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Beste lezer
Wie is de managementassistant van vandaag? U leest
het in ons boek Beroep: managementassistant. Want
als er één organisatie het antwoord op deze vraag kent,

Secretary Plus-enquêtes

Wat doet uw hart sneller slaan?

Onderwijs

Comanagen is dé doelstelling
Prinselijke aandacht voor managementassistants in spe

11 Functie

Karine De Wit, payroll assistant bij Ernst &
Young: “Wij laten de payroll draaien”

is het wel Secretary Plus Management Support.

12	Travel

Al jarenlang zijn we nummer 1 in het rekruteren en

16	Tips & Tricks

tewerkstellen van managementassistants. Via regelmatige enquêtes op de arbeidsmarkt verfijnen we het
profiel van de ideale managementassistant om nóg beter tegemoet
te komen aan de behoeften van de managers. We screenen onze
kandidaten met de beste methodieken, zoals de persoonlijkheidstest Profil Pro. Die vormt sinds april 2007 een vast onderdeel van
onze selectieprocedure. Kortom, wij kennen vraag én aanbod op de

Romantisch Venetië

Secretaresseclub is sleutel tot succes
Waar vindt u een club in uw buurt?

18 Werken in … de cosmeticasector

Vrouwvriendelijke arbeidsomstandigheden
en véél staaltjes
Wie was Estée Lauder?

20 Kantoor in de kijker

Tweede vestiging in Brussel

22	Take a break

First we’ll take Manhattan, then …

markt als geen ander.

24 Kennis van zaken

Wie is de managementassistant van de toekomst? De job van

25 Secretary Plus matters

managementassistant evolueert snel en grondig. Secretary Plus
houdt de vinger aan de pols en versterkt het imago van de managementassistant via opvallende acties en informatiecampagnes.
Secretaressen en managementassistants evolueren steeds meer

Editoriaal

Een blik op het heden,
met oog voor
de toekomst

Indirecte voordelen: uw verdiende loon
- Profil Pro, efficiënt selecteren
- Bachelor Office Management of the year
2007, uit de startblokken
- Q*For met grote onderscheiding
- Secretary Plus Hasselt is verhuisd
- Secretary Plus-vestigingen

naar comanagers. Zoveel is duidelijk. Ze krijgen telkens meer

managementassistants die zeker willen zijn van zichzelf en van
hun toekomst, zich permanent bijscholen. Daarom organiseren we
in 2007 opnieuw een aantal boeiende opleidingen in onze Open
Academy Plus. Want intelligente managementassistants zijn trots
op wat ze kunnen, maar vooral nieuwsgierig naar wat ze nog niet
kunnen.

Christine Van den Eynde
Algemeen directeur

Colofon
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bereidt het onderwijs studenten ook alsmaar beter voor. En kunnen
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De functie van managementassistant is nog altijd een
knelpuntberoep. Een degelijke opleiding en permanente
bijscholing zijn een deel van de oplossing, maar het is
ook een kwestie van imago. Daarom besloot Secretary
Plus Management Support een boek uit te geven over
het beroep van managementassistant.

Waarom een boek
assnag
ista eMe uitgeven over de functie
nt nt-

van managementassistant?
Is dit de taak van een gespecialiseerd
rekruterings- en uitzendkantoor?
We vroegen het aan Joëlle Tay,
marketingmanager én lid van de
redactie: “Onze opdracht reikt verder
dan het rekruteren en tewerkstellen
van managementassistants. Secretary Plus speelt een voortrekkersrol.
We willen het imago van het beroep
versterken en opwaarderen. Daarom
investeren we in de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden van de
managementassistants. En zoeken
we originele manieren om dat
beroep onder de aandacht te
brengen en te promoten. Een heus
boek leek ons een uitstekend idee.”

Secretary

Vision

Voor managementassistants,
studenten én managers



Het boek is in de eerste plaats
bedoeld voor managementassistants
en andere managementondersteunende functies. Het biedt hen een
hulpmiddel om te groeien in hun job
en nóg beter te fungeren als comanager. Joëlle: “We willen de
managementassistants aanmoedigen en ondersteunen zodat ze nog
professioneler worden. Maar we
richten ons ook naar studenten die
een opleiding als managementassistant overwegen. Met dit boek
willen we hen overtuigen van de

vele verrijkende uitdagingen die het
beroep biedt. Tot slot halen ook
managers er veel nuttige informatie
uit. Want de managementassistant
als spilfiguur in de organisatie wordt
niet altijd naar waarde geschat.”

Wat staat erin?
De sfeer van het boek is positief en
motiverend. Het accent ligt niet op
de administratieve taken van de
managementassistant, wel op de
persoonlijke vaardigheden, individuele
ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Wat is een managementassistant? Waarom is het een boeiende
job? Wat verwacht mijn manager?
Welke rol speel ik in het bedrijf?
Hoe maak ik carrière? Hoe word ik
een betere managementassistant?
Hoe manage ik mezelf en mijn
manager? Hoe ga ik om met stress?
Hoe deel ik mijn tijd in? Joëlle: “Op
al deze vragen verzamelden we de
antwoorden via enquêtes, rondetafelgesprekken en interviews met
managementassistants, CEO’s en
Auteurs:

Project gesteund door:

Boek
verkrijgbaar via:

docenten. Tips, concrete ervaringen
en getuigenissen verduidelijken
het geheel.”

Strategische partners
Een boek op de markt brengen,
is inderdaad een prima idee. Maar
hoe begin je eraan? Ontdekten
jullie bij het personeel van
Secretary Plus verdoken literaire talenten? Of deden jullie
een beroep op professionals?
Joëlle: “Ja, schrijven is een vak
apart. Dus zochten we partners
om samen het boek te realiseren.
Het communicatiebureau CRM
Factory hielp ons bij de redactionele uitwerking. Voor een aantal
hoofdstukken werkten we samen
met het Mentally Fit Institute –
een organisatie die trainingen en
individuele coaching organiseert.
Maar de grootste moot haalden
we uit onze eigen ervaringen en
interviews of rondetafelgesprekken
met managementassistants en
managers. Heel leerrijk!”
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Uiteraard hadden we meer voor
ogen dan een leuke attentie voor
de managementassistants. “Aan dit
boek is er nood, grote nood zelfs.
Want de managementassistant wordt nog
altijd onderschat en
ondergewaardeerd
– niet door haar
of zijn manager,
maar door de
buitenwereld.
De managementassistant heeft
zich opgewerkt
tot een sleutelfiguur in het

beroep:

ManageMentassistant

bedrijfsleven, maar kampt nog vaak
met een verouderd imago.
Als bedrijf dat managementassistants tewerkstelt en rekruteert,
stuiten we bij Secretary Plus geregeld
op vooroordelen en misvattingen over
het beroep. Neen, de managementassistant brengt geen koffie rond en
ze hoeft geen steno te leren. En ja, ze
kan en mag evenveel verdienen als
bijvoorbeeld een industrieel
ingenieur.

Je kan je aan vooroordelen ergeren
en je kan erom lachen. Bij Secretary
Plus voelden we sterker de behoefte
om de vooroordelen te bestrijden.
De beste methode om ze de wereld
uit te helpen, leek ons een boek dat
de realiteit van het bedrijfsleven
weergeeft.”

Van managementassistant naar comanager
Het nieuwe boek Beroep: managementassistant,
geschreven door Secretary Plus, CRM Factory en
het Mentally Fit Institute, telt 200 pagina’s.
Het is verkrijgbaar sinds 10 april 2007 bij de Standaard
Boekhandel en Club alsook via www.secretary-plus.be
en www.proxis.be. Het boek kost 19,50 euro.

|

?
com
“Dit
isana
hetger
eerste
boek in
aktijk vaak een
België over managementassistants. Het geeft voor
het eerst een nauwkeurig
en actueel beeld van een
van de meest voorkomende
bediendeberoepen in ons
land. Dit
boek haalt de
De auteurs:
topmanagementassistants
us.be
achter
de topmanagers voor
gert Corremans
het voetlicht.
Het verschijnt
Michèle Dauwe
nietLuc
toevallig
in april, de maand
Van der Hofstadt
waarin
Secretaressedag of
ry.be
Marilyn Vanbesien
Management Assistants’ Day
plaatsvindt (dit jaar op
19 april), die ene dag op het
jaar waarop managementbe
fit.
assistants traditioneel de media
halen.” Naast de klassieke
ruiker bloemen kunnen ze dit
jaar dus ook een boek op hun bureau
vinden.
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Secretary Plus-enquêtes

Wat doet uw hart
sneller slaan?
Alweer een enquête? Ja. Want op die manier houdt
Secretary Plus Management Support de vinger aan de
pols om de hartslag van de uitzendsector te volgen.

Ze worden stilaan een traditie, onze
enquêtes. Net zoals in 2003 voerden
we begin 2006 een grootschalig
onderzoek naar de onmisbare
competenties van de managementassistant. We peilden naar de mening
van de managementassistant én de
manager over de verwachte en reële
competenties. De enquête bevestigde
de resultaten van 2003. De trend van
toen werd zelfs nog benadrukt: de
persoonlijkheid van de managementassistant is het allerbelangrijkste
en een basisvoorwaarde om goed te
fungeren.

Neem even de tijd om deel te nemen
aan onze nieuwe enquête: surf naar
www.secretary-plus.be en vul de
enquête in vóór 1 juni 2007.
De resultaten worden in het najaar
gepubliceerd in de Vision.

Bent u een van de honderd?
Voor ons komt u altijd op de eerste
plaats, maar als u een van de eerste
honderd bent die de enquête invullen
en terugsturen, dan verwennen we
u met een Post-it®-set. Mooi én
praktisch. De 100 eerste managers
winnen een ‘dispenser Pininfarina
Post-it® Z-Notes’ en de 100 eerste
managementassistants krijgen een
‘Post-it® Index set’ toegestuurd.

enquêtes |

Meten om te weten

De eerste 100 managers die deelnemen aan de
enquête winnen deze ‘dispenser Pininfarina
Post-it® Z-Notes’.

De eerste 100 managementassistants die
deelnemen aan de enquête winnen deze
‘Post-it® Index set’.

Secretary
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Secretary Plus belooft de ‘perfect
match’ tussen de behoeften van de
klant en de persoonlijkheid, wensen
en talenten van de kandidaat. Juist
omdat we exact weten wat er leeft bij
managers en managementassistants,
slagen we erin om deze belofte ook
waar te maken. Daarom organiseren
we regelmatig enquêtes.
Op www.secretary-plus.be vindt u
er twee. De ene is bestemd voor
kandidaat-managementassistants
en peilt onder meer naar hun
interesses: lectuur, websites, kranten
en magazines, radio, blogs, forums, …
De andere richt zich tot klanten en
prospecten met vragen over het
imago van Secretary Plus, onze
dienstverlening en de vraag naar
nieuwe diensten zoals copywriting en
telewerk.



Onderwijs

Evoluties in het onderwijs

De invoering van het bachelor-mastersysteem in het
hoger onderwijs was het ideale moment om ook de opleidingen
Secretariaatsbeheer grondig te hervormen.
Wat is er veranderd? We namen een kijkje in twee scholen,
een Vlaamse en een Waalse.
Bedrijven en managers stellen
andere eisen dan vroeger: ze willen
meer dan alleen uitvoerende
assistenten. Tegelijk willen
managementassistants meer dan
alleen assisteren. De nieuwe trend in
de onderwijswereld legt de klemtoon dan ook bij comanagement en
bereidt de studenten voor op grotere
verantwoordelijkheden.

Secretary

Vision

Vraag vanuit de bedrijfswereld



Comanagen

Vorig jaar onderzocht Secretary Plus
Management Support bij de bedrijven
het profiel van de ideale managementassistant. Komt dit overeen met wat
men in de opleiding nastreeft?
Nadine Vanesch, opleidingshoofd van
de Katholieke Hogeschool Mechelen
(KHM): “Jazeker. De resultaten van
Secretary Plus bevestigen de trend
die we zelf al volgden binnen de opleiding Officemanagement. Uiteraard
hoort hierbij een nieuwe didactische
aanpak – met veel aandacht voor
projecten. Vanaf het eerste jaar
verlevendigen concrete projecten de
theorie. De stage in het derde jaar en
het small business project – waarbij
studenten hun eigen onderneming
oprichten (zie kader) – zetten hen
ertoe aan om hun diensten in de
reële bedrijfswereld te ontplooien.
Dat is een groot verschil met de oude
aanpak: daar kwam de theorie op
de eerste plaats ten koste van de
praktijkervaring. De opleiding wordt
trouwens voortdurend bijgestuurd:
onder andere via een adviesraad met
vertegenwoordigers uit de sector
speuren we naar verbeteringen.”

Meedenken met het
management
Studenten krijgen een stevige basis
management en bedrijfskunde
alsook trajectgebonden vakken
zoals human resources, marketing- en salestechnieken en public
relations. Naast de beroepsspecifieke competenties komen er ook
algemene aan bod: teamwerk, tijdbeheer en reflectievaardigheid. Zo
leggen ze een sterke basis om later
managers in hun beleid te adviseren
en te ondersteunen. Bovendien
worden ze opgeleid om internationale zakenrelaties adequaat op te
volgen – met een nog intensievere
taaltraining. Want bedrijven zoeken
dringend meer mensen die communicatieopdrachten in verschillende
vreemde talen uitvoeren. De nieuwe
trend in de opleidingen speelt
daarop in. De doorgroeikansen zijn
dan ook enorm.

Meteen aan de slag
De vraag naar managementassistants is groot: het studentenaantal moet met de helft toenemen
om de vraag van de bedrijven te
kunnen invullen. Bijna alle afgestudeerden kunnen meteen aan
de slag en kiezen de job die hen
het meeste bevalt. Een derde tot
de helft van de derdejaars heeft al

een aanbieding vóór ze afstuderen.
Sommigen studeren eerst verder.
Of stromen door naar een eenjarige
masteropleiding, bijvoorbeeld
Meertalige Communicatie, Taalen Letterkunde, of Vertaler.
Nadine Vanesch: “Waarom onze
studenten meteen aan de slag
kunnen? Omdat de nieuwe opleiding meer uitdagingen inhoudt,
beter inspeelt op de eisen van de
arbeidsmarkt en een ruime inzetbaarheid garandeert. De student
die daarin het beste meedraait, is
iemand met een liefde voor talen,
een behoorlijke computerkennis
en voldoende stressbestendigheid.
Een teamspeler met accuratesse
en empathie, organisatorisch talent
en een wijde blik op de internationale wereld.”

Samen complementair
Als je nieuw hoort, denk je vaak aan
beter. Maar de nieuwe officemanagers zijn niet beter of slechter
dan de traditionele administratieve
medewerkers. Ze zijn anders
opgeleid, vanuit de vraag om de
veranderde noden binnen een
bedrijf aan te pakken. Samen met
de huidige medewerkers vormen
de jonge, pas afgestudeerden
een complementair systeem.
Ze versterken elkaar.

is dé doelstelling

De Franse gemeenschap verzet
zich tegen een naamswijziging van
secrétaire de direction tot managementassistant. De reden? De strijd
tegen de verengelsing. “Ik dring daar
nochtans samen met een aantal collega’s al meer dan vijf jaar op aan”, zegt
Alexandre Lodez, directeur van de Haute
Ecole Isell St. Martin in Luik. “Want wij
zien onze studentenaantallen elk jaar
zakken – over de laatste vier jaar met
20 tot 25 procent. En erger nog: ook
het instroomniveau daalt. Nu heb ik er
goede hoop op dat de opleiding vanaf
2008 de naam Assistant(e) de direction
krijgt, want het verzet tegen het Engels
blijft onverkort.”

“Wij hebben natuurlijk niet gewacht
op het beleid”, gaat Lodez verder.
“Twee derde van de opleiding ligt
wettelijk vast, maar voor een derde
bepalen we die zelf. In 2001 en 2005
bleek uit een enquête dat negentig
procent van de managementassistants maar twee vreemde talen
gebruikt. We verminderden dus het
aantal uren voor de derde vreemde
taal en verhoogden die voor twee
keuzetalen.”

Taalbad
De bedrijfswereld vroeg ook om meer
praktische taalkennis. Daarom lopen
de studenten één maand bedrijfsstage

What’s in a name?
Directeur Lodez pakte ook het
informaticaonderwijs aan: “We
stapten af van de nogal eenzijdige
focus op tekstverwerking. In het vak
toegepaste informatica krijgen de
studenten alle deelprogramma’s van
een office suite onder de knie, naast
basiskennis van netwerken. Voor het
onderdeel human resources werken
we met personeelsadviseurs uit het
bedrijfsleven als lesgevers.” Conclusie?
Ook al hebben ze de naam nog niet,
ook de Franstalige collega’s zijn echte
managementassistants.

Felicitaties van de
prins voor vlotte,
communicatieve
en enthousiaste
studenten!

Op maandag 5 februari bezocht prins Filip de studenten ‘Officemanagement’ van de Katholieke Hogeschool Mechelen. Aanleiding
voor de prinselijke aandacht waren de vier small business-projecten
die de school indiende voor de Unizoprijs Ondernemende school
2007. Deze projecten leren de studenten hoe ze hun eigen onderneming oprichten, en stimuleren hun ondernemerszin.
“Maar een kleine 5 procent van de afgestudeerden van Officemanagement richt zijn eigen onderneming op in de vorm van een
vertaal-, communicatie- of evenementenbureau”, verduidelijkt opleidingshoofd Nadine Vanesch, “maar elke werkgever apprecieert
ondernemende, initiatiefrijke en zelfstandige managementassistants!”
De prins was bijzonder ingenomen met het enthousiasme van de
studenten en de kwaliteit van de vier projecten. Ook de studenten
waren op hun beurt gecharmeerd door de prinselijke aandacht.

|

Focus op talenkennis

V i s i o n | Onderwijs

Frans is troef

in een regio met een andere taal. Dat
past in het Linquis-programma van
de school: studenten moeten over
drie jaar 80 tot 100 studiepunten
verzamelen met taalactiviteiten.
Twee uur per week conversatiepraktijk levert per semester 5 punten
op, een maand taalbad 30, een jaar
studie aan een hogeschool in een
ander taalgebied 100. Perfect haalbaar voor de studenten door de uitstekende contacten met hogescholen
in Vlaanderen.

Secretary

Intussen kan je in elke Vlaamse hogeschool terecht voor een
opleiding Officemanagement. Het aantal studenten schommelt
rond de 3200. Maar … nog niet alle scholen pasten hun leerinhoud en programma aan. Toch merk je dat er velen de vraag
van de bedrijfswereld zo goed mogelijk willen beantwoorden.
Wallonië telt ongeveer 1800 studenten in de vergelijkbare
opleiding.



Vijf opleidingen
tot natuurtalent:
open academy plus 2007
Secretary Plus Management Support, de nummer 1 in het selecteren, rekruteren,
tewerkstellen en begeleiden van managementondersteunende functies, stelt u in
2007 een opleidingsprogramma voor dat uitstekend beantwoordt aan de behoeften
van de managementassistants die zich wensen te verrijken en hun talenten verder te
ontwikkelen! De opleidingen Open Academy Plus 2007 zullen u zonder twijfel kunnen
bekoren: een waaier aan opleidingen over actuele thema’s bestemd voor ieder die op
zoek is naar een beter persoonlijk evenwicht, meer levenskwaliteit op de werkvloer of
een nieuwe vaardigheid. Persoonlijke ontwikkeling gegarandeerd!

Volgende opleidingen duren een halve (van 9 tot 13 uur) of een hele (van 9 tot 17 uur)
dag en gaan door in Brussel, Antwerpen, Kortrijk en Hasselt:

• DE KUNST VAN HET SCHRIJVEN
VOOR INTERNET
•	EEN KLANTGERICHTE COMMUNICATIE
GARANDEREN
•	CONFLICTMANAGEMENT
•	TIMEMANAGEMENT
•	ADVANCED WRITTEN SKILLS IN DUTCH

Ontdek het volledig programma en de kalender op
www.secretary-plus.be.
Meer informatie? Je inschrijven?
Contacteer Véronique Plumat,
Sales & Event Officer, op het nummer 02 600 43 26
of via vplumat@secretary-plus.be.

Excellence in Management Support

Functie

Karine De Wit, payroll assistant
bij Ernst & Young

“Wij laten de
payroll draaien”

Karine: “Payroll assistants zijn
verantwoordelijk voor een aantal
voorbereidende taken. Elke maand
zorgen wij ervoor dat de medewerkers op tijd betaald worden,
in samenwerking met het sociaal
secretariaat. Wij laten dus de payroll
draaien, zoals dat heet.
Een belangrijke taak is om ervoor te
zorgen dat alle gegevens van iedere
medewerker correct ingevoerd zijn.
Zo zijn er de persoonlijke gegevens
(bankrekeningnummer, identiteitskaart, ...) die we eenmalig invoeren en
die maar af en toe worden aangepast.
Daarnaast zijn er gegevens die maandelijks kunnen wijzigen, zoals eventuele bonussen, persoonlijke bijdrage
voor de firmawagen, enzovoort.

Takenpakket van de
payroll assistant:

Een tweede belangrijk aspect is de
controle van de tijdgegevens:
wanneer nam iemand vakantie, hoeveel uur heeft iemand gewerkt, enz.
Bedienden werken meestal hetzelfde
aantal uren per dag, wat niet altijd
het geval is bij technici.
Verder zijn er ook nog de taken die
maar eenmaal per jaar gebeuren,
zoals de uitbetaling van de eindejaarspremie en het vakantiegeld.
En dan wordt de payroll afgesloten.
Dit betekent niet dat het er dan op zit
voor ons. Ik ben ook verantwoordelijk
voor de personeelsadministratie,
zoals het invullen van documenten
voor de aanvragen van tijdskrediet
of ouderschapsverlof, en voor de
rapportering aan het management.
Daarvoor maak ik rapporten met

• Draagt zorg voor een efficiënte loonadministratie in samenwerking met het
sociaal secretariaat.
• Verzorgt zelfstandig diverse delen van
de loonadministratie.
• Bereidt voor, voert in en controleert
loonmutaties.
• Voert diverse berekeningen uit en
verzorgt correcties.
•	Controleert de ingevoerde gegevens op
de loonadministratie, en de naleving
van CAO-bepalingen en wet- en regelgeving (juistheid en/of volledigheid).

statistische gegevens, bijvoorbeeld
over de afwezigheid door ziekte,
het aantal overuren, enz.”

Welke opleiding volgde u?
Karine: “Ik studeerde secretariaatmoderne talen. Na een paar jobs als
managementassistant ging ik eerder
toevallig als payroll assistant aan de
slag. Maar door een reorganisatie
kwam ik zonder werk te zitten.
Ik schreef mij in bij Secretary Plus,
legde testen af en een week later
begon ik al als uitzendkracht bij
Ernst & Young. Ik vind dit een heel
boeiende job. Ik werk graag met
cijfers. Er komt wel wat stress bij
kijken, want een payroll assistant
moet nauwgezet en accuraat werken.
Eén verkeerd cijfertje kan enorme gevolgen hebben. Daarnaast is discretie
heel belangrijk. Wij hebben zicht op
vertrouwelijke informatie, zoals de
lonen van alle medewerkers. Het is
niet de bedoeling om dergelijke informatie aan de grote klok te hangen.”

• Zorgt voor de administratieve
verwerking van pensioen- en
ziekteverzekering.
• Lost vraagstukken op rond
pensioenen en diverse
verzekeringen.
• Beantwoordt diverse vragen van
de humanresourcesafdeling en
van werknemers.
• Stelt managementrapporten
op en doet voorstellen om de
kwaliteit en de efficiëntie van
het werk te verbeteren.

Vision

Wat is de taak van de payroll
assistant?

Karine De Wit

Secretary

Alsmaar meer bedrijven besteden bedrijfsprocessen uit om zich
te concentreren op hun kernactiviteit. De uitbesteding van de
loonadministratie ligt voor de hand. Dan komt er meer tijd vrij
voor de eigenlijke hr-taken, zoals dienstverlening aan de medewerkers en rapportering aan het management. Zo gebeurt het
ook bij bedrijfsadviseur Ernst & Young.
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Romantisch
Venetië

Marco Borsato, romantische ziel bij uitstek, koos Venetië als plaats voor zijn
huwelijk met Leontien, en ook Koen Wauters vernieuwde enkele maanden geleden
zijn huwelijksgeloften op een gondel in een van de meest romantische steden ter
wereld. Wat heeft Venetië dat het zo tot de verbeelding van geliefden spreekt?
Een wandeling langs zingende gondeliers, mysterieuze maskers, sprookjesachtige
paleizen en heel veel … bruggen.

Steeds meer mensen besluiten om te
trouwen of hun huwelijksjubileum te
vieren in Venetië, de Noord-Italiaanse
stad op het water. Reiskantoren bieden
gespecialiseerde arrangementen
aan om “Si, voglio” (“Ja, ik wil”) voor
het altaar te zeggen, nadat je met
een gondel naar de plechtigheid
bent gevaren. Ook als romantisch
cadeau wordt een weekendje Venetië
alsmaar populairder. Niet verwonderlijk, want vluchten naar Noord-Italië
worden elk jaar goedkoper.

Geen auto’s, wel boten

Alles speelt zich af op het water:
markten, politieboten, vuilnisophalers en zelfs lijkboten varen de hele
dag op en af. De leukste en goedkoopste manier om het leven op het
Venetiaanse water te verkennen, is
om vaporetto nummer 1 te nemen
aan de Piazzale Roma. Die vaart in
dertig minuten naar het San Marcoplein en het Lido. Dat is een uitgestrekt eiland van twaalf kilometer,
met aan het zuidwestelijke einde het
fort Alberoni.

V i s i o n | Travel

Beroemde paleizen

Secretary

Al in de negende eeuw was Venetië
een van de belangrijkste handelssteden van Italië, belangrijker nog
dan Genua en Pisa. In de achttiende
eeuw werd de stad beschouwd als de
meest elegante en verfijnde van
Europa. Ze had invloed op kunst,
architectuur en literatuur.
Shakespeare, die de liefde in al haar
vormen en gedaanten beschreef,
koos Venetië als scène voor Othello
en De Koopman van Venetië.

|

Het eerste wat opvalt in deze stad, is
de absolute afwezigheid van auto’s.
En dat komt niet alleen door het vele
water, maar ook omdat de straatjes
in La Serenissima, zoals het oude
centrum wordt genoemd, te smal en
onoverzichtelijk zijn. In principe kunt
u overal te voet naartoe, maar echte
romantici verplaatsen zich met de
vele bootjes op de kanalen. De
publieke boten heten vaporetto’s:
met een meerdagenpas vaart u er
onbeperkt in rond. En water is er
in overvloed, want Venetië bestaat
eigenlijk uit honderden kleine
eilandjes, die met elkaar verbonden
zijn door kanalen en bruggen.

13

Travel

Het chique beach resort, dat nog de
echte fin de siècle-sfeer uitademt,
heeft een fijn zandstrand waarop
Venetianen wat graag pootje baden.
Hier vindt ook elk jaar het internationale filmfestival plaats. Tijdens
de rondvaart maakt u kennis met de
adembenemende architectuur van
de eeuwenoude palazzo’s langs het
water.
Het San Marco-plein is misschien
wel het beroemdste plein ter wereld.
Trek gerust een hele dag uit om alles
te bezichtigen en begin met de 99
meter hoge Campanile, voor een
prachtig uitzicht over de hele stad.
Naast het plein prijkt de Byzantijnse
basiliek van San Marco, die zijn naam
ontleent aan de beschermheilige van
het eiland. Hij wordt geroemd voor
zijn prachtige inkomhal, de sprookjestoren van bladgoud en de afwerking
met mozaïeken.

Kussen onder de brug

Huwelijksaanzoek

Magnifiek is ook het Palazzo Ducale,
de plaats waar honderden jaren lang
de Doge zetelde, die heerste over
de machtige Venetiaanse vloot. Het
paleis heeft reusachtige kamers en
zalen, en een Jeroen Bosch-museum.
Het staat bekend om haar Brug der
Zuchten, die haar naam kreeg van de
romantische dichter Lord Byron.
Hij beweerde dat de ter dood veroordeelden er een blik op het kanaal
wierpen en een laatste keer een
zucht uitbliezen voor ze in de kerkers
werden gegooid. Ook Casanova werd
hier veroordeeld, maar hij kon op het
nippertje ontsnappen.

Honger gekregen? Maak u dan snel
uit de voeten, want in de omgeving
van het San Marco-plein is zelfs een
eenvoudig biertje peperduur. Rustiger
en goedkoper is het om uw geliefde
mee te nemen naar het kleine, maar
gezellige joodse getto, ten noorden
van de Ponte delle Guglie. Het is een
eiland-in-een-eiland met joodse culturele centra, een koosjer restaurant
en vijf synagogen. Nog rustiger wordt
het als u een boot neemt naar de
lagune-eilandjes, zoals Torcello, waar
zich ook een kathedraal bevindt met
schitterende Byzantijnse mozaïeken.

Secretary
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Het Palazzo Ducale is een voorbeeld
van Italiaanse gotiek: grote kunstenaars als Veronese, Carpaccio,
Titiaan, Tintoretto en de gebroeders
Bellini tekenden voor het interieur,
dat zelfs de meest nuchtere zielen
zal ontroeren.
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Murano is het eiland van vissers en
kantwerksters, waar u kuiert langs
gekleurde, schattige Italiaanse
huizen. Een ideale plaats voor een
huwelijksaanzoek! Op Murano wordt
ook het prachtige Venetiaanse glaswerk geblazen. De glasindustrie werd
in de loop der tijden naar dit eiland
verplaatst omdat ze te veel branden
veroorzaakte in de stad. Vergeet dus
niet om een bezoek te brengen aan
het glasmuseum!

Oh Sole Mio
Om het echte volkse Venetië op te
snuiven, trekt u naar de markt van
Rialto. Daar verkopen luidruchtige
marktkramers al eeuwenlang hun
fruit, vis, groenten, souvenirs en bloemen. Hier vindt u ook de mysterieuze
Venetiaanse maskers, minutieus
beschilderd door vaardige handen.
Bij Rialto liggen de gezelligste bars
om de Venetiaanse nachten in te
trekken. Om een betaalbaar restaurantje te vinden, trekt u naar de
kleine steegjes op zoek naar plaatsen
waar de Italianen zelf komen eten.
Met wat geluk vindt u het ideale
adresje waar huisgemaakte pasta,
oude Venetiaanse recepten, visschotels, witte wijn en zabaglione op
het romantisch menu staan.

Italiaanse Dienst voor Toerisme
Louizalaan 176, 1050 Brussel
Tel. 02 647 11 54
E-mail: enit-info@infonie.be

Bent u op zoek naar een exclusief kader voor een boardmeeting,
een internationale productlancering, een originele incentive
of een seminarie voor topmanagers? Wilt u intens genieten
van een zonnig strandje, shoppen in een exotische stad of een
spannende tocht maken door het oerwoud? Dan is Alltravel úw
reiskantoor.
Alltravel verwent u met comfort, cultuur en klasse tijdens korte
of lange vakanties. Houdt u ook van reizen in stijl? Droom dan
weg op www.alltravel.be.

Klaar voor romantiek?

Neem contact op met reisbureau Alltravel.
Bel 089 46 43 42. Of mail naar info@alltravel.be.

Vision

Meer informatie?

Droomreizen met Alltravel

Secretary

Wanneer de zon ondergaat, en
het water in kanalen zijn kleuren
schakeert, maken heel wat verliefde
koppels een laatste toertje met de
gondel. De gondeliers, bruingebronsde
latin lovers, mogen in de vroege
ochtend niet langer zingen, maar bij
valavond kwelen ze nog steeds uit
volle borst Oh Sole Mio, begeleid door
een accordeon.
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Tips & Tricks

Tips & Tricks
Secretaresseclub is sleutel tot succes
Netwerken is in. Iedereen doet het. De ene bij de Rotary of de
salsaclub, de andere bij de secretaresseclub. Het geheim achter
hun succes? De kracht van persoonlijk contact.
Secretaresseclubs organiseren
activiteiten zoals bedrijfsbezoeken,
vormingsavonden, happy hours met
boeiende sprekers. De leden gaan er
op zoek naar herkenning en erkenning.
Dat smeedt op natuurlijke wijze een
band. Linda Capelle, officemanager
bij de Kortrijkse vestiging van
Secretary Plus, is actief lid van een
secretaresseclub: “Het persoonlijke
contact is inderdaad de drijvende
kracht achter onze club. De assistants
hebben elkaar dikwijls aan de lijn
voor professionele zaken en in de
club leren ze elkaar ook in levenden
lijve kennen. Ze wisselen ervaringen
uit en helpen elkaar met tips en
tricks.”

Dress for success

Secretary

Vision

De club wil meer zijn dan een ontmoetingsplaats. Linda Capelle: “De
managementassistant is vandaag
een spilfiguur in het bedrijf. De lat
wordt alsmaar hoger gelegd. Wij
willen de functie van managementassistant opwaarderen door interessante voordrachten te organiseren.
En dat hoeft echt geen saaie bedoening te zijn. Vorige maand hadden we
een modeontwerpster en kleurenconsulente op bezoek met als
onderwerp How to dress for success.
Na haar uiteenzetting maakte ze
kleurenanalyses van het publiek.
Het thema van onze volgende bijeenkomst? Zakendoen met en in China.”
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Ontspanning, maar ook
inspanning
De Mechelse Unlimited Business
Club beschrijft zich op zijn website
als volgt: “We willen een netwerk
uitbouwen waarin het professionele
en het ontspannende als basiselementen worden ingebakken. De
leden moeten dit netwerk kunnen
benutten en hun persoonlijk netwerk

uitbreiden. Bijleren, nieuwe relaties
ontmoeten, ervaringen en informatie
uitwisselen in een leuke en ongedwongen sfeer. Relaties opbouwen
met andere (relatie)netwerken.”

Praktisch
Sommige clubs vragen lidgeld,
andere niet. In Kortrijk treedt het
Meeting Center Gruzenberg op als

sponsor. Ook Mechelen houdt het
gratis, dankzij steun van de stad en
een aantal grote bedrijven. Bovendien werken gastsprekers dikwijls
gratis mee in ruil voor publiciteit.
Even googelen op internet, en u vindt
alle praktische informatie. Wij geven
u alvast de gegevens van de club in
uw buurt.

Waar vindt u een club in uw buurt?
Regio Kortrijk:

Regio Kapellen:

Secretaresseclub Gruzenberg
Contactpersoon: Stephanie Debaene
Tel.: 056 20 46 56

Freelance Management Assistance
Contactpersoon: Leen Vandaele
Tel.: 03 313 50 05

Regio Hasselt:

Regio Antwerpen:

Limburgse Secretaresseclub
Contactpersoon: Pascale Byloos
Tel.: 089 24 44 55, www.LSC.be,
LSC1@telenet.be

MANAS vzw
Contactpersoon: Suzy Delafonteyne
Tel.: 0475 48 00 55,
www.manas.be

Regio Brussel:

Regio Luik:

European Association of
Professional Secretaries
Contactpersoon: Celia Baker
Tel.: 02 549 50 40

Regio Gent:

Secretaresseclub Novotel
Gent-Centrum
Contactpersoon: Sabine Callens
Tel.: 09 224 22 30

Regio Wilrijk:

Distinguo
Contactpersoon: Anita Van Gansen
Tel.: 03 828 12 89

Regio Turnhout:

Aksent
Contactpersoon: Ann Jacobs
Tel.: 014 40 02 60

Regio Brugge:

Women’s Business Club
Contactpersoon: Carine Olivier
Tel.: 059 23 59 07

ALISAD (Association Liègeoise des
Secrétaires et Assistant(e)s de
Direction)
Contactpersoon: Rosine Pirson
Tel.: 04 366 91 18,
www.alisad.be

In Europa: EUMA
EUMA Belgium
Acting National Chairman:
Greet Puttaert
Greet.puttaert@ing.be
EUMA 2007 Conference
Conference Team Leader:
Chantal Sneijkers
Sneijkers.chantal@pandora.be
Marketing Team Leader:
Vanessa Smets
Vanessa.smets@avis.be
General information via Downtown
Europe, PCO
euma@downtowneurope.be

Werken in ...

Werken in … de cosmeticasector

Vrouwvriendelijke
arbeidsomstandigheden
Cosmetica zijn van
alle tijden. Ook in onze
samenleving is het een
populaire productgroep …
en een populaire sector
om in te werken. Famke
Willemen twijfelde dan
ook geen seconde, toen
Estée Lauder haar in
januari een vast
contract aanbood.

Het gebruik van cosmetica is vanzelfsprekend geworden. Dagelijks
gebruiken we tandpasta, shampoo
of scheerschuim. We behandelen
onze huid met dag- en nachtcrème
en verzorgen onze lippen met een
balsem, zonder erbij na te denken.
Maar achter die vanzelfsprekendheid
schuilt een dynamische zakenwereld,
waarin de concurrentie bikkelhard is.
Elk merk probeert zijn producten aan
de man of vrouw te brengen.
Voor Estée Lauder toeren 16 verkopers
door België. Famke Willemen ondersteunt hen vanuit haar kantoor in het
Brusselse Woluwedal.

Secretary
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Eerst stappen, dan lopen
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Nauwelijks schoolverlater en al salesassistant bij een gerenommeerd
bedrijf als Estée Lauder. Je moet het
maar doen. Famke: “De job sprak
me meteen aan. Ik studeerde communicatiebeheer en behaalde een
master in handelswetenschappen,
optie marketing. Bovendien maakte
ik mijn thesis over luxemerken,
zodat werken bij Estée Lauder haast
logisch lijkt. Ik krijg alsmaar meer
verantwoordelijkheden, zoals nu met
de samenstelling van de stalenpakketten. Autonoom kunnen werken,
is een absolute vereiste. Maar als
het nodig is, krijg ik steun van mijn
collega’s. Ik hoop dat ik de kans krijg
om hier carrière te maken. Mijn baas
zegt: ‘Eerst stappen, dan lopen’. Dus
luister en kijk ik goed.”

Vrouwen onder elkaar
Estée Lauder was een vrouw, net als
de meeste werknemers vandaag in
haar bedrijf. Is de cosmeticasector
een vrouwenzaak? Famke: “Absoluut.
Tijdens mijn sollicitatiegesprek vroegen
ze of ik daar problemen mee had.
Neen, ik vind het eerlijk gezegd een
voordeel. Ik heb trouwens vier zussen,
dus ik weet wat het is, vrouwen onder
elkaar. Er wordt veel gebabbeld, bijvoorbeeld over de kinderen of over de
nieuwste mascara van Estée Lauder.
Allemaal heel gezellig. En we kunnen
op elkaar rekenen.”

Het beste voor iedereen
Estée Lauder steunt op het fundamentele geloof dat iedere vrouw mooi
kan zijn. ‘Bringing the best to everyone we touch’, is sinds jaar en dag
het motto van het familiebedrijf. De
slogan inspireert nog altijd. Famke:
“Estée Lauder wou echt goed doen
voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd
of afkomst. Zij wilde dat iedere vrouw
zich bewust werd van haar eigen
schoonheidsideaal. De diversiteit van
onze producten weerspiegelt dat.
Ze deelde haar kennis met iedereen:
voor haar bestond er niets mooier
dan geven. Ze geloofde in de kracht
van vrouwen – haar eigen verhaal
is daarvan het beste bewijs – en
respecteerde hun intelligentie. Die
waarden voel je hier elke dag. Dit
bedrijf is bijzonder vrouwvriendelijk.
Thuisblijven voor een ziek kind of na
een emotionele gebeurtenis is geen
probleem. Bovendien worden we af
en toe verwend met een heleboel
gratis producten.”

Werken in ...

en véél staaltjes
Look Good, Feel Better
In meer dan veertig landen leidt Estée
Lauder de campagne tegen borstkanker. Bewustwording staat centraal,
want cosmetica kunnen helpen bij
het vervagen van verkleuringen of
littekens. Ze zorgen ook voor een
gezonde teint van het gezicht, wat
mensen meer zelfvertrouwen geeft.
Daarnaast participeert Estée Lauder
in verzorgings- en make-upsessies.
In België gebeurt dat samen met de
Vlaamse Liga tegen Kanker. Famke:
“Dit initiatief ontstond jaren geleden
in de Verenigde Staten, toen bleek
dat de schoondochter van mevrouw
Lauder kanker had. De aandoening
en de chemotherapie moeten ondergaan, is al heel zwaar. En de uiterlijke

nevenverschijnselen zijn voor veel
mensen extra belastend. Terwijl je
dát juist voor een deel zelf in de hand
kan houden: wie weet hoe hij zich
moet opmaken, krijgt opnieuw het
gevoel vat te hebben op zijn leven. Hij
zal minder beschroomd zijn om zich
tussen andere mensen te begeven.
Want wie er goed uitziet, voélt zich
meestal ook beter – vandaar de
naam van het project: Look Good,
Feel Better.”

Wie was Estée Lauder?

“Tijdens mijn sollicitatiegesprek
vroegen ze mij of ik er problemen
mee had om met vrouwen te
werken. Ik vind het eerlijk
gezegd een voordeel.”

Estée Lauder was onder meer de bedenker van de thuisverkoop van
cosmetica, het cadeau bij aankoop – waarbij je een royaal geschenk
krijgt als je veel geld aan cosmetica spendeert – en de snelle opmaak
voor de Amerikaanse carrièrevrouw. Estée Lauder stond ook bekend
om het gulle aantal monsters dat haar bedrijf weggaf. Ze overleed op
97-jarige leeftijd.
Meer informatie vindt u op www.esteelauder.com.
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Famke Willemen, salesassistant
bij Estée Lauder
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Estée Lauder (1906 – 2004) was de oprichtster en gedurende vele
jaren de directrice van Estée Lauder Inc., een Amerikaans cosmeticabedrijf. Ze startte in 1946 met een recept voor gezichtscrème
van haar oom, een chemicus. Estée Lauder werd geboren in
New York als Josephine Esther Mentzer. Ze was een telg uit een
Joods-Amerikaanse familie. In 1930 huwde ze Joseph Lauter.
Ze scheidde in 1939 en hertrouwde met hem in 1942. De familie
veranderde haar naam aan het einde van de jaren dertig in Lauder.
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Kantoor in de kijker

Tweede vestiging in Brussel

U vraagt,
wij openen
Secretary Plus Management Support blijft groeien. In de
loop van januari openden we onze tweede vestiging in
Brussel. Een logische evolutie, gezien de grote vraag van
ondernemingen uit de regio naar hooggekwalificeerde
managementassistants.

Secretary Plus wil aanwezig zijn op
strategische en goed toegankelijke
locaties. De nieuwe vestiging van
Secretary Plus is gemakkelijk bereikbaar voor kandidaten uit het zuiden
en zuidwesten van Brussel (Oudergem,
Watermaal-Bosvoorde, Sint-PietersWoluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe).
“Dit is commercieel een heel gunstige
regio”, verduidelijkt Aïcha Amri, officemanager van de nieuwe vestiging.
“De verdeling van het werk in Brussel
over twee vestigingen is een extra
troef. Zo kan de vestiging in het
centrum van Brussel zich volledig
focussen op het noorden, het westen
en het centrum van de stad. En kunnen
wij onze dienstverlening nóg optimaliseren.”

Secretary
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Grote ambities
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Het is wel de bedoeling dat de
bestaande klanten bij hun vestiging
blijven. “We zijn dus volop nieuwe
klanten én kandidaten aan het
werven”, bevestigt Virginie Sonnet.
Zij is als consultant verantwoordelijk
voor de rekrutering van kandidaten.
“Spannend, maar het lukt. Gelukkig
kunnen we een beroep doen op
Ambitions, het nieuwe informaticasysteem. Dat biedt een stevige ondersteuning van onze werkprocessen.
Dankzij Ambitions hebben we toegang tot een nationale gegevensbank
met kandidaten van al onze vestigingen. Dit verhoogt niet alleen onze

efficiëntie, maar versterkt ook de
onderlinge samenwerking.”

Grote uitdaging
De nieuwe vestiging draait nu al
een paar maanden. Tijd voor een
evaluatie? Aïcha: “De interesse van
bedrijven is er zeker. Geschikte
kandidaten vinden, is momenteel het
belangrijkste. In deze internationale
omgeving is meertaligheid een absolute voorwaarde. De bedrijven vragen
vooral drietalige managementassistants met een vlotte, dynamische
persoonlijkheid én relevante werkervaring. En die kandidaten blijven
schaars.” Toch geloven Aïcha en Virginie
honderd procent in het welslagen
van hun onderneming. “De uitdaging
is groot, maar we gaan ervoor”, klinkt
het eensgezind. “En we staan er niet
alleen voor: we kunnen rekenen op de
steun van onze collega’s uit andere
vestigingen en van het marketingteam van Secretary Plus dat de
promotiecampagne regelt.”

Meer informatie?
Secretary Plus,
Tervurenlaan 216, 1150 Brussel
T 02 600 12 20
F 02 600 12 29
Officemanager: Aïcha Amri
Consultant: Virginie Sonnet

Curriculum vitae
van consultant

Virginie Sonnet
Na een verblijf van een jaar in
Boston (USA) werkte Virginie
vanaf 2002 in een onderneming
als planning assistant. Na anderhalf jaar ging ze aan de slag op
de humanresourcesafdeling in
hetzelfde bedrijf. In 2005 zette ze
haar eerste stappen in de wereld
van Secretary Plus. Ze begon als
consultant in de vestiging in
Vilvoorde. Virginie: “Mijn job
bestond uit kandidaten rekruteren
(opstellen van advertenties,
mailings, …), selecteren (interviews, referenties nemen, …),
vacante betrekkingen opvullen en
relaties met klanten onderhouden.
Daarbij kwamen ook nog een
heleboel administratieve taken
(contracten opstellen, loonfiches
invullen, …).” Eind 2006 bood
Secretary Plus haar de kans om
een nieuwe vestiging op te starten
in Sint-Pieters-Woluwe.
Virginie: “Wat een uitdaging. En
een voordeel, want nu verlies ik
veel minder tijd in de files!”

maak van

SECRETARY
PLUS

jouw eigen project

Aïcha: “Sinds februari 2006 werk
ik bij Secretary Plus, eerst in
Vilvoorde als assistant officemanager, nu als officemanager in
onze nieuwe vestiging. Mijn werk
bestaat uit prospectie, klantenbezoeken voor de uitbreiding
van onze klantenportefeuille en
de dagelijkse organisatie en het
beheer van het kantoor.”

Officemanagers
(Regio)consultants
Interesse? Surf naar www.secretary-plus.be waar je alle
vacatures vindt in de rubriek ‘werken bij Secretary Plus’.

V i s i o n | Kantoor in de kijker

Aïcha startte haar carrière in de
uitzendsector in 1999 en groeide
na 1 jaar door naar de functie
van commercieel consultant. In
juli 2000 startte ze haar eerste
kantoor op.

Ben jij stressbestendig, communicatief en hou je van uitdagingen?
Secretary Plus Management Support is dé nummer 1 in
managementondersteunend personeel. Voor jou betekent dat:
een jonge, internationale en dynamische organisatie waarin je je
vaardigheden ontwikkelt. Als hét aanspreekpunt voor onze klanten
ga jij creatief om met elke situatie. Mensen overtuigen is je passie,
hen inschatten je talent. Ook voor administratieve taken leg je
initiatief en commerciële drive aan de dag. We bieden je een loopbaan
die je ondernemingszin aanspreekt, met een ruim en frequent
opleidingsaanbod en reële doorgroeimogelijkheden. Een aantrekkelijk
salarispakket met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een
bedrijfswagen en een groeps- en hospitalisatieverzekering horen er
natuurlijk ook bij. Momenteel kijken we uit naar enthousiaste (m/v):

Secretary

Aïcha Amri

|

Curriculum vitae
van officemanager
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First we’ll take Manhattan,

then …
Manhattan is niet alleen de duurste, maar
ook de bekendste wijk van New York. Het
schiereiland bevat de populairste attracties
van de stad. We overlopen er een aantal.

Het hart van de financiële wereld
klopt in Wall Street, genoemd naar
een muur die de Nederlanders er ooit
bouwden tegen de aanvallen van de
Engelsen. Wall Street bevindt zich
min of meer op de grens tussen het
oude en het nieuwe Manhattan.
De ontelbare taxi's en hun bijna
constante getoeter geven het straatbeeld een eigen klank- en kleurpallet.
En hoewel het er krioelt van de gele
vierwielers, is het toch nog vaak een
hele klus om een taxi op de kop te
tikken. Times Square, genaamd naar
de gerenommeerde krant, wordt
beschouwd als het centrum van
Manhattan. Daar ligt ook het hart van
Broadway, het mekka van toneel en
musicals.

China Town
Het benedengedeelte van Manhattan
is ook het oudste, en dateert van
voor de tijd dat wolkenkrabbers hun
intrede deden op het schiereiland.
Een van de bekendste wijken is China
Town, waar duizenden toeristen zich
in de smalle straatjes verdringen
om er de beste koopjes te doen. Een
andere wijk in dit oude stadsgedeelte
is Little Italy, waar de meeste Italianen
zich in de vorige eeuw vestigden.
Deze wijk wordt ook beschouwd als
de geboorteplaats van de Amerikaanse
maffia. Maar nu is Little Italy vooral
geliefd door fijnproevers voor zijn
uitmuntende restaurants.

Central Park
In het hart van Manhattan ligt het
betoverend mooie Central Park
– vier bij één kilometer groot. In de
beginjaren van New York was dit
een braakliggend moeras. Toen het
stadsbestuur aan de drooglegging
begon om er bouwgrond van te maken,
richtte de dichter Wyliam Bryant een
actiegroep op om er een park van
te maken. Hij haalde zijn slag thuis:
in 1877 werd Central Park officieel
geopend, nadat duizenden arbeiders
er gedurende meer dan 20 jaar aan
hadden gewerkt. Een bezoek aan het
park is vooral op zondag interessant.
Sportief New York haalt dan de
spikes of de koersfiets tevoorschijn,
om in deze gezonde en autoloze
entourage de batterijen op te laden.

New Amsterdam
Wie New York zegt, denkt in de
eerste plaats aan de wereldstad,
en niet aan de staat met dezelfde
naam. Met ruim 11 miljoen inwoners is New York City de grootste
stad van Amerika. De eerste Europeanen die in New York voet aan
wal zetten, waren Nederlanders.
In 1626 kochten ze voor 60 gulden
het hele gebied van de Indianen en
noemden ze het New Amsterdam.
Een halve eeuw later verdreven de
Britten de Nederlanders. Zij herdoopten de nederzetting tot New
York, naar het Engelse graafschap.
Vijf grote wijken delen de stad
in: the Bronx, Brooklyn, Queens,
Staten Island en Manhattan.

Wilt u meer informatie over
citytrips naar New York?
Neem dan contact op met
het reisbureau Alltravel.
Telefoon: 089 46 43 42
E-mail: info@alltravel.be
Website: www.alltravel.be

|

Het meest zuidelijke punt van
Manhattan is Battery Park, waar
enkele eeuwen geleden de inwijkelingen uit Europa binnenvoeren. Voor
de gelukzoekers was dit de eerste
kennismaking met het nieuwe continent. Toeristen verzamelen zich op
Battery Park omdat je van hieruit bij
mooi weer het beste uitzicht hebt op
het piepkleine Ellis Island waarop het
Vrijheidsbeeld staat. Het immense
standbeeld werd ontworpen door
Bartholdi, en in 1886 door Frankrijk
aan de Verenigde Staten geschonken.
Wie zich niet tevreden stelt met een
vergezicht op het Vrijheidsbeeld,
kan met de boot naar het eiland.
Die boottocht duurt ongeveer een
half uur, waarna u in het beeld tot
aan de toorts kunt klimmen.

V i s i o n | Take a break
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Kennis van zaken

Indirecte voordelen

Uw verdiende loon
Natuurlijk weet u vlotjes hoeveel u netto per maand verdient. Maar hebt u er ook een
idee van hoeveel uw indirecte voordelen cash waard zijn? Deze extra’s zijn nochtans
goed voor gemiddeld 13 procent extra loon.

Uw loon bestaat hoe langer hoe minder
uitsluitend uit puur geld. Werkgevers
zoeken alternatieve beloningen
die ook voor de werknemer fiscaal
interessanter zijn: firmawagen, gsm,
maaltijdcheques, groepsverzekering, …
Voor de werkgever verlichten ze de
fiscale druk, voor de werknemer zijn
ze een interessant extraatje. Kennis
van zaken Plus focust op uw
verdiende loon.

Brutoloon
Het loon wordt meestal uitgedrukt in
brutoloon. Dit is ook het bedrag dat
in uw arbeidsovereenkomst staat. Dit
bedrag verschilt van wat u effectief
op uw rekening krijgt: het nettoloon.
Van uw brutoloon worden immers
eerst sociale zekerheidsbijdragen
afgehouden voor de financiering van
ziekteverzekering, werkloosheid,
pensioenen, enz. Wat na aftrek van
de RSZ-bijdragen overblijft, is het
bruto belastbaar loon.

Secretary
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Nettoloon
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Het bruto belastbaar loon wordt verminderd met de bedrijfsvoorheffing.
Dit is een voorschot op uw inkomstenbelasting. Uw werkgever stort het
rechtstreeks aan de belastingen. Het
bedrag is vastgesteld in schalen die
variëren in functie van de hoogte van
uw loon en het aantal personen ten
laste. Wat uiteindelijk overblijft, is het
nettoloon.

zwaar worden belast dan het traditionele loon. Vaak kennen ze ook een
gunstige regeling op het vlak van
sociale zekerheid. Voor werknemers
zijn ze een interessante aanvulling
van het gewone loon. Bekende
vormen van indirecte verloning zijn
maaltijdcheques, bedrijfswagen,
aandelenopties, gsm, goedkope
leningen, verzekeringen, extralegaal pensioen, ... De lijst is haast
onuitputtelijk en wordt voortdurend
aangevuld.

Extra belastingen?
Stel: uw werkgever geeft u een
computer, zodat u thuis nog even
verder kunt werken. Af en toe maken
uw kinderen hun huiswerk op deze
computer. Of surft u wat op internet.

Hoeveel gebruikt u de computer voor
het werk en hoeveel voor privédoeleinden? De waardering van uw voordeel is geen gemakkelijke zaak. De
fiscus beschouwt extra voordelen als
loon. Net zoals het loon in geld zijn
ze dus onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting.
Dat is de gouden regel. Op sommige
voordelen plakt de fiscus een forfait.
De fiscus gaat ervan uit dat het aantal kilometers dat u met een bedrijfswagen privé rijdt, minimaal 5000 km
bedraagt. Bij andere voordelen is het
moeilijker en telt de werkelijke besparing. De fiscus schat het persoonlijk gebruik van een gsm bijvoorbeeld
door rekening te houden met de prijs
van het toestel, de waarde van het
abonnement en uw privégebruik.

Wie krijgt wat?
De trend is duidelijk: alternatieve

meer ingeburgerd in België. Deze

beloningen zitten in de lift. Een

verzekeringen kunnen zowel

klassieker onder de extralegale

gemeenschappelijk georgani-

voordelen is de bedrijfswagen, zo

seerd worden als per sector of

blijkt uit de Salarisenquête van

individueel. Werknemers in grote

Vacature. Financiële instellingen

bedrijven krijgen soms aandelen-

geven hun werknemers soms

opties aangeboden als een vorm

de mogelijkheid om tegen een

van beloning. Maaltijdcheques,

voordelig tarief een lening aan te

forfaitaire onkostenvergoeding,

Extra voordelen

gaan. Ook dit voordeel is onder-

vervoerkosten en telefoonkosten

Naast het klassieke loon bestaan er
ook allerlei vormen van indirecte
verloning. Werkgevers maken er
graag gebruik van omdat ze minder

worpen aan de RSZ. Collectieve

zijn populairdere vormen van

verzekeringen geraken meer en

alternatieve beloning.

Secretary Plus
Management Support
heeft een uitstekende
reputatie. Vooral de
vaardigheden van onze
kandidaten scoren hoog
bij onze klanten. Daarom
werken we uitsluitend
met hooggekwalificeerde
managementassistants,
die we zorgvuldig
screenen volgens de
laatste selectiemethoden.

Profil Pro, exclusief voor
Secretary Plus
Onze selectiekracht is het resultaat
van een jarenlange verfijning van
procedures én een zoektocht naar
vernieuwende methoden. Profil Pro
is een recente ontdekking. Deze
persoonlijkheidstest wordt al door
onze Franse collega’s gebruikt. Hij
vormt voortaan ook een vast onderdeel van onze selectieprocedure.
Secretary Plus België sloot hiervoor
een exclusiviteitscontract.

Ja of … neen
Met onze op maat gemaakte selectieprocedure beoordelen we of een
kandidaat al dan niet geschikt is. Profil
Pro biedt ons nu een tweede analyseniveau. We beschouwen de test als
bijkomende beoordelingstechniek.
Hij levert een enorme hoeveelheid
informatie op. Daardoor zijn we nog
beter in staat om een perfecte selectie
te garanderen.

Perfecte match
Profil Pro is een strategische beoordelingstechniek die een psychologische
benadering mogelijk maakt. De test
kan gebruikt worden in het kader van
rekrutering, oriëntatie, competentiebalans, carrièreplanning (interne
mobiliteit) en persoonlijke ontwikkeling. Behalve oriëntatieduiding bieden
de resultaten aan kandidaten een
relevante ondersteuning bij de voorstelling van hun profiel en persoonlijkheid. En de onderneming kan rekenen op een kandidatuur die naadloos
aansluit op hun verwachtingen.

matters

Efficiënt selecteren

Secretary

Profil Pro

Wat is de meerwaarde
van Profil Pro?
· een tweede analyseniveau
· vernieuwende methode
· bijkomende beoordelingstechniek
· psychologische benadering
· gedetailleerde resultaten

Bachelor Office Management of the year 2007

Uit de startblokken
In de eerste ronde selecteren we
twintig kandidaten op basis van
hun motivatiebrief en cv.
In de tweede ronde testen we hun
taal- en informaticakennis, en
hun persoonlijkheid. De derde
selectie is een simulatieoefening.
De kandidaten die de vierde
ronde halen, moeten de professionele jury overtuigen van hun
kennis en vaardigheden in een
individueel gesprek.

En de winnaars zijn …
Dat weten we op 26 juni 2007, tijdens de slotavond. De hoofdprijs is een vast
contract bij Secretary Plus Direct Team. Inclusief al zijn voordelen zoals een
bedrijfswagen, aantrekkelijk salaris, gsm en opleidingspakket.
Andere prijzen zijn een citytrip en opleidingen van Open Academy Plus.
Meer informatie? Surf naar www.secretary-plus.be.

Vision

Vier selectieronden

Secretary

Voor de tweede maal op rij
organiseert Secretary Plus
Management Support zijn
nationale wedstrijd voor alle
laatstejaarsstudenten
Bachelor Office Management.
Er is immers een tekort aan
goede managementassistants.
Daarom sporen we
veelbelovende studenten al
in hun laatste jaar op. Want
vroeg geleerd is jong gedaan.
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Klantentevredenheid

Q*For met grote
onderscheiding
Secretary Plus Management Support
behaalde het kwaliteitslabel Q*For met
grote onderscheiding: 90 procent van onze
klanten verklaarde tevreden te zijn over
onze dienstverlening. De audit vond plaats in
januari 2007.

Het kwaliteitslabel Q*For is speciaal
ontworpen voor de opleidings- en
consultingmarkt. Het wordt toegekend na een audit waaruit blijkt
dat minstens 80 procent van de
ondervraagde personen tevreden
zijn over de dienstverlening.
Secretary Plus Management
Support behaalde zelfs 90 procent.

Kwaliteit voor alles
Het Q*For-label is een kwaliteitsgarantie. Het betekent dat onze
wervings- en selectieactiviteiten
voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ook onze Open Academy
Plus-opleidingen scoren hoog. Op
www.secretary-plus.be vindt u alle
details over de audit.

Secretary

Vision

Wat betekent Q*For voor u?
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Bent u een van onze klanten? Dan
krijgt u dankzij ons Q*For-certificaat
subsidies van de Vlaamse overheid.
Die compenseren een deel van de
kosten van onze consultants of
opleidingen. Interesse? Ontdek snel
de voorwaarden en de procedure
om van deze subsidies te kunnen
genieten op www.beaweb.be.

Waarom en hoe ontstond het
Q*For-label?
Management Information n.v. werd in
1990 opgericht. Als onafhankelijke
organisatie heeft ze als doel om vraag
en aanbod van opleidingen beter op
elkaar af te stemmen. Vandaag
bekleedt de onderneming een unieke
sleutelpositie tussen:
• aanbieders (opleidingsorganisaties
maar ook consultants in de brede
zin) die hun aanbod willen profileren
en optimaliseren;
• bedrijven die hun opleidingsbeleid
willen versterken.
De medewerkers van Management
Information hebben een uitgebreide
expertise in de certificatie en in de
continue kwaliteitsverbetering van
dienstverleners. Daarom werken
zij samen met beroepsfederaties
en sectoren voor gespecialiseerde
auditmethoden en databanken.
Zo stimuleren ze organisaties tot
een professioneel opleidingsbeleid,
en dragen ze bij tot de permanente
verbetering en grotere transparantie
van de opleidings- en consultingmarkt.

Mevr. Baio,
hr-directeur
bij Dragone
“Niets dan lof voor de
professionele opvolging
van de dossiers.”
“We werken sinds kort met Secretary
Plus en onze bevindingen zijn heel
positief. We waren op zoek naar
twee assistants om onze vicepresidents te ondersteunen.
Secretary Plus hield rekening
met de specifieke behoeften van
onze onderneming én met de
bijzonderheden van de profielen:
de managementassistants
moesten het goed kunnen vinden
met de manager. Elke kandidaat
beantwoordde aan die criteria.
Aanvankelijk hadden we meer cv’s
verwacht, maar we merkten dat
alleen kwalitatief hoogstaande
dossiers werden geselecteerd.”
“We zijn in het algemeen heel
tevreden over Secretary Plus.
Vooral de uitstekende communicatie ligt aan de basis van onze
vertrouwensrelatie. Zoals die keer
toen Secretary Plus ons een
kandidate aanraadde op basis
van andere kenmerken dan de
gevraagde competenties. Een bijzonder goede strategie, aangezien
zij nu deel uitmaakt van ons team.”

Secretary Plus
Hasselt is verhuisd
De zaken gaan goed in onze Hasseltse
vestiging. Zo goed dat er gedacht
werd aan uitbreiding. Maar daarvoor
was het kantoor aan het Leopoldplein
te klein. “Inderdaad”, bevestigt officemanager Mieke Meynen, “we verhuisden
begin februari naar een grote loft aan
wat de Blauwe Boulevard wordt. Het
nieuwe kantoor is prachtig: een open
ruimte met grote ramen en uitzicht

op het kanaal. En plaats genoeg voor
een extra consultant. Het gebouw
mét parking ligt aan de kleine ring
rond Hasselt en is dus heel
gemakkelijk bereikbaar.”
Secretary Plus Hasselt,
Kempische Kaai 7 bus 2,
3500 Hasselt.
Het telefoonnummer blijft
ongewijzigd: 011 26 96 86.

We kondigen jullie alvast aan dat
onze vestigingen in Mechelen en
Antwerpen de komende maanden
verhuizen naar een locatie waarin
we de kandidaten beter kunnen
verwelkomen. Wordt vervolgd.

Secretary Plus-vestigingen
Aalst Stationsstraat 6, 9300 Aalst
tel.: +32 (0)53 76 61 30, fax: +32 (0)53 70 87 43
aalst@secretary-plus.be

Mechelen Korenmarkt 45, 2800 Mechelen

Antwerpen Britselei 80, 2000 Antwerpen

Mons Boulevard Dolez 8, 7000 Mons

Antwerpen Noord Waasland

Roeselare Grote Markt 7, 8800 Roeselare

tel.: +32 (0)50 47 00 10, fax: +32 (0)50 47 00 19
brugge@secretary-plus.be

Brussel Stefaniaplein 6, 1050 Brussel

tel.: +32 (0)2 346 44 64, fax: +32 (0)2 346 49 14
brussels1@secretary-plus.be

Brussel Tervurenlaan 216, 1150 Brussel

tel.: +32 (0)2 600 12 20, fax: +32 (0)2 600 12 29
brussels2@secretary-plus.be

Turnhout Kasteelplein 23, 2300 Turnhout

tel.: +32 (0)14 80 00 00, fax: +32 (0)14 80 00 09
turnhout@secretary-plus.be

Vilvoorde Hendrik I Lei 49, 1800 Vilvoorde

tel.: +32 (0)2 600 47 60, fax: +32 (0)2 600 47 69
vilvoorde@secretary-plus.be

Wavre Place Bosch 17, 1300 Wavre

tel.: +32 (0)10 23 80 40, fax: +32 (0)10 23 80 49
wavre@secretary-plus.be

Brussel Direct Team Tervurenlaan 216, 1150 Brussel

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

Geel Stationsstraat 62, 2440 Geel

Paris 9, avenue de l’Opéra, 75001 Paris
tel.: +33 (0)1 42 86 58 18, fax: +33 (0)1 42 86 58 28
parisopera@secretary-plus.fr

tel.: +32 (0)2 600 12 40, fax: +32 (0)2 600 12 49
direct.team@secretary-plus.be

tel.: +32 (0)14 25 81 00, fax: +32 (0)14 23 70 57
geel@secretary-plus.be

Gent Kouter 26, 9000 Gent

tel.: +32 (0)9 233 25 28, fax: +32 (0)9 233 95 70
gent@secretary-plus.be

Hasselt Kempische Kaai 7 bus 2, 3500 Hasselt
tel.: +32 (0)11 26 96 86, fax: +32 (0)11 32 48 36
hasselt@secretary-plus.be

Kortrijk Casinoplein 5a, 8500 Kortrijk

tel.: +32 (0)56 25 29 22, fax: +32 (0)56 21 89 98
kortrijk@secretary-plus.be

Leuven Vital Decosterstraat 7, 3000 Leuven

tel.: +32 (0)16 23 60 42, fax: +32 (0)16 29 21 80
leuven@secretary-plus.be

Liège Quai de Rome 53, 4000 Liège
tel.: +32 (0)4 229 98 70, fax: +32 (0)4 229 98 79
liege@secretary-plus.be

Paris 17, rue Marbeuf, 75008 Paris

tel.: +33 (0)1 49 52 94 60, fax: +33 (0)1 49 52 94 61
pariselysee@secretary-plus.fr

Lille 29, rue Esquermoise, 59000 Lille
tel.: +33 (0)3 20 10 16 60, fax: +33 (0)3 20 10 16 69
lille@secretary-plus.fr
Lyon 55, rue de la République, 69002 Lyon

tel.: +33 (0)4 37 23 55 75, fax: +33 (0)4 37 23 55 85
lyon@secretary-plus.fr

www.secretary-plus.fr
Secretary Plus heeft ook vestigingen
in Nederland en Duitsland.

matters |

Brugge Sint-Amandstraat 37, 8000 Brugge

tel.: +32 (0)51 66 00 00, fax: +32 (0)51 66 00 09
roeselare@secretary-plus.be

V i s i o n | Secretary

Britselei 80, 2000 Antwerpen
tel.: +32 (0)3 800 40 50, fax: +32 (0)3 800 40 59
antwerpennoordwaasland@secretary-plus.be

tel.: +32 (0)65 55 10 00, fax: +32 (0)65 55 10 09
mons@secretary-plus.be

Secretary

tel.: +32 (0)3 800 40 50, fax: +32 (0)3 800 40 59
antwerpen@secretary-plus.be

tel.: +32 (0)15 45 09 70, fax: +32 (0)15 29 15 19
mechelen@secretary-plus.be
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eRVARING
IS EEN
45-PLUSPUNT
Wilt u weten op welke andere punten uw
bedrijf scoort met ervaren, meertalige
en dynamische assistants vanaf 45 jaar?
Experience Plus, de nieuwe, gespecialiseerde divisie van Secretary Plus
Management Support rekruteert en zet
dynamische en actieve assistants aan
de start van hun tweede carrièrehelft
voor u in. Omdat ook u hun solide bagage
en kennis van zaken naar waarde zult
schatten. En omdat rijpere medewerkers
met stevige ervaring de toekomst van de
bedrijfswereld zijn.

Met Experience Plus vult u doelgerichter
en sneller functies in als:

Managementassistant
Salesassistant
Officemanager
Personal assistant
HR assistant
Legal secretary, ...
Voor meer info, stuur een e-mail naar
info@secretary-plus.be of surf naar
www.secretary-plus.be.

