gelukkig vormen 
de Roeselaarse bedrijven en kandida-
ten die vroeger naar Brugge gingen, de 
basis. Liesbeth: “De grootste moeilijk-
heid in het begin is prioriteiten stellen. 
Alles is immers even belangrijk. Met de 
bestaande klanten maak ik afspraken 
om het kantoor voor te stellen. Tege-
lijk loopt de prospectie van nieuwe 
klanten op volle toeren. Iedereen moet 
zo snel mogelijk weten dat er een nieuw 
kantoor is. En zonder kandidaten om 
de vacatures op te vullen, geraak je ook 
niet ver …”

Geruggensteund
Gelukkig staat Liesbeth er niet alleen 
voor en krijgt ze veel steun en omkade-
ring van Secretary Plus. Liesbeth: 
“Ik volg één dag per week opleiding in 
het hoofdkantoor. Ik leer effi ciënt 
telefoneren, onderhandelen, selecteren, 
rekruteren, enz. Bovendien kon ik de 
eerste weken een beroep doen op een 
consultant.”

Verwachtingsvol
Het kantoor in Roeselare heeft alle 
troeven in handen om uit te groeien 
tot een volwaardige Secretary Plus-
vestiging. Wat zijn de plannen? 
Liesbeth: “Groeien natuurlijk. 
En als dat lukt: uitbreiden. 
Maar dat is echt wel toekomstmuziek.“ 

Vriendelijk 
“Vriendelijkheid is ons handelsmerk”, 
bevestigt offi cemanager Liesbeth 
Ghesquière. Sinds januari runt zij de 
nieuwe vestiging in Roeselare. Op het 
moment van het interview waren de 
muren nog maagdelijk wit. “Straks 
kies ik een aantal reproducties uit de 
catalogus”, glundert Liesbeth. “Dat is 
een van de mooie kantjes van deze 
job.” Nou, aan haar stralende glimlach 
te zien, zijn er weinig of geen lelijke 
kantjes … 

Enthousiast
Liesbeth is hartelijk, sociaal en super-
enthousiast. Vroeger werkte ze als 
projectleider in een organisatiebureau. 
Die ervaring komt haar nu als offi ce-
manager goed van pas. Liesbeth: “In 
Human Resources moet je goed met 
mensen kunnen omgaan. En dat heb 
ik geleerd in mijn job als projectleider.” 
Vorig jaar gaf ze haar loopbaan een 
radicale wending. Ze schreef zich in 
voor een opleiding bij Secretary Plus. 

Liesbeth Ghesquière, offi cemanager Kathy Snoeck, regio consultant
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Ontdek
de Champagnestreek op de fi ets

De streek tussen Reims, Epernay en Châlons-en-Champagne 
is het kloppende hart van de Champagne én een absolute 
aanrader voor levensgenieters en liefhebbers van korte 

weekendtrips. Deze gouden driehoek ligt op amper een 
paar uurtjes rijden van Brussel. Het 

gebied is nog bijzonder landelijk 
en weinig bevolkt. 

Waar druiven 
bubbels worden

In de regio zijn er ongeveer 120 wijn-
huizen gevestigd – goed voor zo’n 250 
miljoen fl essen champagne per jaar. 
Wilt u de champagnecultuur achter 
de schermen leren kennen? Volg dan 
een rondleiding in een van de grote 
champagnehuizen of bezoek een 
aantal kleinere wijnboeren. De Route 
Touristique du Champagne is 700 
kilometer lang en leidt u langs een 
sliert charmante champagnedorpjes, 
het ene al pittoresker dan het andere. 
Heel speciaal zijn de uitgestippelde 
fi etstochten door de wijngaarden. 
Koppelt u die aan een bezoek aan een 
wijnkelder? Dan moet u wel oppassen: 
de streek is heuvelig en dat valt tegen 
met te veel bubbels in het hoofd. 

Epernay, gemoedelijk 
provincialisme

Epernay is zowat het middelpunt 
van de Champagnestreek. Drie grote 
wijngebieden komen er samen en 
alle belangrijke champagnehuizen 
hebben er hun thuisbasis. In de 
ondergrond lopen meer dan honderd 
kilometer gangen op drie niveaus. De 
temperatuur schommelt er altijd tus-
sen negen en twaalf graden, ideaal 
als rijpingsbasis voor de godendrank 
waarvan er hier zo’n tweehonderd 
miljoen fl essen opgestapeld liggen. 
Ondanks deze bedrijvigheid blijft 
Epernay de allure van een provinciale 
stad uitstralen en dat maakt een 
bezoek meer dan de moeite waard. 

Reims, hoofdstad 
van de champagne

De champagnestad bij uitstek 
is Reims. De stad heeft veel meer 
troeven dan alleen de bubbels. De 
monumentale Notre Dame-kathedraal 
uit 1211 en het Palais du Tau, dat dienst 
doet als museum, moet u zeker bezoeken. En dat 
is ook het geval voor de basiliek van Saint-Remi, die opge-
nomen is op de Unesco-werelderfgoedlijst. Reims is vooral een stad die 
u fl anerend en genietend moet ontdekken. Gezellige winkelstraten en 
aangenaam drukke horecawijken wisselen elkaar af en maken Reims 
tot een culinaire belevenis. 

Enkele weetjes
• Champagne wordt gemaakt van de druivenrassen pinot noir, 

pinot meunier en chardonnay.
• Het alcoholgehalte van champagne bedraagt meestal 13°.
• Champagne draagt geen jaartal op de fl essen. Uitzondering: de 

champagne Millésimé. Die krijgt een jaartal, omdat ze gemaakt 
is van druiven van een zeer goed wijnjaar.

• U kunt het hele jaar door een bezoek brengen aan een van de 
vele wijngaarden in de streek. Er worden bijna permanent kennis-
makingssessies georganiseerd. Reserveren is echt wel nodig!

Links
• Toerismebureau van Epernay: http://www.ot-epernay.fr/
• Toerismebureau van Reims: http://www.tourisme.fr/reims/
• Regio Champagne-Ardenne: http://www.tourisme-champagne-ardenne.com
• Reservaties voor wijndegustatie: 
 ‘A la découverte des champagnes’ op 0033 326 640 813.

Voor meer info of voor een prijsopgave: stuur een e-mail naar info@alltravel.be 
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Secretary Plus Management Support is marktleider in 

het uitzenden en rekruteren van managementonder-

steunende functies. En dat willen we ook op een profes-

sionele wijze blijven doen. Daarom houden we de vinger 

aan de pols en onderzoeken we op regelmatige tijdstippen 

de verwachtingen van managers en management-

assistants. Zo ook in december 2005, met een nieuwe 

enquête naar de competenties van de management-

assistant, die u in de vorige Vision vond. We vatten de 

belangrijkste resultaten voor u samen.

Onze aandacht gaat eerst naar twee belangrijke grafi eken 
over de nodige competenties volgens de management-

assistants zelf én volgens de managers. De grafi eken 
vergelijken de resultaten van 2003 en 2006.

Nieuwe enquête 
naar de competenties
van de managementassistant

“Persoonlijkheid: basisvoorwaarde 
 voor goed functioneren” 

Enerzijds … anderzijds

1. Communicatie

Enerzijds … Managers hechten veel belang 
aan het uiterlijk en de persoonlijkheid van de 
managementassistant. Dat heeft te maken 
met haar/zijn externe contacten. Een 
verzorgde presentatie scoort dan ook opval-
lend hoog in vergelijking met de resultaten 
van het vorig onderzoek. 
… anderzijds Managementassistants zijn er 
zich van bewust dat ze een belangrijke rol 
spelen op het vlak van interne communicatie. 
Ze moeten proactief zijn en in hun onder-
neming een relatienetwerk ontwikkelen. 
Externe communicatie wordt belangrijk. Ook 
buiten de onderneming wint networking dus 
aan belang. 
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ervaring een belangrijk criterium 
(85%). Frans en Nederlands zijn een 
absolute must. Kennis van het Duits 
wordt minder gevraagd dan in 2003. 
Op het vlak van informatica verwach-
ten alle managers een goede kennis 
van MS Office-programma’s, behalve 
Access. De vraag naar een goede ken-
nis van internet is toegenomen.  
… anderzijds Managementassistants 
denken dat de verwachtingen van de 
managers hoger zijn dan in werkelijk-
heid. Dit is een interessante vaststel-
ling. We stellen een verschuiving vast 
op het gebied van de kennis van de 
sector: dit element willen de manage-
mentassistants voorstellen aan hun 
managers, terwijl die niet echt  
vragende partij zijn.

5. Bekwaamheden

Enerzijds … Betrouwbaarheid blijft de 
absolute nummer één en scoort bijna 
100% (van belangrijk tot zeer belang-
rijk). Discretie en efficiëntie (organisa-
tie) volgen als belangrijkste competen-
ties die managers verwachten van hun 
managementassistant. Persoonlijkheid 
komt dus voor kennis en wint aan 
belang tegenover 2003. Meer specifieke 
aspecten, zoals boekhoudkundige of 
juridische noties, worden minder vaak 
gevraagd. 
… anderzijds Horen, zien en zwijgen: 
zo zien de managementassistants het 

2. Autonomie

Enerzijds … 93% van de managers  
wil dat de managementassistant  
volledig autonoom werkt.  
… anderzijds Slechts 73% vindt dat 
ze dat ook doen. Waarom dit verschil? 
Mogelijk omdat de management- 
assistants niet duidelijk weten of ze 
zich die autonomie wel kunnen veroor-
loven. 

3. Opleiding 

Enerzijds … Om een goede manage-
mentassistant te zijn, is een degelijke 
talen- en informaticakennis onont-
beerlijk. Managers vinden daarvoor 
een opleiding in secretariaat/office 
management wenselijk. Communica-
tie wordt alsmaar belangrijker. Zowel 
op het vlak van interne als externe 
communicatie stellen ze persoonlijk-
heidseisen. 
… anderzijds Ook management- 
assistants vinden talenkennis,  
informaticakennis en een opleiding in 
communicatie onmisbaar. Bovendien 
hechten ze, meer dan hun managers, 
ook belang aan andere opleidingen.

4. Kennis

Enerzijds … Managers vinden talen- 
(92%) en informaticakennis (76%)  
belangrijk. Bij de rekrutering is  

Grootschalig onderzoek

Zoals in 2003 voerden we eind 2005 een enquête 
uit naar de onmisbare competenties van de 
managementassistant. Ook nu peilden we naar 
de mening van de managementassistant én  
de manager over de verwachte en reële 
competenties van de managementassistant. 
Daarom waren er twee vragenlijsten: een voor 
de managers (wat vinden zij belangrijk?) en 
een voor de managementassistants (verschilt 
hun beeld van dat van hun managers?).  
De resultaten van 2005 lagen in dezelfde lijn 
als die van 2003, met drie extra thema’s:
• de toevertrouwde taken (en diegene die men 

graag zou toevertrouwen of toevertrouwd 
krijgen);

•  het opleidingsniveau van de  
managementassistants;

•  de verwachtingen op het gebied van talen-
kennis.

zelf ook. Ze schatten zelfs de ver-
wachtingen van hun managers op het 
vlak van betrouwbaarheid en discretie 
nog hoger in. Bovendien denken ze dat 
hun managers meer vaardigheden en 
bekwaamheden eisen dan in 2003. 
Aanpassingsvermogen, stressbeheer 
en positieve ingesteldheid zijn 
toegenomen, wat nog maar eens de 
groeiende belangrijkheid van de  
persoonlijkheid benadrukt.

6. Creativiteit

Enerzijds … Managers vinden dat hun 
managementassistants niet echt een 
creatieve rol moeten hebben.  
… anderzijds Managementassistants 
menen van wel en hechten veel belang 
aan de proactieve identificatie van 
opportuniteiten, ontwikkeling van 
contactmogelijkheden, opvolging van 
delicate dossiers, overbrenging van 
specifieke informatie, enz.

7. Tevredenheid

Enerzijds … Uit de antwoorden van de 
managers blijkt geen enkele onver-
vulde verwachting.  
… anderzijds Ook bij de management- 
assistants is de vraag naar nieuwe 
taken niet groot. Beide partijen zijn 
over het algemeen tevreden over de 
uitgevoerde taken.

 
Samengevat
Deze enquête bevestigt de resultaten van ons vorig onderzoek. De 
trend van toen wordt zelfs nog benadrukt: de persoonlijkheid van de 
managementassistant is het allerbelangrijkste. Het is een basisvoor-
waarde om goed te kunnen functioneren. Ze scoort hoger dan kennis. 
De ideale managementassistant is betrouwbaar, discreet en efficiënt. 
Zo luidt de mening van managers én managementassistants. 

Natuurlijk blijft die kennis ook belangrijk en moet de management- 
assistant over een aantal competenties beschikken. Net zoals in 2003 
domineren hierbij de talen- en informaticakennis. Meteen de reden 
waarom heel veel managementassistants een opleiding als vertaler-
tolk of office management/secretariaat-talen genoten. 

Gezien de verwachtingen van de managers en de veelzijdige taak- 
inhoud biedt de functie van managementassistant ongetwijfeld heel 
wat carrièremogelijkheden. Net zoals de technologische evolutie de  
arbeidsorganisatie in de ondernemingen aanzienlijk veranderde,  
is ook de inhoud van managementondersteunende functies heel wat 
boeiender geworden.
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Lekker eten in 
Comme chez soi
In onze kwaliteitsenquête (zomer 2005) stelden we 

de klanten de vraag ‘Geef de totale leeftijd van het 

personeel van de 14 Secretary Plus-vestigingen op 

1 juli 2005’. Drie Managers vonden het juiste 

antwoord op de gestelde vraag. Zij winnen een waar-

debon van 300 euro voor een exclusief etentje in het 

Brussels driesterrenrestaurant ‘Comme chez soi’. 

Een van hen is Ann Bex (Lawfort, Sint-Stevens-

Woluwe): “Ik doe eigenlijk bijna nooit mee aan 

wedstrijden en als ik dat al eens doe, dan win ik nooit. 

Dus ja, ik was heel verbaasd met de uitslag van de 

Secretary Plus-wedstrijd. En heel blij, want Comme 

chez soi is niet zomaar het eerste het beste restau-

rant. Ik heb mijn waardebon nog niet gebruikt, maar 

doe dat zeker volgende maand. Bedankt Secretary 

Plus, en ik maak graag van de gelegenheid gebruik 

om jullie te feliciteren met Vision. Dit is een magazine 

dat echt aanspreekt. Ik ben reuze-enthousiast over 

de boeiende artikels en de interessante weetjes!”

“Go for it”
Je hebt een beetje geluk nodig om 
gelukkig te worden, wist de Griekse 
fi losoof Aristoteles. Meera Parmen-
tier is er het levendige bewijs van: ze 
straalt van geluk. En net die positieve 
uitstraling maakte een enorme indruk 
op Katrien Vandeputte, HR-manager 
bij VCM Belgium. In augustus 2005 
solliciteerde Meera er als kersvers 
schoolverlater via Secretary Plus. 
Ze werd prompt aangenomen.

“Ik heb maar één tip voor schoolver-
laters op zoek naar een boeiende job: 
go for it!”, glundert Meera. Dat is wat 
zij gedaan heeft, na haar opleiding 
zakelijk vertaler-tolk aan de Econo-
mische Hogeschool in Heverlee. En 

Meera Parmentier, van schoolverlater tot Secretary Sales bij VCM Belgium

Werken, leren en … 
plezier maken
“Een eerste werkervaring is enorm be-
langrijk”, bevestigt Katrien Vandeputte. 
“Je moet daar een beetje geluk mee 
hebben. Secretary Plus heeft een grote 
verantwoordelijkheid in de onder-
steuning van schoolverlaters. Zelf wil 
ik daar ook graag aan meehelpen. Wij 
zoeken naar een evenwichtige samen-
stelling van ons personeelsbestand 
en geven de voorkeur aan langdurige 
werkrelaties. Natuurlijk mag je niet 
verwachten dat een schoolverlater een 
contract voor het leven ondertekent. 
Dat is niet realistisch. Maar als Meera 
later over VCM zegt: “Ik heb daar hard 
gewerkt, veel geleerd en ook plezier 
gemaakt”, dan ben ik tevreden.” 

VCM Belgium
Woluwelaan 9
1800 Vilvoorde
tel.: 02 254 14 11
info@vcmbelgium.be
www.vcmbelgium.be

niet zonder succes. In augustus 2005 
beleefde ze haar eerste werkervaring 
bij VCM Belgium, een bedrijf dat pro-
ducten van Volvo Construction Equip-
ment importeert en commercialiseert. 
Ze is er Secretary op de Sales-afde-
ling. “Mijn studies sluiten perfect aan 
op de bedrijfswereld. Mijn talen-
kennis komt heel goed van pas. Ik 
krijg mensen uit alle mogelijke landen 
aan de lijn. En dan moet ik mijn plan 
trekken. Ik werk in een team van een 
zestal verkopers en de sfeer zit heel 
goed. Het zijn allemaal mannen en 
dat heeft niets dan ... voordelen. 
Mannen zijn meer rechtuit en dat 
voorkomt misverstanden. Ik hou van 
die stijl. Ik heb voldoende uitdaging 
aan deze job. Ik leer elke dag bij.”

Bestel de brochure
Meer dan 1200 managers en managementassistants 
stuurden de enquête terug. Dit artikel is slechts een 
samenvatting van hun antwoorden. Wilt u ze graag 
allemaal kennen? Bestel dan de gratis brochure via 
info@secretary-plus.be.

Tweemaal vier tickets voor 
EuroDisney
Hoeveel personen stuurden de ingevulde enquête terug?  
That was the question ... 

Het antwoord? 1254

And the winners are…

•  Parent Eva uit Wondelgem

•  Cédric Demannez uit Rixensart
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Aalst
Stationsstraat 6, 9300 Aalst
tel.: 053 76 61 30, fax: 053 70 87 43
aalst@secretary-plus.be

Antwerpen
Britselei 80, 2000 Antwerpen
tel.: 03 800 40 50, fax: 03 800 40 59
antwerpen@secretary-plus.be

Brugge
Sint-Amandstraat 37, 8000 Brugge
tel.: 050 47 00 10, fax: 050 47 00 19
brugge@secretary-plus.be

Brussel
Stefaniaplein 6, 1050 Brussel
tel.: 02 346 44 64, fax: 02 346 49 14
brussel@secretary-plus.be

Geel
Stationsstraat 62, 2440 Geel
tel.: 014 25 81 00, fax: 014 23 70 57
geel@secretary-plus.be

Gent
Kouter 26, 9000 Gent
tel.: 09 233 25 28, fax: 09 233 95 70
gent@secretary-plus.be

Hasselt
Leopoldplein 21, 3500 Hasselt
tel.: 011 26 96 86, fax: 011 32 48 36
hasselt@secretary-plus.be

Kortrijk
Casinoplein 5a, 8500 Kortrijk
tel.: 056 25 29 22, fax: 056 21 89 98
kortrijk@secretary-plus.be

Leuven
Vital Decosterstraat 7, 3000 Leuven
tel.: 016 23 60 42, fax: 016 29 21 80
leuven@secretary-plus.be

Liège
Quai de Rome 53, 4000 Liège 
tel.: 04 229 98 70, fax: 04 229 98 79
liege@secretary-plus.be

Mechelen
Korenmarkt 45, 2800 Mechelen
tel.: 015 45 09 70, fax: 015 29 15 19
mechelen@secretary-plus.be

Mons
Boulevard Dolez 8, 7000 Mons
tel.: 065 55 10 00, fax: 065 55 10 09
mons@secretary-plus.be

Roeselare
(sinds januari 2006)
Grote Markt 7, 8800 Roeselare
tel.: 051 66 00 00, fax: 051 66 00 09
roeselare@secretary-plus.be

Turnhout
(open in de loop van 2006)
Kasteelplein 23, 2300 Turnhout
tel.: 014 80 00 00, fax: 014 80 00 09

Vilvoorde
Hendrik I Lei 49, 1800 Vilvoorde
tel.: 02 600 47 60, fax: 02 600 47 69
vilvoorde@secretary-plus.be

Wavre
Place Bosch 17, 1300 Wavre
tel.: 010 23 80 40, fax: 010 23 80 49
wavre@secretary-plus.be

info@secretary-plus.be
www.secretary-plus.be

Secretary Plus vestigingen

Bachelor Offi ce 
Management of 
the Year Award
Voor laatstejaarsstudenten met binnenkort een diploma Secretariaat 
(niveau A1) op zak is de Bachelor Offi ce Management of the Year Award 
gesneden koek. Secretary Plus stelt de drie winnaars een fraaie 
prijzenpot in het vooruitzicht: een trofee, een citytrip voor twee naar 
Sevilla maar voorál een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij 
Secretary Plus Direct Team. Dat je zoveel moois niet zomaar cadeau 
krijgt, is dan ook geen verrassing. Om al deze prijzen in de wacht te 
slepen, moeten de deelnemers over een stevige talen- en informatica-
kennis beschikken. Bovendien krijgen ze een fl inke kluif aan het interview 
voor een professionele jury en de assessment-oefening. De twintig deel-
nemers maken kans op een mooie prijs. 

Secretary Plus plaatst met deze wedstrijd het beroep management-
assistant alweer origineel in de kijker.
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Spontaan en creatief omgaan met het bedrijfsleven brengt je verder dan gewoon goed 
werk leveren. De bedrijfswereld is constant in beweging en persoonlijkheid telt méér 
dan ooit om het te maken. Een spannende gedachte, want business intelligence kun je 
ontwikkelen.

Secretary Plus Management Support, de nummer 1 in het selecteren, rekruteren, 
uitzenden en begeleiden van managementondersteunend personeel biedt je persoonlijk 
weerwerk met een uitgebreid programma opleidingen: Open Academy Plus 2006. 

Praktische seminaries van een halve of een hele dag die kennis en vaardigheden aanscherpen.  
Zelfzekerder maken. Systematischer leren denken. En houvast bieden in allerlei situaties 
waarmee Assistants en Managers te maken krijgen. Zo maak je werk van groei. 

1 Think like Leonardo da Vinci
Paspoort naar een renaissance vol ideeën. Ontwikkel sluimerende creativiteit tot 
sprankelende invallen en maak op basis van Leonardo da Vinci’s principes van elk  
probleem een nieuw project. Creativiteit is de oplossing.

2 The Winning Attitude
Kracht die je nooit in jezelf vermoedde. Communiceer efficiënter en laat je omgeving 
van je horen in ruil voor meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. Professioneel en 
privé kom je sterker uit de hoek.

3 Achieving Personal & Corporate Excellence
Voor prestatiegerichte werknemers en teams. Verhoog je prestaties door inzicht in  
jezelf als individu en als teamlid. Draag bij tot betere team- en bedrijfsresultaten  
dankzij een scherpe visie, precieze doelen en vastomlijnde waarden.

4 Mind Mapping®

Gebruik je brein anders. Verwerf, onthoud en gebruik vlotter de kennis die je echt nodig 
hebt en maak jezelf het leven een stuk aangenamer. Een frisse mentale opknapbeurt 
voor iedere professional.

5 Networking
Toon me je netwerk en ik zeg je wie je bent. Verhoog je marktwaarde: creëer een netwerk 
en benut je relaties. Vergroot je sociaal kapitaal voor meer persoonlijk en zakelijk succes.

6 Advanced written skills in Dutch
Fris je Nederlands op, maak kennis met de nieuwe spelling. Krachtvoer voor iedereen 
die professioneel met taal wil omgaan. 

Meer informatie over programma, prijs en plaats:
Véronique Plumat, Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde.  
Tel.: 02 600 70 00. Fax: 02 600 71 09. E-mail: info@secretary-plus.be

Secretary Plus Management Support is erkend als opleidingsverstrekker.  
Voor voordelen, surf naar http://opleidingscheques.vlaanderen.be

Open Academy Plus 2006.  
Zet de dagelijkse praktijk naar je hand. 

6 opleidingen tot natuurtalent 
Open Academy Plus.

Om je in te schrijven, surf naar 
www.secretary-plus.be


