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Win onvergetelijke 
wellnessmomenten 

• • • Wist u dat een gezonde levensstijl 
de levensverwachting met veertien jaar verlengt? • • •

•  •  •  W E D S T R I J D  •  •  •
Stuur een mail naar secretaryplus@wellness-paladins.be met uw gegevens en 
de antwoorden op volgende vragen en win één van de vijftig Wellness Cards 
(waarde 25 euro):

1 • Loopt er een wellnessprogramma in uw onderneming?

2 • Bent u geïnteresseerd in een wellnessgeschenk voor uw klanten, 
medewerkers of beide?

3 • Bijkomende vraag: Hoeveel partners aanvaardden de Wellness Card op 
1 januari 2008? Om u hiervan een beeld te vormen, afspraak op 
www.obiwell.com

Dat is één van de redenen waarom Wellness Paladins een uitgebreid 
aanbod professionele wellnessoplossingen ontwikkelde die uw carrière 
en uw onderneming extra dynamiek geven. 

Wellness Card: een voordeelkaart voor � tness/wellnesscentra, boetieks, 
conditietrainingen, voeding, stoppen met roken, restyling, enz. De lijst van 
mogelijkheden is eindeloos! En met de Wellness Card hebt u ze allemaal 
binnen handbereik… tegen een uiterst interessante prijs. 

Wellness Events: wellnessactiviteiten (massage, yoga, tai chi, lachyoga, 
� tness, voeding, beauty, restyling, enz.) ter gelegenheid van teambuilding, 
opendeurdagen, kick o� , interne wellnessprogramma’s, enz.

Wellness Miles: een trouwheids-/incentiveprogramma via wellness. 
De medewerkers verzamelen punten doorheen hun werk, en die kunnen 
ze inruilen tegen wellnessdiensten. Wellness Miles, punten die voldoening 
schenken!

Wellness Cheques/Boxen: uw medewerkers belonen of uw partners 
bedanken? Geef hen een cadeaucheque die ze naar wens kunnen 
gebruiken. Een � jne attentie die niemand onverschillig laat.  

(bron: Cambridge University & Medical Research Council)

Raadpleeg ons aanbod op www.wellness-paladins.be (B2B) en www.obiwell.com (B2C), 
en ontdek hoe u zich kunt laten verwennen, coachen en herbronnen.

U merkt het, onze doelstelling heeft heel wat moois in petto: erkende, 
voor delige en motiverende oplossingen aanreiken die, daar bovenop, 
de personen belonen die dezelfde oplossingen implementeren in uw 
onderneming! 



colofon
Secretary Vision is een uitgave van Secretary Plus  
Management Support NV 
redactie: Mieke Van Damme (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: 30.500 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.
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 Beste werkgever 2008

christine Van den eynde  
algemeen directeur

titel  
“Beste Werkgever”  
is kroon op ons werk

Het gaat uitstekend met ons bedrijf

We hebben een stevige positie op de 

arbeidsmarkt, de uitbreiding van ons 

kantorennet is niet te stuiten, het 

Direct team is een succesverhaal, 

ons aanbod groeit met nieuwe  

divisies, zoals de internationale 

afdeling met native speakers, …  

Kortom, redenen genoeg om te  

vieren. en de lat alsmaar hoger te 

leggen, want we zijn niet snel  

tevreden. Maar de absolute topper kwam op 10 maart 2008:  

onze verkiezing tot Beste Werkgever van het jaar. We namen voor 

het eerst deel, en sleepten meteen de felbegeerde titel in de 

wacht. Nu is het feest compleet!

Het gaat uitstekend met onze medewerkers

Deze mooie titel hebben we te danken aan de loyaliteit van onze 

medewerkers. Gedreven mensen die mee timmeren aan de weg. 

allemaal verschillend, maar toch met één eigenschap gemeen: 

de passie voor hun werk. Want zonder hun enthousiasme was dit 

nooit gelukt. De titel van Beste Werkgever is een mooie erkenning 

van de aandacht die we hebben voor een kwaliteitsvol  

personeelsbeleid en een goede werksfeer. en een opsteker voor 

iedereen. Ik ben trots op ons team, en blij dat zij onze manier van 

werken zo positief beoordelen. Ze geloven in ons bedrijf, en dat 

stralen ze ook uit. Ik voel elke dag opnieuw dat ze graag voor  

Secretary Plus werken. en dat voelen onze kandidaten en klanten 
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Imagebuilding

the brains and the looks
Uw kleding moet passen bij het bedrijf waar u werkt,  
bij uw functie en bij de gelegenheid. Maar kleding is óók 
communicatie. U laat zien wie u bent en wat u belangrijk 
vindt. Het is een onderdeel van uw imago, en dé manier om 
uzelf te profileren. Welke boodschap wilt u uitdragen met uw 
kleding? Straalt u toegankelijkheid of autoriteit uit? trekt u 
graag de aandacht of blijft u liever op de achtergrond? Met 
het juiste imago ondersteunt en benadrukt u uw persoonlijke 
kwaliteiten en bekwaamheden. en komt u betrouwbaar, 
sympathiek en professioneel over. Handig meegenomen voor 
het bedrijf waar u werkt! Want het beeld dat klanten van 
een onderneming hebben, wordt niet alleen bepaald door 
briefpapier en advertenties. De uiterlijke presentatie van de 
medewerkers speelt ook een belangrijke rol.

Bedrijven doen alsmaar meer een 
beroep op consulenten om hun  
medewerkers te coachen.  
ann Bogaert, zaakvoerder van Beau, 
spreekt over een booming business: 
“Soms geven managers de voorkeur 
aan een dresscode, om de uiterlijke 
presentatie van hun werknemers af 
te stemmen op de gewenste beeld-
vorming. Maar meestal bepalen we in 
overleg een algemeen kader, waarin 
iedere werknemer zijn persoonlijke 
accenten kan leggen. een aantal 
elementen zijn in alle bedrijven gelijk 
− denk aan verzorgde kleding, geen 
zwarte randjes onder uw nagels, fris 
ruiken, enz. Die dingen spreken voor 
zich, maar soms verbaast het me hoe 
weinig mensen hieraan nog aandacht 
schenken. Daarna begint het echte 
werk, en verfijn ik het kader op basis 
van sector, bedrijf en cultuur. Zo krijgt 
een managementassistant in de  
reclamesector andere suggesties 
dan een financiële medewerker in 
een bank. Ik hou ook rekening met de 
persoonlijkheid van de deel nemers, 
want het heeft geen zin om iemand 
een look aan te praten waarin hij 
zich ongemakkelijk voelt. Ik maak er 

ook geen etalagepoppen van − ik haal 
gewoon het mooie in iedere mens naar 
boven. Groepsgewijs of individueel 
leer ik hen hoe ze met de ‘perfecte 
look’ en het juiste gedrag hun onder-
neming beter vertegenwoordigen. Dat 
doe ik via kleur- en stijladvies. af en 
toe heeft een man eens moeite met 
mijn aanpak, maar doorgaans verloopt 
alles heel vlot en aangenaam. Het is 
belangrijk om de mensen op hun  
gemak te stellen. Ik begin altijd met 
een gesprek over hun werk. Velen 
hebben een uitgesproken mening 
over hun bedrijf en het imago ervan, 
en krijgen tijdens de bijeenkomsten 
de kans om hun betrokkenheid te 
tonen. Ik geef ze ook de mogelijkheid 
om elkaar te adviseren, wat altijd heel 
inspirerend werkt. collega’s laten zich 
eens op een andere manier kennen,  
en leren elkaar vertrouwen. Mijn work-
shops personal styling zijn dan ook  
uitermate geschikt voor team-
buildings, personeelsfeesten,  
bedrijfsuitstappen of andere incen-
tives.” Informatie over alle modules  
die ann Bogaert organiseert, vindt u 
op www.beauimagebuilding.be. 

Kleurrijke tips
alleen wintermensen mogen 
zwart dragen: voor een afslan-
kend effect kunt u ook andere 
donkere kleuren gebruiken, die 
wél bij uw type passen.

De juiste kleuren op de juiste 
plaats: elke donkere kleur  
camoufleert minder goede 
zones, terwijl lichte tinten uw 
positieve punten extra doen 
uitkomen. 

Durf kleuren met pit te dragen: 
levendige kleuren komen in elk 
kleurenpalet voor. 

Laat u tijdens het winkelen niet 
misleiden door het licht in de 
pashokjes: dat is te fel (en dus 
allesbehalve flatterend) of te 
zacht (zodat het uw teint  
helemaal verandert).

Imagoconsultant voor bedrijven
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De taal van het uiterlijke

De kracht van 
het innerlijke
cliché, maar waar: voor een eerste 
indruk krijgt u veelal maar één kans. 
In amper dertig seconden laat u een 
indruk achter bij iemand, en het is 
heel moeilijk om van deze stempel af 
te komen. Voelt u zich niet goed in uw 
vel? Dan merkt uw gesprekspartner 
dat meteen. Want uw lichaamstaal 
liegt nooit.

een goede managementassistant 
blaakt van zelfvertrouwen, en straalt 
competentie, professionalisme en 
betrouwbaarheid uit. Niet onbelang-
rijk, want de nagelaten indruk  
bepaalt het imago van de onder-
neming. Mensen beoordelen een 
bedrijf op basis van wat ze ervaren én 
zien. De managementassistant is het 
gezicht van de manager, en het visite-
kaartje van het bedrijf. Het contact 
met klanten of zakenrelaties moet 
representatief zijn en vereist een 
verzorgd uiterlijk en een positieve  

Imagebuilding

the brains and the looks

“Lichaamstaal is een samenspel van gebaren, houdingen en gezichtsuitdrukkingen”
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attitude. aan de telefoon is de 
managementassistant het aan-
spreekpunt, en dus de vriendelijke 
stem … van de manager. Bezoekers 
of klanten worden hoffelijk en attent 
ontvangen. Zowel intern als extern 
weerspiegelt de management-
assistant de bedrijfscultuur, onder 
meer door haar of zijn lichaamstaal. 

Non-verbale communicatie

Lichaamstaal is een samenspel van 
gebaren, houdingen en gezichts-
uitdrukkingen. Zo hoor je wel eens:  
“Ik heb er niets van gezegd, maar  
ik heb het wel duidelijk laten  
merken dat het me niet aanstond.” 
Uw gesprekspartner taxeert niet  
alleen uw kleding, maar ook uw  
houding, handdruk en stiptheid. 
Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld 
dat mensen met een ferme handdruk 
een betere gezondheid hebben en 
langer leven. Non-verbale  
communicatie is gedeeltelijk  
onbewust, maar u kunt er ook 
strategisch mee omspringen, in uw 
voordeel. Met een glimlach bijvoor-
beeld maakt u meteen een goede 
indruk. Nog voordat u iets zegt, toont 
u dat u het leuk vindt om de andere 
te ontmoeten en dat u uitkijkt naar 
het gesprek.

Zo staat u in het 
leven

De houding van uw lichaam 
zegt veel over uzelf: in elkaar 
gedoken met afgezakte schou-
ders, of een open houding met veel 
oogcontact. Levenslustige mensen 
boordevol zelfvertrouwen hebben 
een krachtige lichaamshouding, en 
stralen dit af op anderen. test: keer 
u naar de ander toe, en draai ook 
uw armen en benen in die richting. 
resultaat: u komt geïnteresseerder 
over. andersom werkt het ook: door 
u naar de andere toe te keren, stelt u 
zich open en krijgt u belangstelling.

Spreek uzelf nooit tegen

Niet alleen wat u vertelt is belangrijk, 
maar ook hoe u het vertelt. Sommige 
mensen zeggen het ene, en bedoe-
len het andere. Maar … ze verklap-
pen zichzelf door hun lichaamstaal. 
Uw presentatie bepaalt of anderen 
u vertrouwen en geloven. Verstop 
uw onzekerheid niet met woorden 
zoals misschien, wellicht, eventueel, 
eigenlijk. Dit soort woorden drukt 
twijfel uit, en werkt niet overtuigend. 
Spreek ook niet te veel in de verleden 
tijd: ik had het idee om … Terwijl u 
bedoelt: ik heb het idee! Gebruik de 
tegenwoordige tijd, dan komt u veel 
zelfzekerder over.

Peptalk voor meer  
zelfvertrouwen

Zeg niet: “Ik word zelfzekerder”, 
maar wel: “Ik ben zelfzeker”. 
 
Het is niet: “Ik ben niet meer  
onzeker’” maar wel: “Ik heb zelf-
vertrouwen”.

Spreekt u over uzelf? Dan is 
er maar een vorm de juiste: de 
ik-vorm. Praat dus niet over wij, 
maar over ik.

Peptalk is niet alleen voor nu, 
maar voor altijd. Gebruik woorden 
die de lange termijn duidelijk ma-
ken: “Ik heb altijd zelfvertrouwen”.

Kies positieve woorden zoals 
‘gelukkig’ en ‘enthousiast’, en 
geen woorden zoals ‘misschien’ 
en ‘eventueel’.

Verhouding  
verbaal/non-verbaal gedrag 

lichaamstaal: 55% 

stem: 38% 

woorden: 7%
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It’s all in the mind
Management Assistant Meeting 

6 juni 2008

Leer je denkwereld positief beïnvloeden
We maken het allemaal wel eens mee: een dipje, kwaad op onszelf omdat we iets niet goed 
(genoeg) gedaan hebben, een uitspraak van een collega die door ons hoofd blijft spoken, conflicten 
op het werk, … 

Het goede nieuws? 
Je kunt er zelf voor kiezen of zulke gebeurtenissen je dag al dan niet vergallen. Wanneer je weet hoe 
en waarom je op situaties reageert, kun je de touwtjes zelf in handen nemen en onafhankelijker, 
bewuster optreden. Met minder stress en wrevel en meer gelukkige momenten als gevolg.

Hoe? 
Dat verneem je op de Management Assistant Meeting van 6 juni 2008 in Antwerpen. 
Reserveer deze datum vandaag al in je agenda.

Het gedetailleerde programma vindt u op www.klu.be/SMAM

Uw start voor meer 
gelukkige momenten 

op het werk.

        en 
production d’énergie 

  verte 

6 juni 
2008

Klop_advertentie.indd   1 04-02-2008   13:38:44

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.

U hoeft hiervoor enkel maar aan een of meer van de 12 wedstrijden  
deel te nemen die maandelijks in 2008 worden georganiseerd. 

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

Waag uw kans op  www.secretary-plus.be

Secretary Plus dankt haar sponsors:



In
 t

h
e 

fi
el

d
  

 

Het werk van de … 

assistant officemanager
ronkende functietitels creëren marktwaarde, maar met het 
resultaat dat u soms niet meer weet wie of wat er bedoeld wordt. 
Deze rubriek licht een tipje van de sluier in onze sector.  
Wie heeft er bij Secretary Plus assistant officemanager op zijn 
visitekaartje staan? Wat schuilt er achter die flitsende titel?  
Het leven zoals het is … bij Secretary Plus − uit de mond van 
Liesbeth Ponet en Joke Mestdagh, twee enthousiaste  
mede werkers uit onze regionale vestigingen.

Joke Mestdagh, assistant officemanager in Kortrijk: 

“een kameleon die zich overal aanpast”

Het werk van de assistant office- 
manager zit boordevol afwisseling. 
Elke dag is anders. Je kunt dus geen 
sluitende planning opmaken. Wat als 
er een dringende vacature binnen-
komt? Dan maak je tijd, zo eenvoudig 
is dat. Kortom, ik ben een kameleon 
die zich aan iedere situatie aanpast. 
Multitasking en prioriteiten stellen 
is een absolute must. Daarnaast 
bezit de assistant officemanager de 
nodige sociale vaardigheden, over-
tuigingskracht, empathie en luister-
vaardigheid. Daarmee overtuig je de 
klant of prospect om met Secretary 
Plus samen te werken.

Naast de afwisseling is er de uit-
daging om opdrachten binnen te  
halen en de voldoening om klanten 
en kandidaten te helpen. Ook de 
vrijheid om samen met het team een 
kantoor uit te bouwen, is een troef.  
er hangt bij ons een lijstje aan de 
muur met onze resultaten, en die 
proberen we telkens te verbeteren. 
Hebben we een goede week achter  
de rug? Dan trakteren we iedereen  
op een lekker gebakje.”

Liesbeth Ponet,  
assistant officemanager  
in Geel

Gezocht: vast personeel bij Secretary Plus
Voelt u zich aangesproken door het verhaal van Liesbeth en Joke? Is een  
interne functie bij Secretary Plus iets voor u? Stuur dan uw cv en motivatie-
brief via e-mail naar info@secretary-plus.be, met vermelding ‘Interne 
vacature via Vision’. Kijk ook eens op www.secretary-plus.be: we hebben 
regelmatig boeiende vacatures voor onze regionale vestigingen.

“Waardering geven en krijgen”

“De assistant officemanager werkt 
zowel binnen als buiten het kantoor. 
Die combinatie tussen commerciële 
en humanresourcestaken maakt 
mijn beroep heel erg boeiend. Want 
zo doorloop je het volledige proces 
van een plaatsing. en kun je vraag en 
aanbod nog beter matchen. 

Niets geeft meer voldoening dan een 
succesvolle plaatsing. Vorig jaar nam 
ik contact op met een bedrijf voor een 
kennismaking. Bleek dat ze net op 
dat moment op zoek waren naar een 
aantal managementassistants met 
een heel goede kennis van het Frans. 
Wij zijn op zoek gegaan en hebben 
alle vacatures succesvol ingevuld.  
Na een geslaagde interimperiode 
hebben onze kandidaten onder-
tussen zelfs allemaal een vast  
contract getekend.

Ik kan iedereen de job van assistant 
officemanager aanbevelen, tenmin-
ste als je houdt van afwisseling en 
uitdaging, zelfstandig werken in een 
dynamisch team, waardering geven 
en krijgen, en dit alles binnen de 
sterke structuur en organisatie van 
Secretary Plus.”

“Mijn takenpakket? Kandidaten  
interviewen en voorstellen bij klan-
ten, opdrachten opvolgen van a tot z, 
klanten en prospecten bezoeken en 
de administratie bijhouden. afhan-
kelijk van de grootte van het kantoor 
kan daar de verantwoordelijkheid 
bijkomen voor de binnendienst en de 
opvolging van de consultants. 
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De pioniers 
van Secretary Plus 
Secretary Plus opende in 1993 haar eerste vestiging in België. Nu zijn we vijftien jaar  
verder. Ouder en wijzer, professioneler ook. De tijd van toen en de assistant van nu:  
het is een wereld van verschil. twee anciens getuigen. Zij waren erbij van in het begin.

Wanted
Wie was er in 1993 kandidaat voor een job als 

management assistant via Secretary Plus? We deden  

de oproep in ons feestnummer voor onze vijftiende  

verjaardag. Uit de vele antwoorden selecteerden we 

twee opmerkelijke verhalen van assistants aan wie  

we mee ons succes hebben te danken. Want hun  

competenties zijn al vijftien jaar lang ons handelsmerk. 

Zij maken nog elke dag opnieuw het verschil.

ruth Freysen, marketin g-
assistant bij Biomet Belgium

“Met mijn humanioraopleiding a2 
Moderne talen – economische  
Wetenschappen stapte ik bin-
nen bij Secretary Plus. Ik kwam er 
terecht via een krantenadvertentie. 
Ik weet nog goed hoe het was, die 
eerste ontmoeting. alles verliep 
heel correct, professioneel, en 
vooral stijlvol. Net zoals mijn eerste 
sollicitatie:  ik had meteen prijs bij 
het Wilrijkse bedrijf Biomet. en ik 
ben er gebleven. 

De functie had toen nog de naam 
‘secretaresse’, maar ik werkte  
van in het begin als ‘assistente’.  
Ik begon als commercieel  
bediende op de klantendienst.  
Ik had het geluk dat mijn recht-
streekse verantwoordelijke promo-
veerde tot marketing manager.  

Zo kon ik ook naar de marketing-
afdeling overstappen. als 
marketing assistant kan ik  
onafhankelijker werken en zelf 
bepaalde beslissingen nemen.  
De werkdruk is hoog, maar die 
veeleisendheid is ook positief. Voor 
mij is dat een extra stimulans en 
uitdaging om er elke dag iets van te 
maken.

Vijftien jaar is lang, maar de tijd is 
voorbij gevlogen. Natuurlijk heeft 
dat ook te maken met de toffe sfeer 
in het bedrijf. Ik heb echt een fijne 
job, in een aangename, intrigerende 
chaos. Daarvoor ben ik Secretary 
Plus heel dankbaar, want zij heb-
ben me aan deze job geholpen.  
Ik hoop dat ik hier tot het einde van 
mijn loopbaan kan blijven.”

Lia Praet, management-
assistant bij SIta recyper

“Ik vond Secretary Plus in de 
Gouden Gids! Het klinkt raar, 
maar in die tijd was er nog geen 
internet. Vandaag zijn e-mails 
en websites onmisbaar in het 
sollicitatiegebeuren, maar toen 
was er alleen maar de telefoon 
om een afspraak te maken. Je 
cv nam je mee op je sollicitatie. 
en die herinner ik me nog héél 
goed … Op de eerste schooldag 
besloot ik om werk te zoeken − 
tien dagen later begon ik bij Sita 
recyper, het recyclagebedrijf 
waar ik nu nog altijd met plezier 
werk. Dat heb ik te danken aan 
Secretary Plus! Die bewuste eer-
ste september had ik een aantal 
uitzendkantoren gebeld. alleen 
Secretary Plus gaf me meteen 
een afspraak op hun kantoor in 
Gent. Ze luisterden oprecht naar 
mijn verhaal, en hielden rekening 
met mijn verwachtingen. Ik was 
ook blij dat ze meteen de nodige 
taaltesten afnamen. tien dagen 
later mocht ik me aanbieden bij 
SIta recyper in Sint-Niklaas.  
Om er de maandag daarna te 
starten! Hieruit blijkt duidelijk 
het professionalisme van 
Secretary Plus. alleen met een 
grondige voorbereiding kun je op 
een dergelijke efficiënte manier 
vraag en aanbod met elkaar 
verbinden. Na al die jaren werk 
ik nog altijd in hetzelfde bedrijf 
− dat is het beste bewijs dat 
Secretary Plus toen een perfecte 
keuze maakte. Maar ook het 
bedrijf zelf én de toffe collega’s 
dragen ertoe bij dat ik hier wil 
blijven werken!”
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Werken in de luchtvaartsector

“elke dag vertrek ik  
  op vakantie”
Ingrid revyn is managementassistant in het Secretary Plus 
Direct team. Ze geniet van de vrijheid en de afwisseling − geen 
sector is haar onbekend. Maar vraag je naar haar favoriete  
werkplaats? Dan twijfelt ze geen moment: de luchtvaartsector.  
Wat volgt, is een enthousiast verhaal over haar werk in de  
Brusselse luchthaven. 

“Ik kom via de vertrekhallen aan op 
mijn werk. Dat geeft mij telkens een 
fantastisch gevoel, want de lucht-
haven is altijd een beetje reizen. 
Ik geniet van de drukke sfeer met 
zakenmensen op reis en opgewonden 
families in vakantiestemming.  
eenmaal op kantoor heb ik geen  
contact meer met de ‘werkvloer’. 
Maar ik heb wel een prachtig uitzicht 
op de pier − de ‘inschepingsvloer’ van 
alle vliegtuigen. 

Ik ben managementassistant op de 
afdeling aviation Development, en 
werk achter de schermen. Onze  
afdeling staat in voor de ontwikkeling 
van de luchthaven. Om het cargo-  
en passagiersverkeer uit te breiden, 
en meer luchtvaartmaatschap-
pijen aan te trekken, verbeteren we 
permanent onze infrastructuur, de 
dienstverlening aan de passagiers, 
reglementeringen, contacten met  
externe instellingen, enz. Zo verster-
ken we onze positie op de markt. 
Want Brussels airport is een bedrijf 
zoals een ander: de concurrentie-
strijd met andere luchthavens is 
bikkelhard. Ik ben blij dat ik op die 
manier mijn steentje kan bijdragen 
tot ons succes.

twee managementassistants  
ondersteunen de afdeling. een  
van die twee kreeg net een kindje.  
Om de continuïteit te garanderen 
deed Brussels airport een beroep op  
het Direct team van Secretary Plus. 
Zo kwam ik een aantal maanden 
geleden op de luchthaven terecht. 
Samen met mijn collega assisteer ik 
een twintigtal mensen. De ploeg is 
jong, de sfeer heel aangenaam. Ieder-
een is gedreven en enthousiast, én 
gepassioneerd door vliegtuigen. 
Niet dat die passie een voorwaarde 
is om hier te mogen werken. Maar 
na een tijdje word je vanzelf een 
vliegtuigspotter.

“De luchthaven is 
altijd een beetje 

reizen”

Ingrid revyn
Direct team assistant
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De sfeer op de luchthaven mag dan 
wel speciaal zijn, mijn werk als  
managementassistant is redelijk 
klassiek: agenda beheren, dienst-
reizen plannen, administratie bij-
houden, bestellingen opvolgen, enz. 
Vergelijk het met een personal  
assistant: niet van één manager, 
maar van een hele ploeg. Dat vereist  
natuurlijk heel wat stressbesten-
digheid en organisatietalent, maar 
die eigenschappen heb je als 
management assistant in alle  
sectoren nodig. Wat dan het verschil 
is? Je werkt in een internationale 
sfeer, en dat maakt het extra prettig. 

Veiligheid is enorm belangrijk.  
alle personeelsleden worden streng 
gecontroleerd. en terecht, want 
het gaat over het leven van heel 
veel mensen. elke dag passeren er 
duizenden mensen op de luchthaven. 
Maar schrik heb ik nooit. Ik voel me 
hier heel veilig. Door mijn werk op 
de luchthaven kom ik op plaatsen 
waar gewone passagiers niet binnen 
mogen. als ik zelf op reis ga, krijg ik 
met mijn badge bovendien kortingen 
in de ‘lichtstraat’ − de taksvrije zone 
van de luchthaven −, en dat is altijd 
leuk meegenomen. Goedkoper reizen 
zit er niet in. Dat kan ook niet, want 
niet alleen de passagiers, maar ook 
de luchtvaartmaatschappijen zijn 
klanten van Brussels Airport. Je kunt 
toch moeilijk je werknemers belonen 
met een korting bij je klanten?

Ik heb een opdracht van acht maan-
den, maar waarschijnlijk wordt die 
verlengd met nog eens zes maanden. 
Ik ben daar niet rouwig om. Integen-
deel: de luchtvaartsector is echt wel 
mijn favoriet. Het is een heel  
speciale wereld. toch solliciteer ik er 
niet voor een vaste baan − daarvoor 
hou ik te veel van de afwisseling 
van het Direct team. Ik vind het een 
uitdaging om elke keer van nul te 
beginnen. Het Direct Team biedt mij 
niets dan voordelen. Ik heb een uit-
gebreid relatienetwerk en ik leer elke 
dag nieuwe dingen bij. Die expertise 
gebruik ik dan in andere sectoren.  
Zo is iedereen gelukkig!”

Interesse voor Secretary Plus 
Direct team? Kijk snel op  
pagina’s 20 en 21. 

Goed om te weten

Luchthavens in België − Brussels airport in Zaventem is de grootste 
luchthaven in België. elke week vertrekken er zowat tweeduizend 
vijfhonderd vluchten naar zesentachtig steden.  
www.brusselsairport.be 

Luchtvaartmaatschappijen − Na het faillissement van Sabena, 
Sobelair en citybird verbrokkelde het Belgische luchtvaartlandschap 
over zes carriers. Zij maken stuk voor stuk winst, in tegenstelling 
tot hun illustere voorgangers. De grootste maatschappij is Brussels 
airlines (niet te verwarren met de luchthaven Brussels airport). 
Zij mikt op zakenreizigers en toeristen, maar ondervindt hevige 
concurrentie van goedkope maatschappijen. 

ticket kopen − U boekt uw reis bij een van de talrijke 
luchtvaartmaatschappijen, online of via een reisagentschap.  
In Duitsland koopt u uw ticket in de supermarkt.  
Zo ver staan we in België nog niet.

reisadvies − De website van de Federale Overheid biedt een  
volledig overzicht van alle landen en hun belangrijkste reisadviezen.  
www.diplomatie.be

reistips − reizen in europa is de officiële website van de europese 
Unie. Zowel de vakantieganger als de zakenreiziger vindt er 
praktische informatie en nuttige tips over allerlei onderwerpen.  
Van de vereiste reisdocumenten tot gezondheidszorg en het gebruik 
van de mobiele telefoon. www.europa.eu

Veiligheidsmaatregelen − De strengere regels voor handbagage 
gelden nog altijd voor alle passagiers en alle luchthavens in de 
europese Unie. www.brusselsairport.be

taksvrij winkelen − Koopt u taksvrije producten op de luchthaven? 
Dan mag u die meenemen op uw vlucht. Deze regel geldt voor alle 
producten, dus ook voor vloeistoffen, parfums, cosmetica, dranken 
en gels.

Geld − Neem een gepast betaalmiddel mee (bank- of kredietkaart, 
reischeques, ...) en een beperkte hoeveelheid cash geld.

reisdocumenten − Hebt u alle vereiste en geldige reisdocumenten 
(identiteitskaart, paspoort, visa, inentingsbewijs, …)?  
www.diplomatie.be

reisverzekering − een reisverzekering aangepast aan de 
bestemming, met voldoende dekkingslimiet, is altijd aanbevolen 
(reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand, ...).  
www.diplomatie.be

Last minute info − Ontvangt u graag op uw gsm de laatste 
vluchtinformatie over lijnvluchten die op Brussels airport aankomen 
of vertrekken? Dat kan met Flight Info 3880.  
www.brusselsairport.be
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Weet u hoe belangrijk opleiding is? 

Kent u de impact van persoonlijke 

ontplooiing op het dagelijks werk? 

Uit de resultaten van de enquête 

die onlangs werd gehouden door  

Secretary Plus*, blijkt dat op de 

vraag ‘Om welke reden zou u over-

wegen om van werk te veranderen?’, 

meer dan 36% van de werknemers 

antwoordt dat ze zouden willen 

werken voor een bedrijf dat meer 

opleidingen aanbiedt.  

Opleidingen zijn echt geen be-

vlieging of tijdverlies. Het is niet 

zomaar een modeverschijnsel.  

Integendeel! De resultaten en voor-

delen zijn niet te onderschatten. 

Het zijn kansen die voor het grijpen 

liggen om op termijn meer voldoe-

ning te halen uit het werk en zo ook 

de productiviteit te verhogen en het 

personeels verloop binnen de per-

ken te houden. 

Waarom opleidingen volgen? Om-

dat u daar leert om te gaan met 

uw slecht gehumeurde collega 

of die agressieve klant, of om uw  

gedrag perfect af te stemmen op 

uw gespreks  partner, om meer uit-

straling te krijgen of meer durf om 

uw ideeën voor te stellen en te ver-

dedigen. Kortom, om u goed te voe-

len in uw hoofd en in uw vel, ook op 

het werk.

* Kwaliteitsenquête gehouden in 
mei 2007 waaraan meer dan 1500 
personen hebben deelgenomen. 
De resultaten zijn beschikbaar op 
eenvoudig verzoek.

Om al uw  
talenten te  
ontwikkelen!

Stress- 
management

Stress is als cholesterol: er is goede 
en slechte … hoe benut u goede en 
weert u slechte stress?

Leer de technieken die stress  
beheersen en maak er een spring-
plank van naar succes! 

Spreken in  
het openbaar

Waarom wordt er naar u geluisterd 
tijdens een vergadering of een  
presentatie? Omdat u goed kunt 
spreken voor een publiek. Daar hoeft 
u geen natuurtalent voor te zijn: er 
bestaan heel wat technieken voor! 

Open academy Plus 2008
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Open academy Plus 2008
emotionele  
intelligentie

Die intelligentievorm waarover de 
bedrijfswereld zo enthousiast is:  
wat is dat precies? Zet uw emoties  
om in competenties – en dus in  
professioneel succes!

assertieve  
communicatie

Hoe kan ik mij doen gelden om mijn 
doelen te bereiken en een win-win-
situatie te creëren? Leer uitkomen 
voor uw meningen, gedachten en 
gevoelens in diverse rollenspelen.

Non-verbale taal

Wat heb ik, naast de juiste woorden, 
nog nodig om mijn stem écht te  
laten horen? Non-verbale  
communicatie gaat veel verder dan 
een blik of gekruiste armen: het gaat 
ook over voorkomendheid, openheid 
en medeleven.

Dealing successfully 
with english speak-
ers in business
everybody says that my english is 
good. But what do I need to make 
it excellent? This workshop for 
Management assistants includes 
numerous practical exercises.

Gedrags- en  
communicatie- 
stijlen
Hoe ga ik als introvert en rationeel 
persoon het beste om met mijn 
extraverte en emotionele collega? 
Ontcijfer andermans gedrags- en 
communicatie stijl, begrijp die en 
leer efficiënt te reageren voor een 
optimale verstandhouding. 

Gedetailleerde inhoud, data, prijzen  
en locaties vindt u op 
www.secretary-plus.be

Secretary Plus Management Support heeft het Q*For-kwaliteitslabel met grote 
onderscheiding behaald! 
Secretary Plus is erkend als opleidingsverstrekker.  
Dankzij onze Q*For-erkenning  (erkenningsnummer: DV.O104266) kunt u voor de 
inschrijvingskosten subsidie aanvragen via Bea (Budget voor economisch advies).  
Ontdek de voorwaarden en modaliteiten op onze website of op www.beaweb.be.
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 Reisverslag uit de Schotse Highlands 

ceud mile failt
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Het Schotse ‘Ceud mile failt’ 
betekent ‘Honderdmaal 
welkom’. Wel, zo voel ik mij 
in Schotland. Schotten zijn 
enorm gastvrij – iets wat wij 
een beetje hebben verleerd. 
Bovendien zijn er weinig 
plaatsen waar u de natuur-
elementen intenser kunt  
ervaren dan in de omgeving 
van de Schotse Lochs, Glens 
en Bens. Wat ons verstand 
moeilijk vat, herkent ons  
lichaam meteen: de eeuwig-
heid van een berg, de dwin-
gende kracht van de wind,  
de gloed van het haardvuur  
of de rust van het meer.

Waarom zit ik in een rustieke bar 
midden in de desolate woestenij 
van de Schotse Highlands? Is het 
de gezelligheid van het vuur in de 
open haard? Is het de aantrekkings-
kracht van het donkere water in Loch 
Lomond? Is het de regen buiten, de 
warmte binnen? Zeker. Maar dat is 
niet alles. Het heeft ook te maken 
met … avontuur. Reis even mee. Ik 
vertrek vanuit Schiphol. Nog geen 
twee uur later sta ik in Glasgow.

Het regent in Schotland

regen in Schotland valt niet gewoon 
naar beneden, maar komt uit alle 
richtingen. Soms vergaat het mij een 
beetje zoals de Schotse regen: die 
waait alle kanten uit, ik heb niet altijd 
die duidelijke lijn, die ene visie, dat 
totaaloverzicht. Ik mis iemand die 
boven op de berg staat, zo vat ik het 
de avond voor mijn vertrek treffend 
samen. Nou, bergen genoeg in de 
Schotse Highlands. Op de lucht haven 
duurt het even voor ik de juiste auto-
verhuurfirma te pakken krijg.  
Ze sturen mij van het kastje naar de 
muur, maar ik blijf Brits beleefd en 
uiterst kalm. Links rijden is nog altijd 
niet mijn sterkste punt, dus zie ik 
weinig of niets van de mooie om-
geving. echt kalm word ik pas bij mijn 
aankomst in hotel rowardennan. 
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Mijn kamer is ruim en gezellig: 
televisie, dubbelbed, afzonderlijke 
badkamer, ligbad en douche. Koffie 
en thee op het bijzettafeltje. Ik proef 
alvast een stukje Shortbread, een 
typisch Schots koekje. Heerlijk! Waar 
je ook kijkt, het uitzicht is prachtig 
en telkens anders: bergen en water, 
regen en mist, zon door de wolken,  
én een regenboog. 

tIP
Schotland heeft een perfect wegen-
net waarop u het land probleemloos 
doorkruist. Wilt u een huurauto? Zorg 
dan voor een geldig rijbewijs en een 
creditcard. Het is handig om op voor-
hand een auto te reserveren. tank 
regelmatig, want benzinepompen zijn 
schaars.

a Scotch on the rocks

Die avond vindt u me in de bar van  
het hotel: een bruine kroeg met een 
lange toog en een indrukwekkende 
verzameling whiskyflessen. “Ik lust 
geen whisky,” zucht ik, “geef mij maar 
een glas witte wijn.” Wie vermoedt 
dan dat ik in enkele dagen zal veran-
deren in een fervente whiskyliefheb-
ber, die bij de terugreis de taksvrije 
zone afschuimt op zoek naar die 
bijzondere malt? In het restaurant 
geniet ik van de uitstekende Schotse 
keuken. Wat denkt u van een voor-
gerecht met game liver parfait (een 
delicate mousse van gevogeltelever, 
geserveerd met oatmeal biscuits), 
de arctic charr (een oervis die in de 
Schotse meren huist) of een stoofpot-
je van ree? Mijn laatste gedachte voor 
ik die avond in slaap val: het regent.

tIP
a Scotch on the rocks mag dan een 
stoere barcall zijn, het is niet de Scot-
tish way om whisky te consumeren. 
De Schotten drinken hun whisky puur, 
op kamertemperatuur. Soms met een 
scheutje zuiver Schots water erbij om 
de smaak en de geur te openen. en 
het gesprek op gang te brengen. Nog 
een kleine tip: schrijf whisky en niet 
whiskey. Dat laatste is Iers spul.

Dag berg
De lucht is volledig uitgeklaard als 
ik ’s anderdaags in alle vroegte mijn 
wandelschoenen aantrek. Vandaag 
beklim ik een berg. en niet zomaar een 
berg: de Ben Lomond is de hoogste in 
de omgeving. 974 meter, alsjeblieft. 
Dat is veel berg voor een onervaren 
klimmer zoals ik. In mijn rugzak zitten 
mueslirepen, droge kousen, voeten-
crème, een extra sweater, lippen-
balsem, druivensuiker en … een plastic 
zak om op te zitten. Beter te veel dan 
te weinig meenemen. Het uitzicht op 
Loch Lomond is onwezenlijk mooi. Ik 
word er stil van. De wind wordt guur, de 
lucht ijl, en de temperatuur zakt naar 
het vriespunt. Het is tijd voor een extra 
sweater. IJskoude regen striemt in mijn 
gezicht. Ik nader de top! Hier en daar 
een ver loren schaap. en dan opeens, 
wat komt daar de helling afgestormd? 
een man, in vliegende vaart én met 
blote benen. Het lijkt wel Kafka, maar 
het blijkt een nieuwe sport te zijn: free 
runnen. Het is een gekke wereld waarin 
we leven. Het laatste stuk berg is moei-
lijk. Ik klauter van steen naar steen en 
denk maar aan één ding: “Mieke, hou 
je vast!” even later sta ik te glunderen 
op de top van de Ben Lomond. De wind 
is ongemeen fel, mijn emoties laaien 
hoog op. Ik kan dit gevoel met niets 
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vergelijken. Het is onbeschrijfelijk. 
De terugweg is helemaal anders. 
Bergop zag ik steile hellingen, ruwe 
rotsen, gure moerassen. Bergaf is 
het landschap bijna lieflijk, groen, 
zacht glooiend. Zelfs de zon schijnt. 
Ik stort me op mijn lunch pakket van 
het hotel: sand wiches, een banaan 
en een zakje chips. Ik heb het ritme te 
pakken en loop in een gestaag tempo 
naar beneden. 

De grot van rob roy
Hoe start ik de volgende dag? Met 
een stralend gezicht, stijve spieren 
en veel oh’s en ah’s op de trap. en met 
veel energie om de grot van rob roy 
te ontdekken. rob roy MacGregor 
is de beroemdste boef van Schot-
land: een veedief en -handelaar die 
buiten zijn schuld om failliet ging en 
tot ‘outlaw’ werd verklaard. Hij was 
een Jacobiet, een sympathisant van 
het in Londen afgezette Schotse 
koningshuis, en nam actief deel aan 
de opstand van 1715-1716. Beticht 
van hoogverraad, sloten ze hem op in 
een grot bij Loch Lomond. Dát soort 
verhalen spreekt tot mijn verbeelding 
en gezwind vertrek ik op pad, op zoek 
naar de grot van mijn held. 

On the bonny, bonny banks …
Het lied The Bonny Banks of Loch 
Lomond verhaalt over de high en low 
road. De high road is geen snelweg uit 
de zeventiende eeuw, maar refereert 
naar de hemel. Het lied gaat over een 
Schotse krijgsgevangene die in enge-
land wordt opgehangen. Hij keert dus 
via de hemel terug naar Scotland.  
Ik neem liever de low road: een 
sprookjespad langs de oever van het 
Loch Lomond én een hindernissen-
parcours met omgevallen bomen, 
gladde brugjes, spectaculaire water-
vallen, rotsblokken, uit de oevers 
getreden rivieren, moerasveldjes 
en glibberige afdalingen. Ik volg een 
hypnotiserend ritme: waar zet ik de 
volgende stap? Met een fascinerende 
leidraad: waar is de grot? Ik moet eer-
lijk zijn: ik heb ze niet gevonden. en 
dat vertel ik ook aan een paar Belgen, 
die ik kruis op mijn terugweg. toch is 
de grot van rob roy een referentie-
punt op the Westhighland Way: een 
wandelroute van zo’n 150 kilometer 
van Glasgow naar Fort William. Dus 
ben ik niet alleen met mijn queeste 
naar deze variant van de Holy Grail … 

Schotland bezoeken
Op internet vindt u talrijke websites 
over Schotland in het algemeen en de 
West Highland Way in het bijzonder. 
Begin met  
www.west-highland-way.co.uk. 
http://citygateways.visitscotland.com 

Wilt u een volledig overzicht van alle 
bezienswaardigheden? Neem dan 
contact op met Next Travel. Dit Brus-
sels reisbureau specialiseerde zich  
in unieke rondreizen die u laten  
kennismaken met de vele beziens-
waardigheden en de bijzondere  
aantrekkingskracht van Schotland.

citytrips:  
edinburgh en Glasgow
een ontmoeting met de natuur is de 
beste manier om stress en vermoeid-
heid achter u te laten, en nieuwe 
energie op te doen. Wisselt u graag 
eens schapen met mensen, bezoek 
dan edinburgh of Glasgow, twee 
steden met een eeuwenoude historie. 
edinburgh (zeg eddinbrrrâh en niet 
edinburgg) heeft een fantastische 
architectuur in twee delen: de his-
torische Old town met zijn middel-
eeuwse steegjes met kinderkopjes, 
en de bochtige straatjes met de neo-
klassieke uitstraling van de Georgian 
New Town. Het absolute centrum 
van de stad is castle rock, de kern 
van een dode vulkaan en sinds 
mensenheugenis bewoond. De rots 
wordt gedomineerd door edinburgh 
Castle. Naast Londen biedt Glasgow 
de beste winkelmogelijkheden in het 
Verenigd Koninkrijk. Winkels in the 
Italian centre, candleriggs en Ingram 
Street bieden eigenzinnige kleding en 
streetwear voor een jonger publiek. 
U vindt hier ook een aantal fantas-
tische cafés, bars en restaurants. 
Heerlijk om even bij te tanken en 
daarna verder te winkelen! 
 

contact
Next Travel,  
Louizalaan 51, 1050 Brussel 
contactpersoon: 
Shlomo Ovadia
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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Opleiding Office Management

Katholieke Hogeschool 
Limburg blijft bij de les
Office Management is een boeiende, dynamische opleiding, die heel veel mogelijkheden biedt.  
Ze is kwalitatief goed uitgebouwd, zo blijkt uit het rapport van de Visitatiecommissie van de 
Vlaamse hogescholen. Bovendien sluit ze elk jaar beter aan op de behoeften van de business. 
en dat is nodig, want de functie van management assistant stelt voortdurend nieuwe eisen.

elke school is anders, en ook elke opleiding legt andere accenten. Maar het doel is hetzelfde: 
studenten zo goed mogelijk voorbereiden op het beroep van managementassistant.  
Geen eenvoudige taak, want de huidige managementassistant oefent een veelzijdige functie 
uit. Bedrijven en werkgevers stellen ook andere eisen dan vroeger: ze willen meer dan alleen 
uitvoerende medewerkers. en assistants willen meer dan alleen assisteren. Uiteraard hoort bij 
deze evolutie een nieuwe didactische aanpak − met veel aandacht voor praktijk en projecten. 

Veelzijdigheid troef

Het beroep van management-
assistant is aantrekkelijker dan 
ooit − zo ook de opleiding. Studenten 
Office Management krijgen er een 
sterke basis om later managers in 
hun beleid te adviseren en te onder-
steunen. De klemtoon ligt op co-
management, grotere verantwoorde-
lijkheden en ruimere inzetbaarheid. 
Lieve Delahaye, optieverantwoorde-
lijke managementassistant aan de  
Katholieke Hogeschool Limburg, 
bouwt al jaren mee aan het nieuwe 
concept: “Onze studenten krijgen 
inzicht in het reilen en zeilen van een 
bedrijf. We dompelen ze onder in de 
internationale handel, economie, 
administratie, en de juridische en 
commerciële aspecten van een  
bedrijf. als toekomstige 
management assistants moeten ze 
uiteraard alles weten over Ict- 
gebruik. MS Office, internet, web-
bouwen en desktop publishing heb-
ben geen geheimen meer voor hen. 
en ook een uitgebreide talenkennis 
spreekt voor zich.” 

Geïntegreerd leren

Praktijk is het kernwoord van de  
volledige opleiding. Bij alle vakken 
horen concrete opdrachten die kennis 
en vaardigheden uit verschillende  
opleidingsonderdelen combineren.  
Zo leren studenten meerdere com-
petenties toepassen. Lieve Delahaye: 
“Onze studenten leren zowel zelf-
standig als in team aan een project 
werken. Vorig jaar maakte het eerste 
jaar een engelse onthaalbrochure 
voor anderstalige studenten. In het 
tweede jaar bestuderen ze de volledige 
handels transactie aan de hand van 
echte documenten die ze bij een zelf-
gekozen bedrijf opvragen. In het derde 
jaar vormen ze zelfstandige  
‘Management assistant Bureaus’ 
(MaB’s). Ze leren er alles over de op-
richting van een eigen zaak, hun rech-
ten en plichten, promotiemiddelen, de 
financiële administratie, de organisatie 
van evenementen, enz. We werken 
altijd in kleine groepen, waardoor 
we de studenten individueel kunnen 
begeleiden. Bovendien verhogen hun 
slaagkansen door het zevenweken- 
systeem: studenten leggen in hun 
tweede en derde jaar om de zeven 
weken een aantal examens af.”

Meertalig perspectief

Studenten Office Management 
worden met een intensieve taal-
training opgeleid om internatio-
nale zakenrelaties adequaat op 
te volgen. Want bedrijven zoeken 
mensen die communicatieopdrach-
ten in verschillende talen uitvoeren. 
Lieve Delahaye: “Meertaligheid 
is in het europa van vandaag een 
must: multinationals, kmo’s en 
zelfs kleine zelfstandige onder-
nemingen eisen niet alleen twee-
talige, maar steeds vaker drie- of 
viertalige management assistants. 
Sla er de personeelsadvertenties 
maar eens op na. Nagenoeg elk 
bedrijf heeft nood aan vakgerichte 
communicatie specialisten. Dankzij 
een grondige meertalige opleiding 
vormen onze toekomstige  
managementassistants een on-
misbare schakel tussen het bedrijf 
en anderstalige handelspartners. 
Onze opleiding Office Management 
geeft studenten de kans om vier- en 
zelfs vijftalig te worden. Behalve 
Nederlands, Frans, engels en Duits 
kunnen ze op vrijwillige basis een 
keuzepakket Spaans of Italiaans 
volgen - en dat volledig geïntegreerd 
in het lessenrooster. Daarmee 
kunnen ze in een internationale 
bedrijfscontext goed fungeren.” 
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Praktijk, 
practice, pratique

Na een eerste gemeenschappelijk 
jaar kiezen de studenten uit twee 
richtingen binnen Office Manage-
ment: Managementassistant of  
Bedrijfsvertaler en -tolk. Vermel-
denswaard is dat de studenten aan 
de Katholieke Hogeschool Limburg 
de mogelijkheid krijgen om zich via 
een major vertalen of een major  
tolken in een van de laatste twee  
disciplines te specialiseren. Ook hier 
is de talenkennis volledig afgestemd 
op de bedrijfspraktijk en zoekt de 
school naar concrete toepassingen: 
tolken op het autosalon, teksten 
vertalen voor congressen, meertalige 
presentaties doen over een vrij of 
opgelegd onderwerp, het meertalige 
onthaal verzorgen van een al dan niet 
fictief congres, enz.

Zorgvuldig geselecteerde stages 
vormen de brug tussen onderwijs 
en werkwereld. een meertalige 
management assistant staat open 
voor andere (bedrijfs)culturen. Het 
spreekt dus voor zich dat de studen-
ten Office Management een stage 
kiezen in een anderstalige of meer-

talige omgeving. Ook erasmus-uit-
wisselingen worden aangemoedigd. 
Lieve Delahaye: “Onze studenten 
lopen stage over de hele wereld, van 
de Verenigde Staten tot australië of 
Zuid-afrika. Maar de afstand hoeft 
heus niet zo groot te zijn: ook Luik 
of Brussel zijn anders- of meertalig. 
tijdens de opleiding bereiden we de 
omgang met andere culturen voor: 
alle studenten gaan op studiereis 
naar een europese hoofdstad. Ook 
korte uitwisselingen met Waalse  
hogescholen verruimen hun horizon.”

Springplank naar toffe  
loopbaan

De vraag naar management-
assistants is groot. Bijna alle 
afgestudeerden kunnen meteen aan 
de slag en kiezen de job die hen het 
meeste bevalt. Heel wat derdejaars-
studenten hebben al een baan voor 
ze afstuderen. Want er zijn on-
voldoende kandidaten op de arbeids-
markt om alle openstaande functies 
in te vullen. Ondanks de vele inspan-

ningen blijft managementassistant 
een knelpuntberoep. te weinig  
jongeren stappen in de opleiding.  
Lieve Delahaye: “Het belang van 
Frans en Duits in de bedrijfswereld 
wordt soms onderschat door de jon-
geren. De opleiding Office Manage-
ment is een van de weinige profes-
sionele bacheloropleidingen die zich 
grondig op meertaligheid toespitst. 
Daarom blijft onze school werken aan 
een kwalitatief hoogstaande talen-
opleiding met een geïntegreerde  
aanpak. aan scholieren vertel-
len we dat tijdens speciale talen-
evenementen en een top-teamdag. 
Op de informatiedagen waarop alle 
scholen hun opleidingen voorstellen 
(Sid’in beurzen), maken ze kennis 
met het beroep via een filmpje van 
onze Associatie KULeuven.”  
Kijk voor meer info op  
www.khlim.be/ecache/DeF/747. 
html.”

tijd voor actie

Secretary Plus wil het beroep van 
managementassistant opwaar-
deren, en tegelijk oplossingen 
vinden op lange termijn. een 
van haar acties is een speciale 
nieuwsbrief – PlusNews Future 
Bachelor Office Management 
– die uitleg geeft aan de laatste-
jaarsleerlingen met tekst,  
grafieken en getuigenissen 
van studenten en werknemers. 
Secundaire scholen kunnen die 
PlusNews bestellen om aan hun 
leerlingen te geven. 

Helpt u ook mee?

Kent u een management assistant 
in spe, een natuurtalent geschikt 
voor de opleiding Office Manage-
ment? Bestel dan de PlusNews 
Future Bachelor Office Manage-
ment en geef deze publicatie aan 
de kandidaat. Zo helpt u mee om 
de opleiding Office Management 
en ons beroep meer bekend-
heid te geven. Stuur een e-mail 
naar info@secretary-plus.be en 
vermeld het aantal exemplaren 
dat u gratis per post wenst te 
ontvangen.
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assistants die weten 
wat ze willen!
Mijn eerste indruk van 

Heidi en Tiphanie? Dames 

die heel goed weten wat 

ze willen. en dat moet 

ook, als u assistant bent 

in het Direct team. In vier 

jaar bouwde Secretary 

Plus een team op van 

kwalitatief hoogstaande 

assistants in vaste dienst, 

ondanks het nijpende 

tekort aan management- 

ondersteunende profielen 

op de arbeidsmarkt. 

“Onze Direct team-

assistants zijn super-

gemotiveerd, onze 

klanten meer dan 

tevreden. Dat succes 

hebben we te danken 

aan onze bekendheid 

als dé specialist op 

de arbeidsmarkt 

van management-

ondersteunend personeel.” S
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Mag ik u  
voorstellen …  
het Direct team

Wie? Gespecialiseerde en hooggekwalificeerde assistants met ervaring, 

uitgebreide gesproken en geschreven talenkennis, en uitstekende 

computervaardigheden. U bent betrouwbaar, stressbestendig, mobiel en  

snel ingewerkt. U hebt een groot organisatietalent en aanpassingsvermogen.

Wat? Dé keuze voor assistants die gaan voor afwisseling, nieuwe ervaringen 

en networking. U werkt op projectbasis bij klanten, vast in dienst bij 

Secretary Plus.

Waarom? Met een vaste arbeidsovereenkomst bent u zeker van continuïteit 

in uw baan. U krijgt een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen als 

bedrijfswagen, gsm, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering.

Hoe? U werkt op locatie bij een klant, maar wordt gecoacht door Secretary 

Plus. Na elk project krijgt u uitgebreid advies. er is ook een jaarlijkse 

evaluatie. Gratis Open academy Plus-opleidingen houden u up-to-date. 

Wanneer? U rolt naadloos van het ene project in de andere. Is uw project 

bijna afgerond? Dan kijken we uit naar een nieuwe boeiende uitdaging. 

Hebt u interesse? Stuur dan snel uw cv naar direct.team@secretary-plus.be 

met vermelding ‘Kandidatuur Direct team via Vision’.  

Bezoek ook de gloednieuwe website: www.secretaryplus-directteam.be
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Heidi Lambeau
“Mijn job moet mij de 
mogelijkheid geven om 
mezelf te ontplooien”

Ik leer ontzettend veel  
mensen kennen
Dankzij het Direct team kan ik mijn 
sociale netwerk uitbreiden. en hoe! 
Bij elke nieuwe opdracht ontmoet ik 
nieuwe mensen. Ik ben een sociaal 
persoon, dus ik moet eerlijk zeggen 
dat networking een van de grootste 
troeven is van de samenwerking met 
Secretary Plus. 

afwisseling troef
De afwisseling van projecten is heel 
aangenaam. Want na een paar jaar 
in dezelfde job doe je taken routine-
matig, en dan slaat de verveling toe. 
Met Secretary Plus heb ik geen tijd 
om mij te vervelen! Ik werk nu al meer 
dan zes maanden bij accenture. Mijn 
taken? agendabeheer voor twee 
Senior Executives, en administratieve 
ondersteuning en opvolging  
van evenementen. 

tiphanie Willems
“Networking is een  
van de grootste troeven”

elk bedrijf werkt anders
Opleiding is essentieel om de inte-
gratie in een nieuwe onderneming te 
vergemakkelijken. elk bedrijf werkt 
anders, dus is het noodzakelijk om 
alle interne processen te leren ken-
nen. De eerste week is de moeilijkste, 
daarna trek ik mijn plan. Natuurlijk 
zijn er taken die wat meer inwerking 
vergen, maar die leer ik tijdens het 
project. De grootste uitdaging is om 
de namen van iedereen te onthouden. 

Ik werk graag voor  
verschillende mensen
Ik denk niet dat de ideale  
kandidaat bestaat. Iedere 
management assistant heeft andere 
talenten, die overeenkomen met de 
vragen van klanten. Het is de taak 
van Secretary Plus om de juiste  
kandidaat te vinden. een Direct 
team-assistant moet wel altijd  
flexibel zijn, en graag voor verschil-
lende mensen werken.

Ik hou van de vrijheid
Wat mij het meest aantrekt in het 
Direct team, is de ervaring die ik 
kan opdoen. Het Direct Team biedt 
mij de mogelijkheid om verschil-
lende bedrijven en sectoren te  
leren kennen, zonder een jobhop-
per te zijn. Dit geeft me de vrijheid 
om vaak van werk te veranderen, 
en toch de werkzekerheid van een 
vast contract te hebben.

Ik kan altijd rekenen op de 
steun van mijn collega’s
Momenteel organiseer ik cursus-
sen voor radiologen, cardiologen, 
vaatchirurgen, enz. Moeilijk? Vooral 
uitdagend. Ik kan altijd rekenen 
op de steun van mijn collega’s. Zij 
hebben mij opgeleid. Daarnaast 
volgde ik bij Secretary Plus een 
aantal boeiende cursussen.

Ik maak snel deel uit  
van het bedrijf
De eerste weken zoek je een beetje 
je weg. Je leert de collega’s en 
bedrijfsgewoontes kennen. Maar al 
snel heb je je plekje gevonden, en 
maak je deel uit van het bedrijf.  
Het Direct Team bevordert  
networkingrelaties, maar ook 
vriendschapsrelaties. Wanneer je 
ergens graag werkt en leuke men-
sen kent, is het soms moeilijk om 
het project los te laten.

Ik wil elke dag bijleren
Werken is een belangrijk onder-
deel van mijn leven. Mijn job moet 
mij een voldaan gevoel en de 
mogelijkheid geven om mezelf te 
ontplooien, liefst in een dynami-
sche werksfeer met leuke collega’s. 
Ik wil elke dag bijleren, en nieuwe 
uitdagingen aangaan. Het Direct 
team van Secretary Plus geeft mij 
al die mogelijkheden!
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 Praag, 
de Gouden  
Stad 

tsjechië behoort tot de aantrekkelijkste bestemmingen voor  
congressen en incentives. In de hoofdstad Praag vindt u tien-
tallen luxehotels en congrescentra, die qua capaciteit en  
kwaliteit aan de internationale standaarden voldoen. De stad  
betovert met haar romantische aanblik en mysterieuze  
geschiedenis − haar bijnaam is niet voor niets 'De Gouden Stad'. 

zitten zeker goed, maar ook andere 
muziekgenres komen aan bod in de 
vele discotheken. 

tsjechen eten ‘s middags én  
’s avonds warm. een typische lunch? 
Dikke soep van aardappelen en 
champignons. Varkensvlees wint  
als hoofd gerecht aan populariteit.  
De service in de restaurants is goed,  
het personeel vriendelijk en snel.  
De fooi is meestal niet inbegrepen.  
In de duurdere restaurants geeft u 
tien tot vijftien procent fooi. 

Moe van alle uitstappen? rust even 
uit in een van de parken. Sommige 
zijn een ware lust voor het oog, zoals 
de Koninklijke tuinen bij de Praagse 
Burcht. Maar blijf er ook weer niet te 
lang hangen, er is nog zoveel te zien …

Take a break … in Praag
Op zoek naar toeristische  
informatie? Surf naar de  
officiële tsjechische website  
www.czechtourism.com in acht-
tien talen. Of neem contact op 
met Next Travel. Dit Brussels 
reisbureau specia liseerde zich 
in de organisatie van incentives, 
seminaries en conferenties. 

contact
Next Travel,  
Louizalaan 51, 1050 Brussel.
contactpersoon: Shlomo Ovadia
Tel.: 02 538 21 00,  
fax: 02 538 19 11
E-mail: contact@next-travel.com 
Internet: www.next-travel.be

Praag charmeert u met kunst en 
cultuur, schoonheid en geschiede-
nis. Kastelen en kerken voeren u 
terug naar de tijd van ridders en 
jonkvrouwen. De Praagse Burcht uit 
880 toornt fier boven de Moldau en 
de stad uit. De vele torenspitsen van 
burchten, kerken en paleizen zorgen 
voor een sprookjesachtige sfeer. 

Het historische centrum van Praag 
gaat terug tot de elfde eeuw en heeft 
nog altijd zijn authentieke karakter. 
Later trok de stad architecten aan uit 
heel europa. Opvallend zijn de schit-
terende pleinen ingekapseld door 
indrukwekkende gebouwen. elk  
plein ademt zijn eigen sfeer en 
geschiedenis. Wereldberoemd is het 
Oude Stadsplein uit de elfde eeuw. 
Het Nationaal Museum, het oudste  
museum van Bohemen, is een van  
de belangrijkste nationalistische  
uitingen van de tsjechische bevol-
king. U vindt er de nationale  
geschiedenis van cultuur, weten-
schap en onderwijs. Met meer dan 
twintig miljoen voorwerpen heeft het 
de grootste collectie van tsjechië.

Sleutelwoord van het Praagse uit-
gaansleven is verandering. Nieuwe 
eethuizen en clubs komen en gaan.  
U kiest uit een ruim aanbod van 
restaurants, bars, theaters, bios-
copen en clubs. Operaliefhebbers 

Weetjes over Praag

Sinds 1992 prijkt Praag voor zijn • 
uniek karakter op de UNeScO-
werelderfgoedlijst. 

In 2001 was Praag de culturele • 
hoofdstad van europa. 

Franz Kafka werd in Praag  • 
geboren op 3 juli 1883. Hij 
noemde het ‘de lieve moeder 
met klauwen’. Het Kafkamuseum 
toont in chronologische volgorde 
alle belangrijke momenten uit 
zijn leven.

Het centrum van Praag bestaat • 
uit vijf wijken: Stare Mesto, Mala 
Strana, Hradcany, Nove Mesto 
en Josefov. Iedere wijk kent zijn 
eigen charmes en sfeer.

De populairste drank is bier.  • 
De doorsnee tsjech drinkt er 
honderdzestig liter van per jaar: 
een wereldrecord.
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tips voor efficiënt 
agendabeheer

Post-it® 
Z-Notes 
altijd binnen 
handbereik

De hightechmanager die  
eigenhandig zijn agenda bij-
houdt? Het komt zelden voor. 
Hij komt daarvoor tijd te kort, 
en besteedt dit soort operati-
onele taken graag uit aan zijn 
assistant. Dankzij hoogwaar-
dige software handelt die het 
agendabeheer snel en efficiënt 
af. en met onze handige tips 
wordt het helemaal een fluitje 
van een cent.

Het vergt organisatietalent en  
vindingrijkheid om de overvolle 
agenda van uw manager flexibel te 
houden, en er op het laatste moment 
nog een extra afspraak in te passen. 
elke afspraak moet secuur worden 
geregistreerd volgens een methode 
waarmee zowel de manager als uzelf 
vertrouwd is. Hij moet zijn agenda 
in een oogopslag kunnen lezen, en 
u moet voorkomen dat hij cruciale 
informatie over het hoofd ziet. Het is 
ook belangrijk om te weten hoe uw 
manager zijn tijd wil besteden: een 
half uur ruimte tussen afspraken of 
alle afspraken aaneengesloten? tijd 
blokkeren om een vergadering voor 
te bereiden? avondafspraken alleen 
in overleg? er moeten dus afspraken 
worden gemaakt! 

telefoneren en tegelijk noteren? Dat 
kan met Post-it® Z-Notes. Deze zig-
zag gevouwen notitieblaadjes neemt 
u gemakkelijk met één hand uit het 
doosje. Het ene blaadje is nog niet 
weg, of het andere zit al klaar voor  
uw volgend bericht. 

Post-it® Z-Notes zijn onmisbaar op 
kantoor én bij u thuis. en niet alleen 
aan de telefoon. Voor u het weet,  
kunt u er niet meer zonder!

tips van en voor  
managementassistants

Plan zakelijke telefoon-• 
gesprekken tijdens de auto-
ritten van uw manager. 

calculeer reistijd in: kijk op • 
mappy.be hoe ver uw manager 
moet reizen voor een externe 
afspraak en hou rekening met 
files en vertraging. 

Probeer externe afspraken in • 
dezelfde buurt ‘aan elkaar te 
kleven’.

Maak gebruik van de kleuren in • 
MS Outlook (bijvoorbeeld rood 
voor een externe afspraak en 
geel voor een telefoongesprek). 

Blader regelmatig door de • 
agenda en verzet meetings die 
te dicht op elkaar volgen. 

Ga na waar uw manager kan • 
parkeren en regel eventueel 
een plaats in de bedrijfs-
parking.

Vermeld bij de afspraak:• 
de naam van de persoon 1. 
met wie uw manager een 
afspraak heeft;
het onderwerp;2. 
het adres en eventueel  3. 
de code van het gebouw;
de naam en het telefoon-4. 
nummer van de persoon met 
wie u de afspraak maakte.

Waag uw kans

Win een gratis box Post-it® 
Z-Notes. Stuur een e-mail naar 
postit.be@mmm.com,  
met de vermelding ‘Wedstrijd 
Secretary Plus’ en uw gegevens. 
Bent u een van de snelste  
tweehonderd management- 
assistants? Dan vindt u  
binnenkort uw box in uw bus! 
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Nieuwe vestiging in de Brusselse Leopoldwijk

Internationaal knoop-
punt van ondernemingen
De Leopoldwijk is in Brussel de Europese wijk bij uitstek.  
tal van europese instellingen, ambassades, regionale  
ver tegenwoordigingen en vakverenigingen hebben er hun  
hoofd zetel. een vestiging van Secretary Plus kon niet  
uitblijven. Nathalie Hautphenne, officemanager, vertelt waarom.

“We willen de beste 
management assistants  
aantrekken”

Brussel is als Belgische en europese 
hoofdstad een internationaal knoop-
punt van ondernemingen en instellin-
gen. Het wemelt hier van advocaten-
kantoren, banken, vastgoedbedrijven, 
en natuurlijk europese instellingen. 
We krijgen dan ook heel veel aan-
vragen vanuit die regio. als nummer 
één in het selecteren, rekruteren, 
uitzenden, opleiden en begeleiden 
van managementondersteunend 
personeel garanderen we altijd en 
overal een optimale dienst verlening. 
Wij willen de beste kandidaten 
aantrekken − hooggekwalificeerde 
meertalige assistants − en bieden 
hen de mogelijkheid om in deze 
internationale omgeving te werken 
en er hun talenkennis te gebruiken. 
eenmaal aan het werk, volgen we hen 
ook regelmatig op - net zoals onze 

klanten. Maar dat vraagt natuurlijk 
om personeel én infrastructuur. Dus 
drong een uitbreiding van ons Brus-
sels kantoren net zich op. Het nieuwe 
kantoor is gevestigd in een statig  
herenhuis, midden in de europese 
wijk. Het lijkt wel Manhattan.  
We hebben een prachtig uitzicht  
op het Square de Meeûs-park.  
collega’s en bezoekers bereiken ons 
vlot met het openbaar vervoer: het 
Luxemburg station ligt op vijf minuut-
jes wandelen. 

“Ik herinner me nog de  
eerste plaatsing …”

een nieuw kantoor openen, is niet 
eenvoudig. er komt zoveel bij kijken. 
een locatie kiezen, contact opnemen 
met makelaars, personeel zoeken, 
prospecteren, nieuwe kandidaten 
aantrekken, … Kortom, je begint van 
nul. en toch, er bestaat niets dat  

 
meer boeit! Wanneer is een nieuw 
kantoor geslaagd? als klanten en 
kandidaten terugkomen omdat ze 
tevreden zijn. Dan gaat de bal vanzelf 
aan het rollen, want mondelinge  
reclame is nog altijd de meest doel-
treffende vorm van communicatie.  
Ik herinner me nog de eerste plaat-
sing: dat gaf me een ongelofelijk 
gevoel van succes. en dat moet je 
elke dag opnieuw verdienen door je 
vaardigheden en attitudes te  
gebruiken. empathie is er zo een: 
je moet de noden van klant en 
kandidaat aanvoelen en begrijpen. 
Betrouwbaarheid, transparantie en 
professionalisme zijn andere sleutels 
tot succes.

“We zoeken nog een  
bijkomende consultant!”

er is een heel goede werksfeer op 
kantoor: we werken hard, maar 
we lachen ook veel. Mijn collega 
Inès Vanerwegen is consultant en 
verantwoordelijk voor de selecties 
en rekruteringen. als verantwoorde-
lijke van de vestiging behartig ik het 
commerciële luik, en controleer ik de 
interne werking van het kantoor.  
Wij zijn nog op zoek naar een bij-
komende consultant. Ook de samen-
werking met de andere Secretary 
Plus-vestigingen verloopt optimaal. 
Ik kan op elk moment een beroep 
doen op mijn collega’s. We werken 
allemaal met hetzelfde doel: kwaliteit 
leveren aan onze klanten en kandi-
daten. Ieder van ons heeft andere 
competenties, maar deelt de passie 
voor ons beroep. en deze spirit voelen 
onze klanten en kandidaten ook!

Uw nieuwe  
Secretary Plus-vestiging
de Meeûssquare 19-20,  
1050 Brussel
tel.: 02 289 06 90  
Fax: 02 289 06 99
e-mail:  
brusselsleopold@secretary-plus.be

Nathalie Hautphenne
Officemanager
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Secretary Plus sponsor van Ladies@The Movies

Women only!
Zin om een avondje te stappen met uw vriendinnen? Kom dan naar  
Ladies@The Movies in uw Kinepolis-bioscoop. Zonder mannen, maar mét een 
topfilm, een exclusieve goody bag en drankjes. Voor dit alles betaalt u maar 
9,95 euro, dankzij de steun 
van onder meer Secretary 
Plus. tickets in voorverkoop 
via www.kinepolis.com.

twee vliegen in een klap

Voor Secretary Plus is dit 
evenement een exclusieve 
opportuniteit om in contact te 
komen met nieuwe potentiële 
kandidaten, en onze naams-
bekendheid te verhogen.  
Voor de kandidaten is dit 
een aangename manier om 
met Secretary Plus kennis te 
maken: onze consultants zijn 
aanwezig. 
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Beroep:  
managementassistant 
Nu ook in het engels

Beroep: management-
assistant geeft een nauw-
keurig en actueel beeld van 
een van de meest boeiende 
beroepen in ons land.  
aan de hand van enquêtes,  
studies, rondetafel 
gesprekken en interviews  
met management assistants,  
focust het boek op persoon-
lijke vaardigheden, individuele 
ontwikkeling en carrière-
mogelijkheden.

De concrete informatie 
helpt management-
assistants om te 
groeien in hun job  
en nóg beter te fun-
geren in hun functie 
als comanager. tips, 
theoretische uitleg, 
concrete ervaringen  
en getuigenissen  
verduidelijken het  
geheel. Ook managers 
vinden er heel wat 
nuttige informatie in terug. Het boek 
richt zich tot slot ook op studenten 
die een opleiding Office Management 
volgen. Ze krijgen een duidelijk beeld 
van de vele ver rijkende uitdagingen 
van het beroep.

Bestel nu
Beroep: management-
assistant is samen-
gesteld door Secretary 
Plus, crM Factory en 
het Mentally Fit 
Institute. Het telt 200 
pagina’s en kost 19,50 
euro. er is een Neder-
landse, Franse en nu 
ook … Engelse versie.

3 euro korting
Koop het boek  
Beroep: managementassistant 
op www.secretary-plus.be en 
vermeld dat je een korting geniet.  
Inderdaad, de lezers van Vision 
krijgen 3 euro korting!
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Grote ambities  
voor 2008
Onze vijftiende verjaardag is een goed moment om even 
stil te staan en het glas te heffen op ons succes. Maar het 
is ook tijd om opnieuw voorsprong te nemen, want  
we staan sterker dan ooit. Onze basis is duurzaam,  
onze plannen een investering in de toekomst. 

Dankzij de omkadering van onze groep USG People  
hebben we een stevige positie op de Belgische arbeids-
markt. De groei van ons kantorennetwerk in binnen- en 
buitenland is niet meer te stuiten. De ene vestiging na de 
andere opent zijn deuren − in januari was de Brusselse 
Leopoldwijk aan de beurt. Kortom, redenen genoeg om te 
vieren. 

Nieuw: native speakers
toch willen we niet alleen  
uitbouwen door vestigingen te 
openen, maar ook door ons aanbod 
uit te breiden met nieuwe divisies. 
Op deze manier sluiten we nóg  
beter aan op de veranderingen 
in de werkwereld. Sleutelwoord 
daarbij is kwaliteit, een waarde die 
Secretary Plus hoog in het vaandel 
draagt. Barbara Stadsbader,  
national business development 
manager bij Secretary Plus, vertelt 
enthousiast over de nieuwe plan-
nen: “We willen de kwaliteit van 
onze werking verbeteren door onze 
database met kandidaten te  
herstructureren. Op die manier 
vinden we efficiënter de juiste  
assistant voor de juiste functie. 
tegelijk plannen we de aanvulling 
ervan met specialisaties, zoals 
native speakers. Deze behoren tot 
een aparte internationale divisie, 
gecoördineerd vanuit Brussel. 
Klanten kunnen op deze native 
speakers beroep doen via één  
van onze drie formules: werving  
en selectie, uitzendarbeid of direct 
team. Met deze nieuwe interna-
tionale divisie willen we ons sterk 
profileren voor klanten en kan-
didaten. De vraag is er, maar de 
managers weten nog niet goed dat 
ze ook daarvoor bij Secretary Plus 
terechtkunnen. ambitieus? Zeker. 
Maar geloof me, binnen een paar 

jaar hebben we drie native- 
vestigingen in Brussel, - en zijn wij 
de specialist in native speakers!”

Nieuw:  
freelance-overeenkomsten
Bedrijven willen soepelere  
formules om personeel aan te 
werven. Kandidaten zoeken op 
hun beurt flexibele oplossingen 
om te werken. Secretary Plus 
is er om hen op hun wenken te 
bedienen. Barbara Stadsbader: 
“Daarom werken we voortaan ook 
met freelancers. Naast projecten 
van bepaalde en onbepaalde duur 
kunnen kandidaten kiezen om 
maar een paar dagen per week te 
werken. en dat gebeurt dan met 
een freelance-overeenkomst. Voor 
een bepaald type kandidaten biedt 
deze formule heel wat mogelijk-
heden. Denk maar aan 45-plussers 
of mensen met jonge kinderen.  
en ook voor bedrijven is dit een 
aantrekkelijke opportuniteit.  
altijd nieuwe initiatieven op-
starten: dat is de toekomst van 
Secretary Plus.” Secretary Plus 
blijft zichzelf opnieuw uitvinden 
met nieuwe variaties op het thema 
flexibiliteit. De vraag is groot,  
het succes verzekerd. Maar de 
uitdaging blijft, want snel tevreden 
zijn we niet.

Beste 
Werkgever 
van 2008
Secretary Plus Management  
Support werd op 10 maart 
verkozen tot ‘Beste Werkgever  
van België’. Onze medewerkers 
waar deren vooral de teamgeest,  
collegialiteit en vriend schap 
onder de collega’s, én een 
management team dat altijd 
klaarstaat voor iedereen.

Supertevreden werknemers en een  
kwaliteitsvol personeelsbeleid: die  
maken van Secretary Plus Management 
Support de Beste Werkgever van 2008. 
alleen bedrijven die aan de strengste 
selectiecriteria voldoen, mogen zich een 
jaar lang Beste Werkgever noemen, en 
zich met dit kwaliteitsmerk profileren op 
de arbeidsmarkt. De verkiezing is een  
initiatief van het Great Place to Work 
Europe Institute. Het nationale onder zoek 
gebeurt op basis van een enquête bij  
de werknemers. Secretary Plus  
Management Support nam voor het eerst 
deel, en sleepte meteen de felbegeerde 
titel in de wacht.

Kroon op het werk
christine Van den eynde, algemeen 
directeur: “We bestaan dit jaar 15 jaar in 
België en realiseerden de voorbije jaren 
een sterke groei. We zijn Belgisch markt-
leider in de werving, selectie en tewerk-
stelling van managementondersteunend 
personeel. en dat succes hebben we te 
danken aan de loyaliteit, de gedreven-
heid en het professionalisme van onze 
medewerkers. Zij maken elke dag het 
verschil voor de klanten en de kandida-
ten. Ik ben bijzonder trots op ons team, en 
ik ben blij dat zij onze aanpak zo positief 
beoordeelden.”
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Bachelor Office Management 
of the year 2008 award

Special thanks 
to our partners

Secretary Plus organiseert voor de derde keer op rij een wedstrijd voor laatstejaarsstudenten 
Office Management.
De 45 studenten die geselecteerd werden uit de vele inschrijvingen, zijn gekend!
Proficiat aan:

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
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
Brussel (Leopoldwijk) 
de Meeûssquare 19-20, 1050 Brussel 
Tel: +32 (0)2 289 06 90 • fax: +32 (0)2 289 06 99 
brusselsleopold@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 
www.secretaryplus-directteam.be
Secretary Plus International Division  
Stefaniaplein 6, 1050 Brussel 
tel.: +32 (0)2 289 63 80 • fax: +32 (0)2 346 49 14 
international@secretary-plus.be
info@secretary-plus.be - www.secretary-plus.be
Secretary Plus heeft ook vestigingen in Nederland,  
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje.

Baguette audrey  
- Haute Ecole  de la ville de Liège

Balthazar Sophie  
- Haute Ecole Charlemagne de Huy

Bantuelle yvette  
- Haute Ecole Charlemagne de Huy

Braeckman emilie  
- Kaho Sint Lieven Aalst

Brouet aurore  
- Haute Ecole Charlemagne de Huy

Caruana Jonathan 
- ecSSac

collignon Mandy 
- Haute Ecole Charlemagne de Huy

croon Mandy 
- ecSeDI

Dasthy Maïté  
- ecSSac

De Graef Kimberley  
- Hogeschool Gent

De Wilde annelies  
- Karel de Grote Hogeschool

De Wyngaert Birgit  
- Plantijn Hogeschool Antwerp

Delaere Naima  
- Hogeschool Gent

Delaive Marie-elisabeth  
- Haute Ecole de la Province de Namur

Delft Melissa  
- Katho Kortrijk

Di Mattia Sophie  
- Haute Ecole Roi Baudouin-Institut Reine Astrid de Mons

Droogmans annelies  
- Provinciale Hogeschool Limburg

Dubru Krystel  
- Hogeschool Gent

Dupont Stéphanie  
- Haute Ecole Albert Jacquard - Tamines

Fleerackers charlotte  
- Katholieke Hogeschool Kempen

Gadenne elise  
- Katho Kortrijk

Gielniak Florette  
- Haute Ecole Provinciale Mons-Borinage-Centre

Guilliams Maud  
- ecSSac

Haus Veerle  
- Hogeschool Gent

Hautefin Anne  
- Haute Ecole Provinciale Mons-Borinage-Centre

Heine Sabrina  
- Haute Ecole de la Ville de Liège

Kog elien  
- Provinciale Hogeschool Limburg

Logghe Jonathan  
- Hogeschool West-Vlaanderen - Simon Stevin Brugge

Meykens annelies  
- Provinciale Hogeschool Limburg Campus Hasselt

Michiels Sofie  
- Katholieke Hogeschool Leuven

Ooms tinne  
- Provinciale Hogeschool Limburg Campus Hasselt

Orfano agatha  
- ecSSac

Parmentier Marie-rose  
- Haute Ecole Charlemagne de Huy

Pauwels Ursula  
- Katho Departement Hantal

Pertoldi Sabrina  
- ecSSac

Pire aurélie  
- Haute Ecole Charlemagne de Huy

Pluymers céline  
- ISELL Saint-Martin

roels evelien  
- Hogeschool West-Vlaanderen - Simon Stevin Brugge

Snoeys Sofie  
- Katholieke Hogeschool Kempen

Spans Lesley  
- Katholieke Hogeschool Leuven

Van Bussel Lindsay  
- ISELL Saint-Martin

Van Mulders Katrien  
- Katholieke Hogeschool Leuven

Verelst eef  
- Karel de Grote Hogeschool

Waeles Kelly  
- Hogeschool Gent

Weickmans Sophie  
- Haute Ecole de la Ville de Liège

Secretary Plus wenst hen veel succes in het verdere verloop van deze wedstrijd!


