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Word Management  
Assistant of the year 2008!
Heb je minimaal vijf jaar ervaring in een managementondersteunende 

functie? Dan kan je deelnemen aan de derde editie van onze wedstrijd 

Management Assistant of the year 2008. Schrijf je in tussen  

7 januari en 22 februari op www.secretary-plus.be. 

Misschien word je wel de ambassador/ambassadrice  

van alle managementassistants in België!

Vanessa Smets, Management  
Assistant of the year 2005 en
Marianne Wagner, Management  
Assistant of the year 2004



Colofon
Secretary Vision is een uitgave van Secretary Plus 
Management Support NV 
Redactie: Mieke Van Damme, Nadine di Meo en  
Jean-Philippe Pry (Schrijf.be) 
Vertaling: Data Translations 
Fotografie: Event Attitude en Studio 62 
Concept & opmaak: Universal Communication 
Prepress & druk: Godefroit  
Verantwoordelijke uitgever: Christine Van den 
Eynde, Secretary Plus Management Support NV, 
Tervurenlaan 216, 1150 Brussel 
• Opname van de artikels is enkel toegestaan met 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 
• Het internetadres van Secretary Plus is:  

www.secretary-plus.be 
• E-mail: info@secretary-plus.be 
• De verpakkingsfolie van Secretary Vision bestaat 

uit milieu vriendelijk polyethyleen. Deze kunststof 
vergaat en breekt af tot een onschadelijke stof. 

• Oplage: 37.000 exemplaren. 
Secretary Plus Management Support is lid van 
Federgon (Federatie van partners voor werk) en 
is erkend als rekruteringskantoor in Vlaanderen 
(VG.494/BUO), Brussel (B-AA04.056) en Wallonië 
(W.INT.048 & W.RS.48). Secretary Plus maakt deel 
uit van USG People NV, een Europees dienstverlener 
op het gebied van flexibele arbeid, opleidingen en 
customer care-services.  
De aandelen van USG People staan genoteerd op de 
effectenbeurs Euronext Amsterdam.

Goede voornemens

Beste lezer

Stoppen met roken, gezonder leven, meer tijd 

maken voor elkaar, … We starten het nieuwe 

jaar altijd met veel goede voornemens.  

Maar Secretary Plus maakt ze niet alleen,  

wij voeren ze ook uit. Al vijftien jaar lang.  

Het resultaat is er: vandaag mogen we  

trots zijn op onze onderneming:  

de nummer 1 in rekrutering en  

tewerkstelling van managementassistants.

Ons succes hebben we te danken aan de 

loyaliteit van onze medewerkers. Zij zorgen 

elke dag opnieuw voor tevreden klanten en 

kandidaten. Hun competenties zijn ons handelsmerk. Die sfeer van  

kwaliteit, bezieling en enthousiasme vinden we terug in ons hele  

netwerk van vestigingen in binnen- en buitenland.

In 2008 staan we sterker dan ooit. Dankzij de omkadering van onze 

groep USG People hebben we een stevige positie op de Belgische 

markt. Het aantal vestigingen blijft toenemen, ons aanbod breidt 

uit met nieuwe divisies, en ook in het buitenland versterken we onze 

aanwezigheid.

Waar staan we, in welke richting gaan we verder? Het is goed om af 

en toe eens stil te staan, en de balans te maken. Om daarna opnieuw 

voorsprong te nemen. De jaarwisseling is daarvoor een geschikt  

moment. Bovendien bestaan we in 2008 vijftien jaar. Reden genoeg 

om terug te blikken op het verleden, met het oog op de toekomst.

Wij wensen u alvast een warm en gelukkig 2008!

Christine Van den Eynde  
algemeen directeur
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tijdslijn
In vijftien jaar kun je heel wat verwezenlijken. Dat bewijst 
Secretary Plus Management Support. We tonen u de belang-
rijkste gebeurtenissen op een tijdslijn die over de pagina’s van 
dit artikel loopt. Het begon in 1990, met de oprichting van het 
Nederlandse moederbedrijf. Nu staan we even stil om het vijf-
tienjarige bestaan van onze Belgische Secretary Plus te vieren. 
Maar dan gaan we weer verder, in de goede richting, klaar om 
nóg meer voorsprong te nemen.

1990

Oprichting uitzendbureau 
Secretaresse Plus Nederland

Start werving & selectie  
in Nederland

1993

Opening van 
de eerste 
vestiging 
in België, 

Antwerpen

Buitenland

In 1993 richt Secretaresse Plus een 
dochteronderneming op in België: 
Secretary Plus. Nog een aantal  
jaren later gaat ze helemaal de  
internationale toer op met vestigin-
gen in Duitsland (1997), Frankrijk 
(2006), Oostenrijk en Spanje (2007). 
Deze internationalisering  
is een bewuste keuze om zich 
stevig te verankeren in de Europese 
arbeidsmarkt. In eigen land opent 
Secretary Plus Management  
Support de ene vestiging na de  
andere – een logische evolutie 
gezien de grote vraag van onder-
nemingen naar hoog gekwalificeerde 
management assistants. Alle nieuwe 
kantoren voldoen aan de Secretary 
Plus-normen: toplocaties, rustige 
sfeer, geen schreeuwerige uithang-
borden, prachtige herenhuizen, 
veel houtwerk, zachte kleuren, in 
combinatie met een warm, hartelijk 
onthaal.

Sterke groep

Sinds 2001 maakt Secretary Plus 
Management Support deel uit van 
een sterke internationale groep:  
USG People, genoteerd op de  
effectenbeurs Euronext Amsterdam. 
Dankzij deze omkaderende  
structuur evolueert het de  
laatste jaren naar een sterke  
organisatie met een stevige positie 
op de Belgische arbeidsmarkt.  
In 2005 verdubbelt de groep in  
omvang na de overname van Solvus 
Resource Group, en USG People 
wordt nummer twee in België en 
nummer vijf in Europa. De groep  
omvat dertig werk maatschappijen, 
actief in elf landen. Ze biedt een 
waaier HR-diensten en sterke  
merken. Het internationaal  
actieve Secretary Plus is een typisch 
voorbeeld van deze gespecialiseerde 
dienstverlening.

ruim aanbod

Ondertussen ontdekt Secretary  
Plus Management Support  
verschillende variaties op het thema 
flexibiliteit: werving en selectie van 
managementassistants in tijdelijk of 
vast dienstverband. Het Direct Team 
biedt continuïteit met management-
assistants voor langdurige  
projecten. Experience Plus focust op 
de rijke ervaring van management-
assistants. We specialiseren ons in 
hoog gekwalificeerde profielen,  
young potentials, legal assistants, 
internationale profielen, office-
managers, personal assistants, enz. 
En screenen onze kandidaten met de 
beste methodieken. Toch  
is Secretary Plus meer dan een  
selectiekantoor.  We helpen onze 
kandidaten niet alleen om een 
nieuwe uitdaging te vinden, we  
willen ook dat ze zich goed voelen  
in hun nieuwe werkomgeving. Daar-
om bieden we onze management-
assistants sinds 2005 een optimale 
begeleiding en omkadering met onze 
Open Academy Plus-opleidingen. 
Die bieden een brede waaier aan 
opleidingen over actuele thema’s, 
bestemd voor iedereen die op zoek is 
naar een beter persoonlijk evenwicht, 
meer levenskwaliteit op de werkvloer 
of een nieuwe vaardigheid.

Blik achterom De tijd van toen

In 1990 ontstond het Nederlandse uitzendbureau  
Secretaresse Plus vanuit een nieuwe visie op werken, 
die beter aansloot op de veranderingen in de werk-
wereld. Want bedrijven zoeken alsmaar meer naar 
soepele formules om personeel aan te werven.  
Sleutelwoorden daarbij zijn flexibiliteit en kwaliteit, 
twee waarden die ook nu nog centraal staan.

Bedankt kandidaten en assistants
Secretary Plus Management Support heeft haar succes te danken aan de talenten 

van haar medewerkers. Hun competenties zijn ons handelsmerk. Zij maken elke dag 
opnieuw het verschil en zorgen ervoor dat onze klanten tevreden zijn.
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1994

Opening 
van de  

vestiging 
in Brussel

1997

Opening van 
de  vestiging in 

Leuven

1995

Opening 
van de  

vestiging 
in Gent

Klantentevredenheid

In 2007 behaalt Secretary Plus Management 
Support voor de tweede maal het kwaliteits-
label Q*For met grote onderscheiding:  
90 procent van onze klanten verklaart  
tevreden te zijn met onze dienstverlening.  
Het Q*For-label is een kwaliteitsgarantie,  
het betekent dat onze wervings- en selectie-
activiteiten alsook onze Open Academy Plus-
opleidingen voldoen aan de strengste  
kwaliteitseisen. Onze selectiekracht is het 
resultaat van een jarenlange verfijning van  
procedures én een zoektocht naar vernieuwende 
methoden. We zoeken én vinden permanent 
kwalitatieve kandidaten via advertenties,  
rekruteringsavonden, rekruteringssites,  
een groot kantorennetwerk met uitgebreide  
openingsuren, schoolverlatersacties en  
publicaties zoals onze vakbladen Vision of 
PlusNews.
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2000

Opening  
van de   

vestiging in 
Hasselt

1998

Opening van 
de vestiging in 

Kortrijk 

Lancering van 
de website

1999

Naamsverandering naar  
SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT 

+ eerste logowijziging  
 
 
 

Opening van de vestiging in Geel  
(vroegere Herentals)

Perfect match

Secretary Plus Management  
Support belooft de perfect match 
tussen de behoeften van de klant en 
de persoonlijkheid, wensen en talenten 
van de kandidaat. Juist omdat we 
weten wat er leeft bij managers en 
managementassistants slagen we 
erin om deze belofte ook waar te  
maken. Via regelmatige enquêtes 
op de arbeidsmarkt verfijnen we het 
profiel van de ideale management-
assistant om nog beter tegemoet 
te komen aan de behoeften van de 
managers. In 2003 voerden we voor 
het eerst een grootschalig onderzoek 
uit naar de onmisbare competenties 
van de managementassistant.  
De trend van toen wordt nu nog  
altijd bevestigd: de persoonlijkheid 
van de managementassistant is 
het aller belangrijkste en een basis-
voorwaarde om goed te fungeren. 
Bovenaan op het verlanglijstje van 
de manager prijken soft skills zoals 
discretie, betrouwbaarheid en aan-
passingsvermogen. De management-
assistant verwacht vooral dat haar 
manager de voorwaarden voor een 
goede samenwerking creëert. 

Full service-organisatie

Secretary Plus Management  
Support is voortdurend in beweging. 
De laatste tien jaar evolueerden we 
naar een full service-organisatie. 
Onze formules sluiten beter aan op 
de nieuwe werkwereld. Vooral het 
Direct Team profileert zich bij steeds 
meer klanten als dé oplossing voor 
projecten van langere duur.  
Want dat is de manier waarop vele 
bedrijven vandaag werken: project-
matig. Of het nu gaat om de lancering 
van een nieuwe divisie, of de  
organisatie van een herstructurering 
of evenement: er zijn altijd projecten 
die extra medewerkers vereisen. 
Sinds de oprichting in 2004 evolueert 
het aantal klanten van Secretary  
Plus Direct Team snel. De formule  
garandeert flexibiliteit en  
continuïteit, twee waarden die in de 
huidige bedrijfswereld essentieel zijn 
voor een sterke concurrentiepositie. 
Bovendien beantwoordt ze aan een 
reële vraag van de arbeidsmarkt  
naar snel in gewerkte, meertalige, 
gekwalificeerde, mobiele, flexibele  
en dynamische management-
assistants. Onze Direct Team- 
assistants zijn vast in dienst bij ons.  
Zo verzekeren zij de continuïteit in 
uw bedrijf voor een project van  
langere duur. Het ontbreekt  
Secretary Plus Direct Team niet aan 
ambitie. In september startten we 
met de uitbouw van een  
inter nationale divisie. Veel grote  
internationale bedrijven willen extra 
mensen aanwerven voor welbepaalde 
projecten. Dan is het Direct Team 
de perfecte oplossing. Bovendien 
starten we begin 2008 een nieuwe 
divisie Office Management/Personal 
Assistant.

Nieuwe look

Secretary Plus werkt op alle niveaus 
aan verandering, en dat mag gezien 
worden. In 2006 stelden we onze 
nieuwe huisstijl en ons logo voor.  
Na een eerste wijziging in 1999 krijgt 
onze gevestigde merknaam zeven 
jaar later het gezelschap van twee 
grafische elementen. Het poppetje 
legt de link met de groep USG People 
en weerspiegelt onze focus op de 
mens. Het plusteken visualiseert 
een van de kernelementen van onze 
missie: meerwaarde creëren. Maar 
het blijft niet bij een logo: ook de 
huisstijl is nieuw, met een evenwich-
tige kleurkeuze, grafische vormtaal, 
lettertype, typografie, beelden en 
fotografie. De nieuwe look versterkt 
ons imago van dynamische trend-
setter. In 2007 schakelden we over 
naar een nieuw informaticasysteem: 
Ambitions. Want een sterke ICT-
infrastructuur is noodzakelijk om een 
optimale dienstverlening te blijven 
garanderen.

Bedankt  
klanten!
De loyaliteit van onze klanten is 
de tweede pijler van ons succes. 
We hechten heel veel belang 
aan hun tevredenheid. Daarom 
organiseren we regelmatig  
kwaliteitsenquêtes waarin we 
peilen naar hun mening.  
Secretary Plus is volgens hen 
een trend setter en bovendien 
een professionele, betrouwbare 
organisatie, met een uitstekende 
reputatie op de markt. 
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comanagers

Niet alleen Secretary Plus  
Management Support, ook het  
beroep van managementassistant 
onderging de voorbije vijftien jaar een 
metamorfose. Bedrijven en managers 
stellen andere eisen dan vroeger: ze 
willen meer dan alleen uitvoerende 
assistenten. Tegelijk  
willen managementassistants  
meer dan alleen assisteren.  
De managementassistant  
evolueert van secretaresse naar  
comanager. Ze is vandaag een spil-
figuur in het bedrijfsleven, die zich 
soepel aanpast aan uiteenlopende 
werk omgevingen. Haar job vereist 
creativiteit, auto nomie en hoog-
waardige competenties. Ze neemt 
initiatief, denkt proactief en krijgt 
belangrijke verantwoordelijkheden 
toegewezen. Tekenend voor deze 
evolutie is de naamsverandering  
van het Nederlandse magazine 
‘Secretaresse’ naar ‘Management 
Support’ in 2000. Het magazine  
overtuigt vijfentwintig bedrijven  
om de term ‘secretaresse’ uit hun 
interne en externe communicatie te 
verbannen, omdat de titel niet langer 
overeenkomt met de realiteit.

What’s in a name?

De term ‘managementassistant’ 
overkoepelt een twintigtal  
uit eenlopende functies. Er treden  
ook verschillen op van land tot land,  
en van regio tot regio. De Franse  
‘assistante’ verschilt aanzienlijk van 
de Nederlandse ‘secretaresse’.  
Ze wil onder geen beding ‘sécretaire’ 
worden genoemd, terwijl haar Neder-
landse evenknie met gepaste trots 
‘secretaresse’ op haar visitekaartje 
zet. En de Belgische? Zij laat zich  
liever managementassistant  
noemen. Onderzoek in 2001 bij  
duizend laatstejaars in het secundair  
onderwijs bewijst dat jongeren de 
nieuwe naam managementassistant  
hipper en aantrekkelijker vinden  
dan secretaresse.

En wil de echte management-
assistant nu opstaan?

In 2006 laat de Sociaal-Economische 
raad van Vlaanderen een beroeps-
competentieprofiel opstellen met  
een nieuwe definitie van het beroep.  
Maar gezien de diversiteit van de 
functie vinden veel management-
assistants zich niet terug in de 
omschrijving. Wat doet de  
managementassistant dan eigenlijk? 
De naam zegt het zelf: ze assisteert 
de manager. Maar die assistentie is 
niet in één definitie weer te geven.  
Nu eens is ze de rechterhand van 
één directeur, dan weer ondersteunt 
ze een groep van managers of een 
volledige afdeling. Soms vormt ze 
een team met andere assistants, 
dan weer laat de manager haar een 
tijdelijk project coördineren.  
In bijna alle gevallen vormt ze een 
scharnier tussen haar manager en  
de afdeling. Ze helpt haar manager 
bij zijn timemanagement, organiseert 
reizen, vergaderingen en congressen, 
ontvangt klanten en bezoekers,  
en filtert mails en telefoonoproepen. 
Kortom, ze zit in de controletoren van 
het bedrijf. In België is ze in  
meer dan negentig procent een 
vrouw, en daarin komt weinig of geen 
verandering. Het vrouwelijke imago 
van de managementassistant stemt 
overeen met de werkelijkheid, zowel 
in België als in Europa.

… met het oog op de toekomst

Management  
Assistants’ Day 2008
Zin om u te laten verwennen op de Management  
Assistants’ Day? Kruis dan alvast de namiddag van  
donderdag 17 april 2008 aan in uw agenda. Dan  
organiseert Secretary Plus verschillende workshops die 
uw professionele capaciteiten nog versterken. Nieuws-
gierig naar de thema’s? Surf vanaf februari 2008 naar 
www.secretary-plus.be, rubriek Management Assistants’ 
Day 2008. Daar vindt u ook alle praktische informatie.

20022001

Opening van de   
vestigingen in aalst  

en Mechelen

Overname van Secretary 
Plus door United Services 

Group (nu USG People)  

2003

Incorporatie van 
Avenue Louise 
Interim in de  

vestiging Brussel

2004

Opening van de   
vestigingen in Waver 

en Luik

Lancering  
Direct Team Brussel
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2005

Opening van de   
vestigingen in Brugge,  

Vilvoorde  
en Bergen

2006

Opening van de vestigingen in Antwerpen Noord Waasland, 
Roeselare en Turnhout

Opening van de eerste vestiging  
in Frankrijk

Lancering  Direct Team Vlaanderen

 Tweede logowijziging

2007

Opening van de   
vestiging in 

Woluwe

Onderwijs

De naamswijziging van secretaresse 
naar managementassistant was 
nodig om het imago van het beroep 
op te waarderen. Net zoals sommige 
bedrijven volgen ook hogescholen  
het voorbeeld. De opleiding  
Secretariaat-Talen heet in het  
Nederlandstalige onderwijs voortaan 
‘Office Management’. Ook het Frans-
talige onderwijs neemt initiatieven 
in die richting. Niet alleen de naam, 

maar ook de inhoud van de opleiding  
wijzigt. De invoering van het  
bachelor-mastersysteem in het  
hoger onderwijs was daarvoor het  
geschikte moment. De nieuwe trend 
in de onderwijswereld legt de klem-
toon bij comanagement en bereidt  
de studenten voor op grotere  
verantwoordelijkheden. Het beroep 
heeft alle kenmerken om hoog  
aan geschreven te staan en talent-

volle jongeren aan te spreken.  
De doorgroei mogelijkheden zijn 
enorm. Bovendien is de vraag naar 
managementassistants groot.  
Bijna alle afgestudeerden kunnen 
meteen aan de slag. Een derde tot 
de helft van de laatstejaars heeft al 
een aanbieding vóór ze afstuderen. 
En toch is de instroom nog steeds te 
klein: het studentenaantal moet met 
de helft toenemen om de vraag van 
de bedrijven in te vullen.
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2008

Opening van de   
vestigingen in Brussel (Leopoldwijk)  

en Halle

Knelpuntberoep

De functie managementassistant  
blijft dus een knelpuntberoep.  
De managementassistant heeft zich 
opgewerkt tot een sleutelpositie in het 
bedrijfsleven, maar kampt nog vaak  
met een verouderd imago. Neen, de  
managementassistant brengt geen koffie 
rond en hoeft geen steno te leren. En ja, 
de assistant kan evenveel verdienen als 
bijvoorbeeld een industrieel ingenieur. 
Clichés slijten blijkbaar traag. Daarom 
houdt Secretary Plus Management  
Support de vinger aan de pols.  
We versterken het imago van de 
management assistant via opvallende  
acties, enquêtes en deelname aan  
studiedagen. Zo organiseren we voor  
de derde maal op rij onze nationale  
wedstrijd voor laatstejaarsstudenten:  
Bachelor Office Management of the year 
Award. Sinds 2004 kiezen vertegenwoor-
digers van hogescholen, vakverenigingen,  
professionals en het publiek hun  
‘Management Assistant of the year’.  
Hij/zij is de ambassadeur/ambassa-
drice voor alle management assistants 
in België. In 2007 verscheen ‘Beroep: 
management assistant’ op de markt, het 
eerste boek over managementassistants 
in België. Het geeft een actueel beeld van 
het beroep en haalt de management-
assistant achter de manager voor het 
voetlicht. 
 

Gezocht:  
kandidaten 
en klanten
Was u in 1993 kandidaat voor 
een job als management-
assistant via Secretary Plus?  
Werkt u sinds 1993 met ons 
samen om management-
ondersteunend personeel te 
rekruteren? Dan zijn wij naar u 
op zoek. Uw getuigenis komt in  
een speciale reportage in de  
volgende Vision. Contacteer  
Joëlle Tay op 02 600 43 25.  
Of stuur een mail naar  
jtay@secretary-plus.be. 

Lang zal ze leven

Secretary Plus Management 
Support opende in 2007 haar 
18de vestiging in België.  
De vraag is groot, het succes 
verzekerd. Maar de uitdaging 
blijft, want snel tevreden zijn  
we niet. Onze basis is stevig  
en duurzaam, onze plannen  
een investering in de toekomst.  
Toch willen we niet alleen  
uitbreiden door vestigingen  
te openen, maar ook door  
onszelf continu te verbeteren. 
Dus blijven we jaar na jaar onze 
kwaliteit verbeteren en  
innoveren, zodat we u nog  
beter kunnen assisteren.

In 1993 toostten we op de  
start van Secretary Plus  
Management Support in België. 
Nu zijn we vijftien jaar verder. 
Ouder en wijzer. Professioneler 
ook. De tijd van toen en de  
managementassistant van nu: 
het is een wereld van verschil. 
Maar één ding blijft: onze  
passie voor ons werk.
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Secretary Plus mee doen groeien, als onze nieuwe 
collega? Dan kies je voor kwaliteit in je loopbaan. 
Hoog opgeleide en gekwalifi ceerde assistants en veel-
eisende werkgevers samenbrengen is een hele uitdaging, 
maar gelukkig kom je terecht bij dé nummer een in deze 
nichemarkt. En in een vernieuwende, stimulerende werk-
omgeving waarin je groeit. Jij krijgt het vast naar je zin, 
als (m/v):

CONSULTANT  

REGIOCONSULTANT

OFFICEMANAGER 

ASSISTANT OFFICEMANAGER

Secretary Plus Management Support biedt jou: 
• een gevarieerde functie in een aantrekkelijke omgeving 
waarin je je meteen betrokken voelt • de boeiende 
dynamiek van een nichemarktleider • veel aandacht voor 
opleiding en ontwikkeling • een aantrekkelijk salaris met 
een maandelijks commissieysteem • maaltijdcheques en 
een groeps- en hospitalisatieverzekering • een bedrijfs-
wagen, voor de functie van consultant na de proefperiode.

Belangstelling? 
Stuur dan snel je cv en motivatiebrief naar 

evankeymeulen@usgpeople.be of naar P&O Secretary 
Plus, t.a.v. Eva Van Keymeulen, 

Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen. 
Je vindt volledige functiebeschrijvingen en

vacatureoverzicht op www.secretary-plus.be

Dossiernummer: P706778

Klant: Secretary Plus
Inlassingsdatum: 09/07

Formaat: A4

Word 
drijvende 
kracht 
achter Secretary Plus

 



collega’s aan 
het woord           “De passie blijft”
Secretary Plus gelooft in zichzelf. Oud talent of nieuw elan, iedereen werkt samen om onze 
doelstellingen te behalen. We hechten veel belang aan duurzame relaties met medewerkers die  
op lange termijn een engagement aangaan. Dat profiel is representatief voor al onze collega’s.  
Neem nu Ilse, Joëlle en Barbara. Zij werken al lange tijd bij Secretary Plus. Meer dan ooit voelen  
ze zich betrokken bij het reilen en zeilen van hun organisatie.

Barbara Stadsbader begon bij Secretary Plus in januari 1999 als consultant. Ze was en is nog steeds een van 
de drijvende krachten achter het Direct Team. Begin 2008 krijgt ze trouwens een nieuwe functie: als national 
business development manager tekent ze voortaan de krijt lijnen uit van de nieuwe divisies. 

Barbara: “Ik kwam eigenlijk toevallig bij 
Secretary Plus terecht. Ik vond dat de 
organisatie een leuke uit straling had.  
Dus stapte ik spontaan het kantoor in 
Gent binnen, om even later buiten te 
komen mét een contract. De functie van 
consultant lag in de lijn van mijn eerste 
werkervaring: projectmanager bij L&H.  
Ik kreeg bij Secretary Plus veel kansen om 
een mooie carrière uit te bouwen. Na twee 
jaar consulentenwerk promoveerde ik tot 
officemanager, en nog eens drie jaar later 
tot districtmanager. Ik leerde Secretary 
Plus kennen als een jong en dynamisch 
bedrijf met een profes sionele aanpak.  
En dat is het nog altijd. De structuur is nu 
groter, er zijn ook meer middelen, maar 
de uitdaging blijft. Na negen jaar dienst 
kan ik zeggen dat Secretary Plus mijn 
verwachtingen ruimschoots inloste. Maar 
ik heb er nog veel, gelukkig maar!”

Barbara Stadsbader
National business development manager
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Joëlle tay begon bij Secretary Plus tien jaar geleden, op 1 juli 1998.  
Als marketingmanager streeft ze voortdurend naar een grotere naambekend-
heid van Secretary Plus. Via marketingacties, onlinecampagnes, optimale 
media planning, flyers, brochures, enquêtes en een aantrekkelijke website 
promoot ze het beroep van management assistant en wekt ze de interesse bij 
potentiële kandidaten.

Joëlle: “Mijn sollicitatie tien jaar geleden 
verliep heel professioneel. Ik was echt 
onder de indruk van de vriendelijkheid 
van de consultants (en dat ben ik nog 
altijd natuurlijk). Ook het statige heren-
huis in de Brusselse Tenboschstraat 
straalde ongelooflijk veel klasse uit. Ik 
vond dat de mensen in die werkomgeving 
het heel erg getroffen hadden. Ik herinner 
mij nog de organisatie van mijn eerste 
teambuilding. Die ging door op zaterdag, 
en mijn eerste werkdag was de woensdag 
ervoor. Alle teksten voor advertenties 
en mailings werden toen nog nagelezen 
door het moederbedrijf in Nederland, 
en moesten nog in die week het huis uit. 
Over een vuurdoop gesproken! Intussen 
ben ik gegroeid in de functie en weet ik 
veel meer over marketing. Secretary Plus 
geeft je het vertrouwen en de autonomie 
om je talenten te ontplooien. Dat is een 
van haar grootste troeven. Het is een 
gezonde organisatie met een goede sfeer 
en een sociale, superprofessionele direc-
trice. Ik denk er niet aan om van job te 
veranderen. Ik voel me een beetje als het 
geheugen van Secretary Plus. Ik heb veel 
meegemaakt, maar ben nog altijd gepas-
sioneerd door mijn job, de organisatie en 
de sociale contacten met de collega’s.”

Joëlle tay  
Marketingmanager
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Ilse De Schrijver stapte dertien jaar geleden 
binnen bij Secretary Plus op zoek naar een 
boeiende job. Met een secretariaatsdiploma 
op zak werkte ze al in verschillende bedrijven. 
Van receptioniste tot secretaresse en  
animator – het avontuur én de warme  
temperaturen op een exotisch eiland lonkten. 
Maar dat was niet de werkomgeving waarin 
ze wilde groeien. Iets wat Secretary Plus goed 
had gezien, want een paar dagen later werd ze  
gecontacteerd met de melding dat ze een  
officemanager zochten in de Gentse vestiging.

“Ze zagen in mij de perfecte kandidate, terwijl 
ik er zelf nog nooit had bij stilgestaan of ik wel 
commercieel wás of überhaupt kón zijn. Maar 
het leek me een leuke uitdaging, dus ging ik 
in Gent en omstreken op zoek naar bedrijven 
én managementassistants die met Secretary 
Plus in zee wilden gaan. Vijf jaar lang deed ik 
mijn werk met hart en ziel. Toen kwam mijn 
dochter Laura ter wereld. Ik besliste om het 
wat kalmer aan te doen en ging aan de slag 
in een bedrijf dichter bij huis. De eerste twee 
jaar was ik echt gelukkig, maar na een tijdje 
begon het te knagen: ik miste de drive om 
een contract binnen te halen of om die ene 
superkandidate ervan te overtuigen dat ik 
dé ideale job voor haar had. Dus trok ik mijn 
stoute schoenen aan en gooide een visje naar 
Barbara, die mijn functie overgenomen had. 
En het hielp, want een goed jaar later zat ik  
te blinken op mijn nieuw kantoor in mijn  
vertrouwde functie als officemanager in Gent.  
Er was wel wat veranderd ondertussen.  
We waren overgenomen door USG People en 
hadden een nieuwe directeur. Secretary Plus 
was nóg professioneler geworden. Het deed 
deugd om weer deel uit te maken van een 
onderneming met grootse plannen, zoals het 
Direct Team. Een uitdaging, want we waren - 
en zijn nog steeds - de enige op de markt die 
managementassistants outsourcen. Maar  
we geloofden erin, en iedereen binnen de  
organisatie droeg zijn steentje bij. Wat begon 
als een stille droom, werd een paar jaar later 
werkelijkheid. Het Direct Team kende een 
groot succes en werd een kleine onder- 
neming op zich. Sinds een paar maanden ben 
ik account manager en werk ik voltijds aan de 
uitbouw van het Direct Team in Oost- en West- 
Vlaanderen. Een uitdaging die ik met open 
armen heb ontvangen en waar ik met hart en 
ziel zal aan werken om deze afdeling, samen 
met alle collega’s, tot een groot succes te  
maken. Of ik ooit nog van bedrijf zal  
veranderen? Misschien wel, maar dan alleen 
om cocktails te serveren op een parelwit 
strand aan de Stille Oceaan …”

Ilse De Schrijver  
accountmanager
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Via Secretary Plus Direct Team doen managers 
beroep op topassistants voor projecten van 
minstens zes maanden, in managementonder- 
steunende of departementsfuncties. Via onze 
nieuwe Direct Team-divisie ‘International’ zet-
ten bedrijven hooggekwalificeerde assistants 
met moedertaal Engels, Duits of Spaans in met 
internationale ervaring. En via de nieuwe Direct 
Team-divisie ‘Office Management/Personal  
Assistant’ schakelen managers een ideale co- 
manager in. Secretary Plus Direct Team is het 
enige bedrijf dat deze formule in management- 
ondersteuning aanbiedt. Dankzij de meerdere 
troeven van onze Direct Team-assistants zoals 
aanpassingsvermogen, flexibiliteit, communi-
catietalent, enz. is een perfecte match met uw 
eigen team verzekerd.  

Via Secretary Plus Direct Team vindt u hoog-
gekwalificeerde, meertalige (m/v) assistants 
voor al uw projecten van langere duur:

(Senior) managementassistants

Legal assistants

Productmanagementassistants

Officemanagers

International  
managementassistants

Personal assistants

Marketingassistants

HR/Payrollassistants
Voor meer info,  

surf naar www.secretary-plus.be  
of mail naar direct.team@secretary-plus.be.

Secretary Plus 
Direct Team:
Direct assistance 
to all your projects



Sandra Gilot  
Afgestudeerd in 1993
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Nog altijd  
dezelfde passie!

Wie herinnert zich nog wat er in 1993 

gebeurde? Het antwoord klinkt in 

koor: Secretary Plus werd opgericht! 

Sandra Gilot antwoordt dat ze net  

afgestudeerd was in 1993. Sindsdien 

verstreken er 15 jaren. Secretary Plus 

blaast haar 15e kaarsje uit en Sandra 

Gilot koestert nog steeds een  

tomeloze liefde voor vreemde talen  

en zit boordevol nieuwe ideeën …

Welke studies volgde je? “Ik was altijd 
al dol op vreemde talen. Nadat ik 
moderne talen studeerde in het  
middelbaar onderwijs en les volgde 
aan een Comprehensive School in 
Groot-Brittannië, probeerde ik de 
eerste kandidatuur Germaanse  
filologie. Jammer genoeg focuste  
die studierichting onvoldoende op  
toegepaste taalkunde. Dus stortte  
ik me op een graduaat directie- 
secretariaat. Natuurlijk met zoveel 
mogelijk vreemde talen: ik maakte 
mijn scriptie in het Engels  
en liep stage in Duitsland.“

Je wist dus welke weg je wilde  
inslaan? “Absoluut. Als klein ukje 
hield ik ervan om ‘anders’ te praten. 
Op zevenjarige leeftijd begon ik al 
Engels te leren. Ik droomde ervan  
om stewardess of onderwijzeres  
te worden. Maar in de loop der  
jaren richtte ik mij vanzelf op  
secretariaatswerk. Die richting biedt 
zoveel toekomstmogelijkheden!”

Wat waren je eerste beroeps-
ervaringen? “Ik werkte eerst voor een 
vastgoedkantoor in Groot-Brittannië. 
Daar werd ik me ervan bewust hoe 
stimulerend werken in het buitenland 
is. Daarna volgde een leerrijke job bij 
de personeelsdienst van Interbrew.  
Ik werkte ook in Duitsland bij de  
vertaalafdeling van een metaal-
bedrijf. Die uiteenlopende werk-
ervaringen verruimden mijn horizon 
in heel wat opzichten.”

En je huidige functie? “Ik heb het 
geluk dat ik veelzijdig commer cieel 
werk mag doen. Ik organiseer  
seminaries en vergaderingen, werf 
mensen aan en doe het personeels-
management. De kers op de taart: in 
de onderneming waarvoor ik werk is 
Duits de voertaal. Dus krijg ik de kans 
om vaak Duits, Frans en Nederlands 
te spreken.”

Wat vind je van je loopbaan als je  
er 15 jaar later op terugblikt?  
“Ik zou alles precies hetzelfde  
overdoen. Of misschien zou ik nog 
meer vreemde talen leren …  
Mijn professioneel parcours is erg 
veelzijdig. Ik werkte in de meest 
uiteenlopende sectoren, van een 
elektriciteitscentrale en de bank-
sector tot de sportwereld.” 

En binnen 15 jaar? “Alles hangt af  
van de kansen die zich voordoen.  
En van mijn gezinsleven ook … 
Waarom niet Italië! Ik ben Italiaans 
aan het leren. En weet je, in het leven 
moet je kansen durven grijpen die 
zich aanbieden.” 

Een gouden tip voor kersverse  
assistants? “In deze tijd moet je  
polyvalent en nauwgezet zijn, wat 
soms paradoxaal lijkt. Nog iets:  
sinds mijn prilste kinderjaren dacht 
ik dat vreemde talen me in het leven  
zouden leiden en deuren zouden  
openen ... Nu ben ik daar zeker van!” 
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1. Gemakkelijk toegankelijk
U rijdt vanuit Brussel met de auto in 
amper twee uur naar Luxemburg  
(213 km). Maar nog sneller en  
comfortabeler gaat het met de trein.  
Het Bureau voor toerisme is  
overigens gevestigd in het  
Centraal Station in Luxemburg.

2. Tweemaal Culturele  
Europese Hoofdstad

Luxemburg is de enige Europese 
hoofdstad die tweemaal de titel van 
Culturele Europese Hoofdstad kreeg: 
in 1995 en 2007. De oude vestingstad 
met haar historisch centrum is  
deze titel meer dan waard. Bekend 
zijn de Casemates du Bock (een 
stelsel van onderaardse gangen), 
het Groot hertogelijk Paleis (een 
architect uraal juweel uit de 16de 
eeuw), het Museum voor Heden-
daagse Kunst (ontworpen door de 
Chinees-Amerikaanse sterarchitect 
Leoh Minh Pei) en de Philharmonie 
met zijn verschillende concertzalen.

Klein Nederlands- 

Letzenburgs woordenboek

Naast Frans en Duits is Letzenburgs  

de officiële taal in Luxemburg.

Letzenburgs  ............. Lëtzebuergesch

Goedendag  ............... Gudde Moien

tot ziens  ................... Äddi

Goede nacht  ............. Gutt Nuecht

Dank u wel  ................ Villmools Merci

Ik heet  ....................... Ech heeschen

tot morgen ................ Bis mar

Verdorie  .................... Nondikassi

Hoeveel kost dat?  .... Wat kascht dat?

Waar is het station?  ..Wou geet et 

 
op d’Gare?

5. Wellness op het Domaine 
Thermal de Mondorf

Al sinds 1847 is Mondorf-les-Bains 
gekend voor de helende werking 
van de warmwaterbronnen. In al die 
jaren groeide het domein uit tot een 
paradijs voor iedereen die van kuren 
en ontspanning houdt. U vindt  
er een aaneenschakeling van  
wellnessmogelijkheden: zwembaden, 
fitnesscentra, sauna’s, stoombaden 
en whirlpools.
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 Groothertogdom Luxemburg
                       Klein, multicultureel en kosmopolitisch

Het Groothertogdom Luxemburg - zo dichtbij maar toch helemaal 
anders - opent zijn deuren. We geven u vijftien onweerlegbare  
argumenten om dit buurland te ontdekken.

3. Verbazingwekkende  
natuur

Een bekend deel van Luxemburg is 
het Mullerthal in Klein Zwitserland, 
een ideaal gebied om te wandelen.  
De vele rotsformaties, grotten, 
watervallen en bossen vormen een 
contrast met de uitgestrektheid van 
de Moezelvallei en haar wijngaarden. 

4. Bruisend nachtleven
Met de City Night Bus doorkruist u 
’s nachts Luxemburg-stad. Begin 
uw hertogelijke tournee met een 
bezoekje aan de trendy cafés in het 
oude stadscentrum - ontdek ook de 
vele bistro’s langs de rivier. Laat u  
verleiden door de pittoreske Grund-
wijk dicht bij de oude gevangenis, 
waar de Engelse en Ierse pubs 
rivaliseren met de buurtcafés. Luister 
naar pop, techno en hard rock in de 
Hollerich-wijk. De City Night Bus 
koos niet toevallig als eindhalte de 
Down Town, een van de bekendste 
discotheken van het land.S
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Klein Nederlands- 

Letzenburgs woordenboek

Naast Frans en Duits is Letzenburgs  

de officiële taal in Luxemburg.

Letzenburgs  ............. Lëtzebuergesch

Goedendag  ............... Gudde Moien

tot ziens  ................... Äddi

Goede nacht  ............. Gutt Nuecht

Dank u wel  ................ Villmools Merci

Ik heet  ....................... Ech heeschen

tot morgen ................ Bis mar

Verdorie  .................... Nondikassi

Hoeveel kost dat?  .... Wat kascht dat?

Waar is het station?  ..Wou geet et 

 
op d’Gare?
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Groothertogdom Luxemburg
                       Klein, multicultureel en kosmopolitisch

6. Rijke en gevarieerde  
gastronomie

Franse art de vivre gaat in Luxemburg 
samen met Duitse overvloed.  
Nergens anders vindt u zoveel  
Michelin-sterren per vierkante  
kilometer! Lokale specialiteiten zijn 
de Ardense ham van allerlei wild-
soorten en gebakken vis, opgediend 
met een van de voortreffelijke lokale 
wijnen of bieren.

7. Wijn voor fijnproevers
Luxemburg is een klein land, maar 
heeft toch een aantal grote wijn-
bouwers. Hun overwegend witte 
wijnen zijn elegant met een fris 
karakter. We vinden er ook mous-
serende wijnen. De beste mogen de 
titel Crémant de Luxembourg dragen. 
Het totale wijnbouwareaal? Ongeveer 
1600 hectare, opgesplitst in vele 
kleine wijngaarden. 

8. Wieg van Europa
Op 9 mei 1950 lanceert Robert  
Schuman (geboren in 1886 in  
Luxemburg), minister van  
Buitenlandse Zaken voor de Franse 
regering, zijn oproep voor de oprich-
ting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS). Deze 
gebeurtenis herdenken we als de 
‘Dag van Europa’. Aan boord van het 
cruiseschip MS Princesse Marie-
Astrid, aangemeerd in Schengen aan 
de Moezel, wordt op 14 juni 1985 het 
protocolakkoord van Schengen  
getekend. Hierin verklaren de onder-
tekenende landen zich akkoord met 
de afschaffing van de identiteits-
controle aan hun grenzen.

9. Kosmopolitisch karakter
De enorme verscheidenheid van 
nationaliteiten in Luxemburg is te 
verklaren door zijn tumultueuze 
geschiedenis. Keer op keer werd het 
land bezet door Europese volkeren. 
Daarbij komen nog de grote Italiaanse 
en Portugese immigratiegolven na 
de Tweede Wereldoorlog. Elke dag 
opnieuw steken meer dan 110.000 
buitenlandse werknemers de grens 
over om te gaan werken in dit klein 
land.

10. Paradijs voor  
sportliefhebbers 

Wandelaars komen volop aan hun 
trekken op de vele avontuurlijke  
wandelpaden. Fietsers genieten van 
de speciale parcours voor mountain-
bike, met ‘bikingstops’ op afgelegen 
wegen of in de natuurparken.

11. The place to be  
for shopping 

Luxemburg staat bekend als een rijke 
stad. Honderden winkels, traditionele 
markten, boetiekjes met eigentijdse 
kleren, boekenwinkels … wachten op 
uw bezoek. 

12. Sporen uit het verleden 
Van de 109 kastelen uit de middel-
eeuwen hebben er maar liefst 76 
de tand des tijds weerstaan. Hun 
belangrijkste opdracht was militaire 
verdediging. Renaissance, barok, 

rococo en neoklassiek laten hun  
sporen na. In de negentiende en  
twintigste eeuw verschijnen paleizen 
en herenhuizen in art nouveau. En 
dan is het de beurt aan het moder-
nisme. Een absolute aanrader is het  
Château de Vianden, in 1977 schitte-
rend gerestaureerd en gemeubileerd. 
Het Château de Beaufort maakt 
indruk met zijn opmerkelijke ruïnes.

13. Hotels van hoge kwaliteit 
In Luxemburg vindt u zowel  
presti gieuze ketens als onafhan-
ke lijke charmehotels. De meer dan 
3250 kamers met 3 tot 5 sterren 
getuigen van een uitzonder lijke  
kwaliteit, comfort en gezelligheid.

14. Internationaal  
ontmoetingspunt

Luxemburg is een stad van banken. 
Hun belang wordt versterkt door de 
Luxemburgse rol in de Europese Unie. 
Zakenmensen ontmoeten elkaar op 
congressen en seminaries.  
De Europese en financiële instel-
lingen kregen een plaats op het 360 
hectare groot plateau van Kirchberg, 
dat met de oude stad door de rode 
Charlottebrug is verbonden.

15.  Uw ideale citytrip
Over Luxemburg vindt u een heleboel 
informatie waarmee u uw bezoek 
tot in de puntjes kunt voorbereiden. 
Surf naar www.visitluxembourg.be en 
www.ont.lu. Of neem contact op met 
Next Travel. Dit Brussels reisbureau 
laat u kennismaken met de vele  
bezienswaardigheden en de  
bijzondere aantrekkingskracht van 
het Groothertogdom Luxemburg en 
zijn hoofdstad.

contact

 
Alexandra de Merode, 
Louizalaan 51, 1050 Brussel. 
Tel.: 02 538 21 00 
Fax: 02 538 19 11 
E-mail: contact@next-travel.com  
Internet: www.next-travel.be
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Niet alleen de oprichting van 
Secretary Plus maakt van 1993 
een gedenkwaardig jaar.  
Ook andere belangrijke gebeur-
tenissen wedijveren om een 
ereplaats in ons jaaroverzicht. 
We overlopen ze in vogelvlucht.

 

Eenmaking van Europa
In januari 1993 
vallen de binnen-
grenzen weg:  
de gemeenschap-
pelijke Europese 
markt is een feit.  
In november treedt 
het verdrag van 
Maastricht in 

werking. Dit is het officiële startschot voor de Europese 
Unie.

Antwerpen hoofdstad
Antwerpen wordt 
verkozen tot Culturele 
Hoofdstad van Europa.

Begin van spamming 
Door een fout in 
een computer-
programma van 
Richard Depew 
wordt een  
artikel naar 
tweehonderd 
nieuwsgroepen 
tegelijk  
verstuurd.  

Joel Furr bedenkt de term spamming om het incident 
te beschrijven. 

Nobelprijs voor  
De Klerk en Mandela

Frederiek De Klerk en Nelson Mandela krijgen de 
Nobelprijs voor de Vrede voor hun inzet om de  
apartheid in Zuid-Afrika af te schaffen. 

Fellini sterft op 73-jarige leeftijd 
Hollywood 
verliest een  
van de meest 
begaafde 
regisseurs van 
de twintigste 
eeuw: Federico 
Fellini. Zijn 
beroemdste 
films zijn de 

(deels) autobiografische drama’s: La Dolce Vita (1960), 
Otto E Mezzo (1963) en Amarcord (1973). Hij won in 
1993 zijn vijfde en laatste Oscar voor zijn hele oeuvre  
- over een dramatisch scenario gesproken. 

Moord op peuter  
schokt de wereld

Robert Thompson  
en John Venables 
vermoorden de 
tweejarige James 
Bulger. Beiden waren 
toen elf jaar oud.
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De tijd van toen 1993, een jaar vol  hoogtepunten
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Bom op New York
Het World trade 
Center in New York 
wordt getroffen door 
een bomaanslag. 
een bomauto onder 
de noordelijke toren 
ontploft en doodt 
zes mensen.  
Meer dan duizend 

anderen raken gewond. 

Staatshervorming
Het proces van de 
Belgische staats-
hervorming, 
begonnen in 1970, 
wordt afgewerkt 
met de vierde 
grondwetswijziging. 
De Belgische staat 
is een volwaardige 
federale staat met 

vier regeringen. We krijgen er bovendien nog een tiende 
provincie bij: Brabant wordt gesplitst in Vlaams- en 
Waals-Brabant.

De Koning is dood,  
lang leve de Koning

Koning Boudewijn van België overlijdt aan een  
hartstilstand in zijn buitenverblijf in het Spaanse  
Motril. In augustus wordt Albert, de broer van de  
overleden Koning Boudewijn, tot koning Albert II  
der Belgen gekroond. 

Tyrannosaurus Rex 
1993 is het jaar van 
de tyrannosaurus 
Rex, dankzij de film 
Jurassic Park van 
Steven Spielberg. 
Want Jurassic Park  
is meer dan een film, 
het is een fenomeen. 
Voor de eerste keer in 
de filmgeschiedenis 
beeldt de computer 

levende wezens uit. Jurassic Park stevent in geen tijd af 
op het absolute record aan opbrengsten. 

Oorlog

Amerika begint op 13 januari luchtaanvallen in Irak.  
De president van Irak, Saddam Hussein, kondigt een 
Heilige Oorlog tegen de Amerikaanse Satan en zijn 
Bondgenoten aan. Bij de luchtaanvallen krijgt Bush  
de steun van Groot-Brittannië en Frankrijk. 

Te veel water

België en Nederland kampen met grote  
overstromingen na hevige regenbuien. Onder meer de 
Maas treedt buiten haar oevers. Kerstdag 1993 is voor 
vele Belgen, Nederlanders, Fransen en Duitsers alles 
behalve een feest.
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De tijd van toen 1993, een jaar vol  hoogtepunten
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Geen Oscar voor Daens
Medio maart kleurt het door 
politiek geharrewar verscheurde 
België weer even helemaal 
zwart-geel-rood: Daens lijkt op 
weg naar een verdiende Oscar.  
De ontgoocheling is groot als het 
Franse Indochine de Oscar inpikt 
voor beste buitenlandse film.  
En nog film: The Piano en Farewell 
to my Concubine halen samen de 
Gouden Palm in het filmfestival 
van Cannes.

Te vuil water

Voor de kust van de Shetland-eilanden  
(Noord-Schotland) stroomt 85.000 ton liter olie uit  
de olietanker Braer in zee. Pas een half jaar later blijkt  
de natuur er zich volledig te hebben hersteld.

Voetbal
Anderlecht wint  
de Belgische 
voetbalcompetitie. 
Standard is 
tweede, Mechelen 
derde. Club Brugge 
staat pas op de 
zesde plaats. In 
Nederland haalt 
Feyenoord het voor 
PSV en Ajax.

Gaston zonder Leo
Op 18 maart overlijdt in 
Gent de Belgische komiek 
Leo Martin. Hij was 68.  
Hij vormde samen met 
Gaston Berghmans een 
komisch duo. 

Aanval op Seles
tennisster Monica Seles 
wordt tussen twee games 
in Hamburg met een mes 
in de rug aangevallen.  
Ze is niet levensgevaarlijk 
gewond. De aanvaller kon 
niet verdragen dat de 
Duitse Steffi Graf door 

Seles van de eerste plaats was gestoten. Seles speelt 
dat seizoen geen enkele wedstrijd meer. 

Zappa dood
Op 4 december 
overlijdt in Los 
Angeles de 52-jarige 
allround componist 
en gitarist Frank 
Zappa aan prostaat-
kanker. In de 
beginperiode werkte 
hij veel samen met 
Captain Beefheart. 
Medio jaren ‘60  
werd Zappa lid van 

The Soul Giants. Hij werd de gitarist van de band. Niet 
lang daarna werd hij de leider en hernoemde hij de 
band The Mothers of Invention. Zowel zijn teksten als 
zijn muziek waren shockerend, maar altijd doordacht. 
Zijn sterkste punt was de vrije meningsuiting. Hij 
bracht meer dan 60 lp’s en cd’s op de markt.

Mickey Mouse wordt 65 jaar!
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Een carrière in beton!

In de cementindustrie is Holcim een naam die respect en  
bewondering afdwingt. Deze Zwitserse groep van wereld    formaat 
is immers actief in meer dan 70 landen en stelt zo’n 90.000 
mensen tewerk. In België bouwde de groep een productie- 
eenheid in Obourg. Patricia Laurent kent de plek als haar  
broekzak omdat ze er al werkt sinds maart 1993.

Verandering schrikt Patricia Laurent 
allerminst af. De 41-jarige licentiaat-
tolk Engels-Spaans is afkomstig uit 
Bergen en kan al terugblikken op 
een gevarieerde carrière. Zo werkte 
ze als secretaresse in een Spaans 
bedrijf, als commercieel bediende en 
momenteel staat ze in voor de lokale 
verankering van Holcim Obourg waar 
ze oorspronkelijk aan de slag ging als 
directiesecretaresse.

Gespecialiseerd  
secretariaatswerk

”In de industrie krijg je als directie-
assistente sterk gespecialiseerd 
werk voorgeschoteld. Je moet het 
vak jargon onder de knie krijgen en  
alles begrijpen wat er gezegd wordt 
en gebeurt. Omdat ik me proactief 
opstelde en een gezonde nieuws-
gierigheid aan de dag legde,  
evolueerde mijn functie als directie-
secretaresse al snel en kreeg ik  
meer verantwoordelijkheden  
toegeschoven. Soms leidde ik zelf 
vergaderingen waarvoor mijn baas 
me een volmacht gaf. Als directie-
secretaresse werkte ik tot in 2002  
en de functie ging veel verder dan het 
oubollige beeld van de secretaresse 
die typt, fotokopietjes neemt en  
koffie zet.” 

Een fabriek met sterke wortels

Hoe breek je door in de cement-
industrie? En hoe ziet een werkdag 
eruit als je instaat voor de lokale 
verankering? 

”Ik koos onder andere voor Holcim 
omdat het dichtbij ligt. Toen ik er 
aankwam, spraken mijn functie en 
de bedrijfssector me meteen aan. 
Omdat Holcim cement, beton en  
granulaten produceert, is het werk 
altijd afwisselend. 

Wat doe ik als verantwoordelijke voor 
lokale verankering? Ik zorg er in de 
eerste plaats voor dat de fabriek  
stevig in haar omgeving geworteld 
raakt en sta daarvoor continu in 
contact met de autoriteiten, buurt-
bewoners, de administratie, …  
In die context hou ik me bezig  
met sponsoring en sponsoring-
aanvragen. Ik sta ook in voor de 
interne communicatie, meer  
bepaald voor de goede overbrenging 
van groepsrichtlijnen.” 

Menselijk contact en diver-
siteit maken werk de moeite 
waard

”Waar ik in deze functie van hou, zijn 
de talrijke contacten. Bij de meeste 
taken speel ik de rol van tussen-
schakel. Omdat ik het bedrijf en  
mijn streek goed ken, past dit  
coördinatiewerk prima bij me.  
Ook het afwisselend karakter van 
mijn werk apprecieer ik enorm.  
Op een zelfde dag pak ik vaak totaal 
verschillende problemen aan.  
De diversiteit van mijn werk vloeit 
voort uit mijn persoonlijke inzet.  
Om gemotiveerd te blijven moet  
je regelmatig nieuwe uitdagingen  
tegemoet gaan. Zo boek je  
vooruitgang en blijf je niet ter  
plaatse trappelen!”

Patricia Laurent 
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Excellence in Management Support

Bachelor Offi ce
Management 
of the year 2008 Award
Special thanks to 
our partners

Win this competition and 
kick start your career by 
joining an elite team!
Are you a highly motivated student? Do 
challenges stimulate you? Can’t wait to 
start your working life?

If you can answer ‘yes’ to these questions 
then enter Secretary Plus’s annual 
competition: the Bachelor Offi ce 
Management of the year 2008 Award!

Secretary Plus organises a competition for 
all students in Offi ce Management who will 
graduate in 2008.

After 4 selection stages, the top 3 
Bachelors Offi ce Management will have 

the opportunity to join the Direct 
Team, a position offering numerous 
advantages such as interesting
high level work experience, a 
company car, a free mobile phone 

and further training. The lucky 
winners will also receive a city-trip for 2 
people to Lisbon awarded by NextTravel, a 
gift voucher offered by Wellness-Paladins 
and other very attractive prizes!

Discover more about the selection stages 
and subscription procedure on

www.secretary-plus.be



Werken: het einde 
van uw privéleven?
U vindt werken leuk. Maar u wil er niet heel uw privéleven en al 
uw vrienden voor opofferen. Is uw privéleven in conflict met uw 
beroepsleven? Met deze tips maakt u een einde aan die  
oorlogssituatie, en verhoogt u de kwaliteit van uw leven.

15 tips om privé en werk te verzoenen
Solliciteer 
Een nieuwe baan, promotie, een 
uitdagend project? Solliciteer, en ga 
ervoor. Laat zien dat u enthousiast 
bent. Maar laat ook zien dat u  
grenzen stelt.

communiceer 
Wie doet wat in huis? Praat met uw 
partner en kinderen over de taak-
verdeling en de verantwoordelijkheid 
in het gezin. En kom tot sluitende 
afspraken die iedereen nakomt.

Delegeer 
U hoeft niet alles zelf te doen.  
Geef taken uit handen. Waarom geen 
poetsvrouw of strijkdienst die u voor-
delig betaalt met dienstencheques?

Onderhandel 
Stel uw werkgever een uurregeling 
voor die u beter past en onderhandel 
over flexibiliteit en glijdende werk-
uren.

Budgetteer uw tijd 
Maak een planning per week,  
per dag, of desnoods per halve dag. 
En las voldoende pauzes in.

Leer realistisch zijn 
Het heeft geen zin om duizend  
dingen tegelijk te plannen.  
Want u komt hoogstwaarschijnlijk 
toch niet aan alles toe en geraakt 
gefrustreerd.

Stel uw prioriteiten 
Laat minder belangrijke dingen  
liggen tot wanneer u meer tijd hebt. 
Of vraag het aan iemand anders.

Hanteer stress 
Ga constructief om met stress.  
Breng alle factoren in kaart, zoek 
realistische oplossingen, en vooral: 
praat erover met uw werkgever.

Ontspan 
Een beetje stress kan geen kwaad. 
Maar zorg voor de nodige ontspan-
ning tussendoor.

Stel geen te hoge eisen aan 
uzelf 
Niemand is onmisbaar. En er is nog 
nooit iemand doodgegaan van een 
ongestreken keukenhanddoek.

Stel geen te hoge eisen aan de 
anderen 
Niemand is perfect, maar natuurlijk 
doet u alles beter. Knijp af en toe een 
oogje dicht, want anders blijft u aan 
de gang.

Doseer uw bereikbaarheid 
Handig, zo’n gsm. Maar af en toe mag 
hij wel uit. Dan bent u er gewoon niet, 
en is het de beurt aan uw voicemail.

Houd overzicht 
Koop een goede, overzichtelijke 
agenda. Houdt u liever uw  
afspraken elektronisch bij?  
Zorg dan voor een regelmatige  
back-up van uw gegevens.

Leer neen zeggen 
Van zestig uur werken per week 
wordt niemand een leuker mens, 
helaas. Dus zeg niet automatisch  
ja op alles. 

Geloof in uzelf 
Last van tegenwind? Misschien loopt 
u in de verkeerde richting. Hoog tijd 
om even stil te staan bij uzelf om de 
juiste richting te kiezen. En geloof 
in uzelf. Het is een cliché, maar het 
werkt.

aalst  
Stationsstraat 6, 9300 Aalst 
tel.: +32 (0)53 76 61 30 • fax: +32 (0)53 70 87 43 
aalst@secretary-plus.be
Antwerpen  
Frankrijklei 128a, 2000 Antwerpen 
tel.: +32 (0)3 201 47 20 • fax: +32 (0)3 201 47 29 
antwerpen@secretary-plus.be
Antwerpen Noord Waasland 
Frankrijklei 128a, 2000 Antwerpen 
tel.: +32 (0)3 201 47 30 • fax: +32 (0)3 201 47 39 
antwerpennoordwaasland@ 
secretary-plus.be
Brugge  
Sint-Amandstraat 37, 8000 Brugge 
tel.: +32 (0)50 47 00 10 • fax: +32 (0)50 47 00 19 
brugge@secretary-plus.be
Brussel (Elsene)  
Stefaniaplein 6, 1050 Brussel 
tel.: +32 (0)2 346 44 64 • fax: +32 (0)2 346 49 14 
brussels1@secretary-plus.be
Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) 
Tervurenlaan 216, 1150 Brussel 
tel.: +32 (0)2 600 12 20 • fax: +32 (0)2 600 12 29 
brussels2@secretary-plus.be
Geel  
Stationsstraat 62, 2440 Geel 
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
Mechelen  
Leopoldstraat 113, 2800 Mechelen 
tel.: +32 (0)15 45 09 70 • fax: +32 (0)15 29 15 19 
mechelen@secretary-plus.be
Mons  
Boulevard Dolez 8, 7000 Mons 
tel.: +32 (0)65 55 10 00 • fax: +32 (0)65 55 10 09 
mons@secretary-plus.be
roeselare  
Grote Markt 7, 8800 Roeselare 
tel.: +32 (0)51 66 00 00 • fax: +32 (0)51 66 00 09 
roeselare@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
Secretary Plus Direct Team  
Hendrik I lei 49, 1800 Vilvoorde 
tel.: +32 (0)2 600 12 40 • fax: +32 (0)2 600 12 49 
direct.team@secretary-plus.be

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

Vestigingen
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Secretary Plus viert 
haar 15e verjaardag 

En dus leggen wij u in de watten!

Voor haar 15-jarig bestaan  
wil Secretary Plus haar 
duizenden klanten en 
kandidaten in het zonnetje 
zetten.

Daarom schenken wij elke maand de leukste prijzen 
aan iedereen die met ons heeft samengewerkt in 
2007 of zal samenwerken in 2008. U hoeft hiervoor 
enkel maar aan een of meer van de 12 wedstrijden 
deel te nemen die maandelijks in 2008 zullen 
worden georganiseerd. 

Het volstaat de oplossing te weten op de vraag 
van de maand. Behoort bovendien uw antwoord 
op de schiftingsvraag tot de 15 beste, dan mag 
u zich verwachten aan prachtige prijzen zoals 
tickets voor voorstellingen, champagneflessen of 
wellnessarangementen. 

Waag uw kans op   
www.secretary-plus.be


