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Secretary Plus bestaat 15 jaar in 2008.

als assistant 
overtref je  
je eigen ambities
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Secretary Plus Management Support is de nummer 1 in het  
selecteren, rekruteren, tewerkstellen, opleiden en begeleiden van  
gekwalificeerd en meertalig managementondersteunend  
personeel met kantoren in aalst, antwerpen, antwerpen Noord  
Waasland, Brugge, Brussel (elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Leopoldwijk 
en International Division), Geel, Gent, Halle, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 
Luik, Mechelen, roeselare, turnhout, Vilvoorde en Waver.

Wij focussen ons op deze beroepscategorie en onderscheiden ons 
door onze kwaliteitsvolle en persoonlijke aanpak. Voor jou betekent  
dit een ruim aanbod aan boeiende functies voor management-
ondersteunend personeel in de meest uiteen lopende sectoren.  
Je zal steeds in een bedrijf terechtkomen waar je al je talenten kan 
ontplooien (talen en computer kennis, professionele vaardigheden, …). 
Ook zorgen we ervoor dat de bedrijfscultuur van onze klant aansluit bij 
je persoonlijke waarden.

Je kan bij ons terecht voor volgende functies:

Meer informatie? 
Bezoek onze website www.secretary-plus.be

TOP 
MANAGEMENT 

ASSISTANTS:

DEPARTMENT 
ASSISTANTS:

ALLROUND 
ASSISTANTS:
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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: Mccann People 
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: 31.000 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.
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Management  
met gevoel

Mensen die succesvol zijn, hebben een 

hoog emotioneel quotiënt. Dat blijkt 

uit onderzoek. Ook bedrijven hebben 

meer slaagkansen als intelligentie en 

emoties in evenwicht zijn, en als alle 

medewerkers in harmonie samen-

werken. Zoals bij … Secretary Plus. 

Onze medewerkers werken graag in 

ons bedrijf, en dat stralen ze uit naar 

onze kandidaten en klanten.  

Hét bewijs kwam er op 10 maart 2008: 

onze verkiezing tot Beste Werkgever 

van het jaar. De titel is een mooie 

erkenning van de aandacht die we besteden aan een kwaliteitsvol 

personeelsbeleid en een goede werksfeer. 

emotionele intelligentie verwijst naar de capaciteit om onze eigen 

gevoelens en die van anderen te herkennen, om onszelf en anderen 

te motiveren en om goed om te gaan met eigen emoties en emoties 

bij relaties. 

emotionele vaardigheden spelen een belangrijke rol bij Secretary 

Plus. Ze stroomlijnen onze rationele beslissingen en resulteren in 

gezond teamwerk, open communicatie, vruchtbare samenwerking 

en boeiende ervaringsuitwisselingen. Ook in onze kandidatenselectie 

hechten we veel belang aan soft skills zoals discretie, betrouw-

baarheid en aanpassingsvermogen. Want de persoonlijkheid van 

de managementassistant is het allerbelangrijkste en een basis-

voorwaarde om goed te functioneren. Vinden we de perfect match 

tussen kandidaat en klant? Dan zijn alle partijen tevreden. Maar ook 

daarna blijven we streven naar een harmonieuze omkadering van de 

kandidaat: met positieve feedback, opbouwende evaluaties en een 

luisterend oor.

Kortom: emotionele intelligentie kan ook in uw organisatie sociale 

harmonie brengen. Open communiceren, een goede samenwerking 

en een productief emotioneel elan zijn van het grootste belang.
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een hoog intelligentiequotiënt is geen 
garantie voor succes. Wat dan wel? 
Uw emotioneel intelligentiequotiënt 
– kortweg eQ. Want mensen 
met een hoog eQ hebben 
minder last van stress en 
meer levenskwaliteit. Het 
loont dus om uw eQ te 
verhogen. Hoe? Door uw 
zelfbeeld te versterken 
en uw emoties te leren 
beheersen. Kortom, 
door aan uzelf te 
werken.

Hoe emotioneel           intelligent bent u?
K

en
n

is
 v

a
n

 z
a

ke
n

  
 

S
e

c
re

ta
ry

 V
is

io
n

4



Hoe emotioneel           intelligent bent u?

Wat is emotionele intelligentie?  
Psycholoog Daniel Goleman  
omschrijft het als de capaciteit om 
goed met uw gevoelens en die van 
anderen om te gaan. Uit zijn onder-
zoek blijkt dat succesvolle mensen 
een hoog eQ hebben. Ze zijn open, 
vrolijk, ontspannen en piekeren 
minder snel. Ze gaan intelligent om 
met hun emoties, hebben een posi-
tief zelfbeeld en presteren daardoor 
beter. Hun emotionele vaardigheden 
zijn zelfs dubbel zo belangrijk als 
zuivere intelligentie en vakbekwaam-
heid. 

IQ versus eQ
Uw IQ is tamelijk stabiel. Tijdens 
uw schooljaren is uw IQ het hoogst. 
tot uw zestig jaar blijft uw IQ on-
geveer gelijk, om daarna langzaam 
af te nemen. emotionele wijsheid 
daarentegen komt met de jaren. Ze 
is niet aangeboren, maar bestaat 
uit aangeleerde vaardigheden. Uw 
leeftijd heeft dus een invloed op 
uw emotionele intelligentie. Oudere 
mensen herkennen en verwerken 
meestal beter emoties dan jongeren. 
Ze kunnen gemakkelijker negatieve 
invloeden uitsluiten en hun emoties 
controleren. Goed nieuws, want u 
kunt uw eQ dus verbeteren. 
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MANAGEMENT- 
ASSISTANT
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B
E

R
O

E
P

: M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

A
S

S
IS

T
A

N
T

Beroep: managementassistant is het eerste Nederlandstalige referentieboek over 
managementassistants dat een nauwkeurig en actueel beeld geeft van één van de 
meest voorkomende beroepen in ons land. Aan de hand van enquêtes, studies, 
rondetafelgesprekken en interviews met managementassistants focust het boek 
op persoonlijke vaardigheden, individuele ontwikkeling en carrièremogelijkheden. 
Beroep: managementassistant helpt managementassistants om te groeien in hun 
job en nog beter te fungeren als comanager. Tips, theoretische uitleg, concrete 
ervaringen en getuigenissen verduidelijken het geheel.

Ook managers halen er veel nuttige informatie uit. De managementassistant is 
een spilfi guur in de organisatie, maar wordt niet altijd naar waarde geschat. Het 
boek richt zich tot slot ook naar studenten die een opleiding als management-
assistant volgen. Ze krijgen een duidelijk beeld van de vele verrijkende uitdagingen 
van het beroep.

Onder meer op onderstaande vragen gaat Beroep: managementassistant dieper in: 

• Welke rol spelen managementassistants in het bedrijf?
• Waarom kennen sommige assistants het bedrijf beter dan hun manager?
• Waarom lopen managementassistants een verhoogd risico op stress? 
• Waarom moet het klikken tussen manager en assistant? Of moet dat niet?
• Waarom moet een assistant nog verder vooruitdenken dan een manager? 
• Waarom vullen de profi elen van managers en assistants elkaar perfect aan? 
• Waarom investeert een manager best veel tijd in communicatie met de assistant? 
• Waarom zijn assistants uitstekende netwerkers?
• Waarom blijkt de managementassistant in de praktijk vaak een comanager?

De auteurs:

Gert Corremans 

Michèle Dauwe 

Luc Van der Hofstadt

Marilyn Vanbesien

www.secretary-plus.be

www.crmfactory.be

www.mentallyfi t.be

COVERS 2.indd   1 3/20/07   6:52:46 PM

Bevestig uzelf

Zelfvertrouwen hangt samen met durf. Het doet ons beseffen dat we meer zijn dan een handeling 

en dat we fouten mogen maken. Wie niet waagt, niet wint! Durf uzelf open te stellen en risico’s 

te nemen. Pas dan boekt u echte vooruitgang. Zelfvertrouwen hebt u niet zomaar. U bouwt het 

geleidelijk op door volgende aandachtspunten voor ogen te houden: 

 Leef bewust - Zoek het hoe en waarom achter uw handelingen, doelstellingen en waarden.• 
 Aanvaard uzelf – Uw ik is uw beste vriend. Verdedig hem door dik en dun.• 
 Neem uw verantwoordelijkheid op – U hebt uw leven in eigen handen.  • 
Zolang u alles in de schoenen van iemand anders schuift, verandert er niets.
 Bevestig uzelf – U hebt het recht om uit te komen voor uw mening en uw overtuiging te verdedigen.• 
 Stel uzelf een doel – Laat u niet meedrijven op het ritme van de gebeurtenissen, of het gebrek eraan.• 
 Leef volgens uw overtuiging en houd u aan uw beloften – een gebrek aan integriteit is nefast voor  • 
uw zelfwaardering.

Beheers uw emoties

Beheersen betekent niet dat u uw emoties moet negeren. U moet ze leren begrijpen. Soms is het 

beter om ze te laten zien, dan weer om ze even te onderdrukken. Zo leert u uw emoties beter te 

controleren:

 Luister naar uw emoties – Om uw gevoelens te begrijpen, moet u ze eerst voelen en benoemen.• 
 Laat uw gevoelens zien – Doet u dit niet, dan blijven ze op de lever liggen.• 
 Voorkom negatieve emoties – Stresserende werksituaties zijn veelal de oorzaak.  • 
Ga ze te lijf met ontspanningstechnieken.
 Stel emoties even uit – activiteiten die u graag doet, zijn een ideale uitlaatklep voor uitgestelde emoties.• 
 Gebruik rituelen als houvast – Door hun herhaling en regelmaat geven ze u een veilig gevoel.• 

Ik relativeer gebeurtenissen.1. 

Ik herken en aanvaard mijn emoties.2. 

Ik geef er zoveel mogelijk uitdrukking aan.3. 

tijdens stressvolle momenten gebruik ik ontspanningstechnieken.4. 

Ik concentreer mij op mijn ademhaling.5. 

Ik ben mij bewust van een verhoogde spierspanning onder invloed van 6. 

stress.

Ik ontspan regelmatig mijn lichaam.7. 

Ik heb voldoende hobby’s als uitlaatkleppen.8. 

Ik heb aandacht voor de emoties van de mensen rond mij.9. 

Ik creëer rituelen die me zekerheid en houvast bieden.10. 

*Overgenomen uit het boek ‘Beroep: managementassistant’ – de volledige uitleg vindt u in hoofdstuk acht: ‘Jezelf managen op het werk’.

eQ, de eerste 10 stappen*:
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Het werk van de 

regioconsultant
Valt er een collega ziek of gaat er iemand op zwangerschaps- 
verlof? Dan staat onze regioconsultant klaar om haar te vervangen. 
Zij heeft geen vast kantoor, maar werkt een aantal maanden hier, 
dan weer daar. Zo garanderen we de continuïteit van onze  
werking in de vestigingen. 

Karin Van Leemput,  
regioconsultant voor Antwerpen-Mechelen-Geel-Turnhout

kennis van de consultant bespreken 
en bestuderen. Ook de samenwerking 
met de andere vestigingen verloopt 
heel goed. We wisselen ervaringen en 
tips uit tijdens de consultantmeeting. 
en alle profielen van onze kandidaten 
zitten in een nationale database.”

“Ik ga zelf, of met de hulp van col-
lega’s, op zoek naar de perfect match 
tussen kandidaat en onderneming, 
maar soms maak ik het volledige 
proces niet mee omdat ik van kantoor 
verander. een voordeel is dan weer 
dat mijn werkwereld voortdurend 
varieert: nieuwe collega’s, andere 
werkmethodes, … Ik hou van die 
afwisseling. Het vereist flexibiliteit 
en aanpassingsvermogen, maar ik 
leer ongelofelijk veel bij. Dat is de 
grootste troef van deze functie. toch 
biedt werken bij Secretary Plus nog 
veel andere pluspunten. Het is een 
sterk bedrijf – het aantal vestigingen 
blijft toenemen. Die werkzekerheid 
vind ik heel belangrijk. er is een 
duidelijke structuur en een gezonde, 
dynamische bedrijfscultuur. De sfeer 
is bijzonder aangenaam, met toffe 
collega’s en mooie kantoren. en er 
werken ook veel jonge mensen, waar-
door ik gemakkelijk aansluiting vind 
bij mijn eigen leefwereld.”

Gezocht: 
medewerkers bij 
Secretary Plus
Voelt u zich aangesproken door 
het verhaal van Karin? Is een 
interne functie bij Secretary Plus 
ook iets voor u? Stuur dan uw cv 
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 binnen ons netwerk.

Geen gemakkelijke opdracht, want je 
moet over veel psychologisch inzicht 
beschikken. Hard skills, zoals talen- 
en informaticakennis, test je met  
allerlei opdrachten – dat is vrij een-
voudig. Maar soft skills zijn minstens 
zo belangrijk en hierin inzicht krijgen, 
vraagt ervaring. Gelukkig genieten we 
van een goede ondersteuning. In het 
begin volgt elke consultant een diep-
gaande opleiding van Secretary Plus, 
waarin we de uiteenlopende taken en 

“Ik ben de vliegende consultant”
“Ik ben een consultant, maar heb 
geen vast kantoor. Ik werk in verschil-
lende vestigingen. Mijn takenpakket 
is heel uitgebreid: ik zorg van a tot z 
voor de opvolging, vanaf het opnemen 
van een vacature tot het afwerken 
van het contract van de assistant. 
Dat begint met de screening van de 
cv’s die binnenkomen en het inter-
view van de kandidaten en eindigt 
met de plaatsing van de assistants 
en de administratieve afhandeling. 
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Werken in … 
een familiebedrijf “Hard werken,  maar de waardering is groot!”

Familiebedrijven doen het 
goed in onze economie.  
Ze creëren werkgelegenheid – 
meer nog dan andere  
bedrijven. Goed nieuws voor 
Marijke Depoortere, die twee 
jaar geleden via Secretary 
Plus solliciteerde bij ranson, 
een familiebedrijf dat  
bakkerijproducten importeert, 
produceert en verdeelt.  
Ze begon er als uitzendkracht 
via Secretary Plus, en kreeg 
een half jaar later een vaste 
arbeidsovereenkomst. 

Marijke Depoortere twijfelt. Is het 
dochtertje van baas Bruno twee of 
drie jaar? Het doet er niet toe, voor-
lopig is de opvolging in het familie-
bedrijf verzekerd. Bruno ranson nam 
onlangs de fakkel over van zijn vader 
Philippe. en staat nu aan het hoofd 
van de naamloze vennootschap ran-
son. “Ik stelde me bewust kandidaat 
voor een baan in een familiebedrijf”, 
vertelt Marijke. “Voor de warme, ge-
moedelijke sfeer. een groot bedrijf is 
niets voor mij. Ik zou mij daarin snel 
een nummer voelen. Hier verloopt al-
les veel persoonlijker. Baas Bruno en 
zijn vader Philippe zitten tegenover 
elkaar in één groot bureau, samen 
met het administratief personeel.  
De zus, broer en oom van Bruno 
werken in de zaak, en de boekhouder 
is ook een ranson. De sfeer is heel 
ontspannen, maar er wordt heel hard 
gewerkt. De waardering is groot, dat 
vind ik belangrijk. Ik voel ook veel 
begrip voor mijn persoonlijke situatie. 
Ik kom uit een echtscheiding, en de 
overgang naar een nieuw leven was 
niet altijd gemakkelijk.”

Bruno ranson 
en Marijke 
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“Hard werken,  maar de waardering is groot!”

ranson: een bedrijf om uw vingers af te likken!
Ranson nv verdeelt bakkerijproducten en produceert marsepein, chocoladedecoratie en mixen. De klanten zijn  
bakkers, banketbakkers, chocoladeverwerkers en ijsproducenten. Met een kleine tweehonderd medewerkers is  
ranson toonaangevend op de Belgische markt. Het bedrijf is bovendien actief in meer dan dertig landen.

Het blijft in de familie
Lucien Ranson begint in 1948 met de verkoop van margarine aan de bakkers in de streek van Kortrijk. Zijn vijf zonen 
breiden het gamma uit met zelfgemaakte producten. West-Vlaanderen wordt al snel te klein, en het bedrijf zoekt 
nationale en internationale uitbreiding. In 2000 stapt de derde generatie van de familie ranson in het bedrijf. Bruno 
ranson: “als familiebedrijf hebben we een lange traditie. In het begin verkochten we alleen margarine, maar nu  
bieden we een volledig assortiment bakkerijproducten aan. We voeren 10.000 producten rechtstreeks in, uit meer 
dan dertig landen. Onze opslagplaats heeft een oppervlakte van 20.000 m². Met vijfendertig vrachtwagens brengen 
we onze producten naar onze klanten. Dat gebeurt op drie verschillende temperaturen, zodat alles in perfecte staat 
aankomt. Onder ons exclusief huismerk ‘Atlas’ commercialiseren we de belangrijkste basisproducten. We leveren 
eerste kwaliteit tegen de laagste prijs. Bij ons krijgt u geen tijdelijke prijsverlagingen of speciale acties, maar altijd de 
meest voordelige prijs. Dat is onze grootste troef.” 

Meer informatie vindt u op www.ranson.be.

Van bakkersvrouw 
tot management- 
assistant
In haar vorige leven werkte  
Marijke als zelfstandige in de 
bakkerij van haar man. Ze verkocht 
er van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat brood en koeken.  
Nu werkt ze op de exportafdeling 
van een distributeur. Marijke: 
“toen ik solliciteerde, was ik al 
veertig jaar. Niet echt een voor-
deel. Bovendien was mijn werk-
ervaring als bakkersvrouw geen 
troef, evenmin als mijn opleiding. 
toch heb ik me durven kandidaat 
stellen. Gelukkig maar, want 
nu heb ik een toffe functie! De 
softwareprogramma’s waren in 
het begin geen evidentie voor me. 
er is de laatste jaren ook zoveel 
veranderd op informaticagebied. 
Maar ik ben een doorbijter én een 
plantrekker. Bijleren kun je altijd, 
dat is mijn uitgangspunt. Ik kreeg 
ook veel steun van mijn collega’s. 
We gaan allemaal samen naar de 
Spaanse les. Dat is handig om te-
lefoons van Spaanse leveranciers 
te beantwoorden. en het versterkt 
onze verstandhouding.”

een boeiende en 
afwisselende functie
Marijke werkt op de exportafde-
ling: “We kopen fruit aan in het 
buitenland. Dat brengen we dan 
met vrachtwagens naar andere 
landen. Zo reist een lading fruit 
bijvoorbeeld van Spanje naar 
Duitsland, met als tussenstop 
België. Bij die aan- en verkoop 
komt een heleboel papierwerk 
kijken: aankoopcontracten 
voor de leveranciers opmaken, 
verkoopcontracten laten onder-
tekenen, bestellingen opvolgen, 
het transport regelen, num-
merplaten doorsturen, facturen 
maken, klachten afwikkelen, … 
een boeiende en afwisselende 
job. Stress? Ja soms, vooral als 
het fruit rijp is. Dat is voor onze 
afdeling altijd een piekmoment. 
Dan komt alles tegelijk op ons 
af. Het is heel belangrijk om op 
die momenten het hoofd koel te 
houden en prioriteiten te stellen. 
Weten wat je eerst moet doen, 
en dan rustig alles afwerken. Je 
niet laten afleiden door minder 
belangrijke zaken.”

Gezonde 
bedrijfscultuur
er wordt wel eens gesproken over  
familiebedrijven die verscheurd worden 
door diepgaande conflicten. absoluut 
niet zo bij ranson, dat prat gaat op een 
gezonde werksfeer, zonder spanningen, 
ook tussen de familieleden. Marijke: 
“Discussie? Ja. ruzie? Neen. Ik heb de 
indruk dat ze allemaal goed overeenko-
men. Met Bruno ranson is het ook al de 
derde generatie die in het bedrijf stapt. 
Ze beslissen ook veel dingen samen 
– zoals mijn aanwerving. Mijn eerste 
sollicitatiegesprek was met Bruno.  
enkele dagen later ontmoette ik  
Philippe. Die week was een van de 
spannendste in mijn leven, want het 
kon niet snel genoeg gaan voor mij. Ik 
wist absoluut zeker dat ik hier wilde 
werken. Uiteindelijk kreeg ik het goede 
nieuws: ik mocht beginnen op de 
exportafdeling. Op mijn eerste werkdag 
maakte ik kennis met de familieleden 
en mijn collega’s. Ik merkte meteen de 
goede sfeer. De familie is terecht fier op 
haar gezonde bedrijfscultuur. Veel  
collega’s werken hier al meer dan tien 
tot twintig jaar, sommige zelfs al meer 
dan dertig jaar. Dat kan ik zeker  
begrijpen. Zelf wil ik hier ook graag  
blijven werken tot aan mijn pensioen!”
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  Ontdek Mexico

Fiesta!
Vier verschillende kusten en een heerlijk  
klimaat maken van Mexico dé plek voor  
water- en strandliefhebbers. Ook het binnenland 
met zijn historische steden en roemrijk verleden 
is meer dan de moeite waard. tel daarbij de 
vriendelijke bevolking, en u begrijpt dat u in 
Mexico een fantastische vakantie beleeft.
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Mexico heeft een grote culturele en historische rijkdom. Van het 
binnenland tot aan de kust vindt u afdrukken van beschavingen 
uit het verre verleden. In talrijke sites bewondert u de kunst- 
werken van Olmeken, Maya’s, Tolteken, Azteken en Mixteken.  
en ook de Spaanse kolonisten zetten hun stempel met barokke 
kathedralen en kerken, die een bezoek waard zijn. Maar Mexico 
is méér dan dat, véél meer. Wat dacht u van ongerepte baaien 
met prachtige stranden, wilde rivieren, canyons en een jungle  
die nog altijd niet al haar geheimen heeft prijsgegeven?  
We selecteerden voor u de mooiste toeristische bestemmingen.

Guadalajara
De naam Guadalajara betekent 
‘plek waar het water over de rotsen 
stroomt’. er wordt wel eens gezegd 
dat Guadalajara de meest ‘Mexicaan-
se’ stad van Mexico is. Het is in elk 
geval een mooie stad, met sfeervolle 
pleinen en fraaie koloniale heren-
huizen. In oktober is er een festival, 
vol muziek, dansvoorstellingen en 
vuurwerk. Op en top Mexicaans! 

Badplaatsen
De kust van de Stille Oceaan is  
gekend als de ‘Mexicaanse Rivièra’. 
Die naam dankt ze aan het 
mooie, afwisselende land-
schap en de vele badplaatsen 
die variëren in grootte, drukte 
en sfeer. 

Puerto Vallarta
Puerto Vallarta was 
ooit een klein vis-
sersdorp. Maar nadat 
John Huston hier zijn 
film Night of the  
Iguana had opgeno-
men, veranderde dit 
rustieke dorp in een  
moderne badplaats met 
luxehotels, fraaie bungalows, 
talrijke restaurants en luidruchtige 
disco’s.

Veracruz
Veracruz is de belangrijkste haven- 
stad van Mexico. Er zijn weinig  
bezienswaardigheden, alles draait er 
om het Mexicaanse leven zelf.  
er hangt een vriendelijke en vrolijke 
sfeer, met overal muziek en een  
gezellige drukte. 

Oaxaca
Houdt u van authenticiteit, zonder 
opdringerig toerisme? Dan is de kust 
van Oaxaca een absolute aanrader. 
De gelijknamige hoofdstad wordt 
omgeven door een prachtige vallei. 
Het westen van Oaxaca is ruig en  
afgelegen. Dicht bij de hoofdstad 
vindt u talrijke indianendorpjes. 

chiapas
chiapas pronkt met bergen, water-
vallen, rivieren, meren, canyons én 
een tropisch regenwoud! chiapas 
bleef lang geïsoleerd van de rest van 
het land, waardoor de bewoners 

hun tradities grotendeels hebben 
behouden.

yucatán
yucatán betekent ‘ik versta 
u niet’. Dat antwoordde de 
Maya-leider toen de Spaanse 
conquistador Hernández de 

córdoba vroeg waar hij was. en 
dat werd de naam van het schier-
eiland toen de Spanjaarden het in 
1519 veroverden. U ontdekt hier 
een ander landschap: vlak, met 
hier en daar wat heuvels en ver-

scheidene cenotes (heilige bron-
nen), bevolkt door de vriendelijke en 

vrolijke Maya’s. 

cancún 
cancún is gericht op het toerisme, 
met hotels, uitstekende restaurants, 
discotheken, nachtclubs en winkel-
centra. Veel rijke Mexicanen hebben 
een tweede huis in deze badplaats. 
Het internationale cancún is de 
ideale vakantieplaats voor al wie van 
luxe houdt. 
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Mexico City

Bezienswaardigheden
Zócalo is het op een na grootste plein 
ter wereld (het rode Plein in Moskou 
is het grootste). In de tijd van de azte-
ken was Zócola de heiligste plek van 
de stad, vol piramides en tempels, 
zoals de templo Mayor. Nu heeft de 
Mexicaanse president er zijn kantoor 
in het Nationaal Paleis. 

De avenida de los Insurgentes snijdt 
de stad van het noorden naar het 
zuiden doormidden. Het is de langste 
avenue ter wereld. Ze kruist in het 
centrum de Paseo de la reforma. 
Daar staat de torre Mayor, het hoog-
ste gebouw van Latijns-amerika. Op 
de rotondes van de Paseo bevinden 
zich talrijke monumenten, waaron-
der de Ángel de la Independencia. 
Dat doet dienst als mausoleum voor 
onafhankelijkheidsstrijders. Het 
gebouw werd over de jaren versterkt 
om boven de grond te blijven. Want 
de stad kampt met ernstige grond-
verschuivingen, op sommige plaatsen 
zakt de bodem een kwart meter per 
jaar. 

aan het westelijk uiteinde van de 
Paseo bevindt zich chapultepec, 
een groot park op een heuvel. Van 
oudsher is dit het oord waar de inwo-
ners van de hoofdstad ontspanning 

caramba, wat een stad!
Mexico City is de grootste stad ter 
wereld, op tokio na. De stad telt  
25 miljoen inwoners en dat aantal 
groeit nog altijd. Prachtige gebouwen, 
musea en armoedige wijken  
wisselen elkaar af. De groene parken 
stralen rust uit, terwijl de straten 
overvol zitten met luidruchtig verkeer. 
Kortom, Mexico City is een bijzon-
dere, fascinerende en veelzijdige 
stad. Of u vindt het er prachtig, of u 
vlucht meteen naar de rust van het 
binnenland.

Mexico City werd in 1325 door de 
azteken gesticht. Volgens de legende 
wees hun stamgod de plaats aan 
door een adelaar een slang te laten 
verslinden op een cactus. Dit tafereel 
is afgebeeld op het wapenschild van 
de Mexicaanse vlag. De cactus stond 
op een eiland in het Texcocomeer, 
dus daar stichtten de azteken hun 
hoofdstad. De stad breidde zich snel 
uit over andere eilanden, zodat er een 
soort Venetië ontstond. tot 2000 had 
Mexico-stad Ciudad de los Palacios 
(Stad van de Paleizen) als bijnaam. 
In 2000 veranderde de toenmalige 
burgemeester de bijnaam in ciudad 
de la esperanza (Stad van de Hoop). 

zoeken. De azteekse keizers hadden 
er al een residentie en de Spaanse 
koningen lieten er het Paleis van 
chapultepec bouwen. Na de onaf-
hankelijkheid werd dat een kazerne 
en weer later het paleis van keizer 
Maximiliaan. Tegenwoordig is het een 
museum. Het park herbergt ook het 
Nationale antropologiemuseum en 
de presidentiële residentie Los Pinos.

Meer naar het noorden, in de oude 
azteekse marktstad tlatelolco, strekt 
zich het Plein van de Drie culturen 
uit. In die buurt trekt de Basiliek 
van Guadalupe jaarlijks miljoenen 
pelgrims. De basiliek is gebouwd na 
de verschijning van de Maagd van 
Guadalupe in 1531. 

In het zuiden van de stad nestelen 
zich de kunstenaarswijken coyoacán 
en San Ángel. Hier bewondert u de 
prachtige schilderingen van Diego 
rivera en andere muralisten.  
In coyoacán vindt u de belangrijkste 
campus van de Nationale autonome 
Universiteit van Mexico en het Azte-
ka-stadion. coyocán was ook de wijk 
waar Leon trotski werd vermoord:  
zijn woonhuis is nu een museum.  
De binnenstad van Mexico prijkt  
samen met Xochimilco op de  
UNESCO-lijst van Werelderfgoed.S
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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

Mexico, het land van de fiesta
De Mexicaan ziet in alles een reden tot feesten. Elke maand heeft een officiële 
feestdag en elk dorp zijn eigen muziekfestival. Bovendien stikt het er van de 
patroonheiligen. Zij worden natuurlijk stuk voor stuk uitbundig gevierd. Feest-
vieren doen Mexicanen met opzwepende muziek, eten en drinken, vuurwerk en 
folkloristische dansen met veel Spaanse en indiaanse invloeden. een feest  
zonder mariachiband is in Mexico ondenkbaar: drie tot vier muzikanten in 
strakke, zwarte broek met goudborduursel, kort nauw aansluitend jasje,  
sombrero en laarzen met hoge hakken spelen zeemzoete smartlappen.  
Een typisch Mexicaans feest is de charreada, een rodeo voor behendige 
cowboys te paard. De ruiters zijn gekleed in schitterende kostuums en dragen 
supergrote sombrero’s. 

Brand!
Mexico’s beroemdste drank is tequila. 
Het drinken ervan is een ritueel op 
zich. Leg een snuifje zout op de rug 
van uw hand, lik het zout op, drink uw 
glas in één teug leeg en zuig dan aan 

een kwartje limoen. Het vuur 
in uw mond blust u met 

een koele corona, 
geserveerd met 
nacho’s en guaca-
mole. Of wat dacht 

u van een ijskoude 
tequila Sunrise aan 

een van de vele bars op 
het strand? Intussen geniet 

u van de lokale band, die gekleed in 
kleurrijke poncho’s en sombrero’s de 
sterren van de hemel speelt. Want 
ook na zonsondergang gaat het leven 
bruisend verder. Mexicanen houden 
nu eenmaal van feesten!

Hola Mexico!
Mexico is zestigmaal groter • 
dan België. er wonen meer dan 
honderd miljoen mensen.
Mexico heeft 9330 km kust.  • 
Het land ligt tussen twee  
oceanen: aan de Westkust de 
Stille Oceaan en aan de Oost-
kust de atlantische.
De Mexicanen spreken vooral • 
Spaans. Maar dat doen ze nog 
maar vijfhonderd jaar. In som-
mige streken hoort u nog het 
plaatselijke Indiaans.
er zijn maar twee seizoenen: • 
een droog en een regenseizoen. 
Van juni tot oktober is het warm 
en regent het veel. De beste pe-
riode om naar Mexico te reizen, 
is van oktober tot mei, want 
dan is het er relatief droog en 
aangenaam warm.
U betaalt met peso’s. Sinds • 
1993 zijn er nieuwe munten 
en bankbiljetten in omloop: de 
nuevo peso. Maar ook de oude 
peso is nog geldig. Die heeft drie 
extra nullen, honderdduizend 
oude peso’s is dus gelijk aan 
honderd nieuwe peso’s.
er is keuze uit hotels in alle  • 
rangen en standen, van super-
luxueuze hotels over omge-
bouwde haciënda’s tot eenvou-
dige logementen. eén absolute 
regel: bekijk de kamer vóór u 
toezegt.
Gaat u op restaurant? Draag • 
dan geen korte broek. Ook top-
less zonnen vindt de Mexicaan 
veelal aanstootgevend.
Voetbal is enorm populair onder • 
de Mexicanen. Hun land orga-
niseerde in 1970 en 1986 de 
voetbalwereldkampioenschap-
pen. Het azteka-stadion in de 
hoofdstad heeft een capaciteit 
van 100.000 bezoekers. 
Het hele jaar door zijn er • 
watersportactiviteiten: surfen, 
zeilen, snorkelen, duiken en 
waterskiën. In de belangrijkste 
havens en toeristencentra kunt 
u boten en snorkeluitrustingen 
huren. Mexico leent zich ook 
prima voor de sportvisserij. 
Golfliefhebbers komen aan hun 
trekken in de luxueuze hotels 
met golfbanen.

Naar oeroud recept
Eten in Mexico
Mexico is een sappige cocktail van 
culturen. Hoe meer cultuur, hoe meer 
Mexico. Voedsel is een typisch voor-
beeld van die diversiteit. De cultuur 
van de azteken en de Maya’s vormt 
de bakermat van de Mexicaanse 
keuken. Zij waren meesters 
in de bereiding van sma-
kelijke gerechten met 
maïs, tomaten, bonen, 
paprika’s en pepers (in 
Mexico groeien er meer 
dan honderd verschil-
lende pepers). Maïs was 
bij de Maya’s een heilig gewas. 
Samen met bonen vormt het nog al-
tijd de basis van vele gerechten. Met 
de komst van de conquistadores in 
de zestiende eeuw kwam er Spaanse 
invloed in de Mexicaanse eetcultuur. 
De wereldberoemde tortilla heeft ook 
nu nog een belangrijke plaats in de 
Mexicaanse keuken. Een tortilla met 
iets erbij (vlees, vis of groenten) wordt 
een taco. een opgerolde tortilla heet 
dan weer een burrito, Mexicaans voor 
‘kleine ezel’. U eet hem zonder bestek, 
gewoon uit het vuistje. Heerlijk!

Hasta la vista!
Wilt u Mexico ontdekken,  
compleet met sombrero’s, tortilla’s 
en tequila? Neem dan contact op 
met Next Travel. Dit Brussels reis-
bureau specialiseert zich in unieke 
rondreizen die u laten kennis- 
maken met de vele bezienswaar-
digheden en de bijzondere aan-
trekkingskracht van Mexico.
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Flexibele opleidingen

Onderwijs zoekt oplossingen      voor knelpuntberoep
Managementassistant is een knelpuntberoep: de vraag is groter dan het aanbod. er zijn te weinig 
kandidaten op de arbeidsmarkt om alle managementondersteunende functies in te vullen.  
Secretary Plus ijvert al jaren voor de opwaardering van de functie om de instroom te stimuleren.  
Maar ook het onderwijs zoekt oplossingen, onder meer door flexibele opleidingsformules naar  
verschillende doelgroepen. We belichten twee nieuwe initiatieven: de bacheloropleidingen Office  
Management en Bedrijfsmanagement in avondonderwijs in de KHMechelen, en de éénjarige  
opleiding Management en communicatie in het Brusselse Melius.

KHMechelen

avondonderwijs op maat 
van volwassenen

In september 2008 startte de 
KHMechelen met twee gloednieuwe 
bacheloropleidingen in avondonder-
wijs: Office Management en Bedrijfs-
management.

Wie niet meteen na het secundair 
onderwijs naar het hoger onderwijs 
doorstroomt, combineert zijn studies 
op latere leeftijd vaak met een baan 
en een gezin. avondonderwijs ligt dan 
voor de hand. “Daar is steeds meer 
vraag naar”, bevestigt Nadine Vanesch, 
opleidingshoofd Office Management 
in de Katholieke Hogeschool  
Mechelen. “Daarom ontwikkelden 
we een opleidingsaanbod, specifiek 
voor deze doelgroep. Dat maakt van 
de combinatie werk–gezin–opleiding 
een haalbare kaart. Brengen ze een 
van deze bacheloropleidingen tot een 
goed einde? Dan is werkzekerheid 
gegarandeerd.”

Permanent leren

Ook bedrijven vragen steeds meer 
naar werknemers die zich levenslang 
bijscholen, ook al hebben ze al een 
diploma. Nadine Vanesch: “afgestu-
deerd ben je eigenlijk nooit hele-
maal. Vandaar dat ons aanbod ook 
openstaat voor werknemers die niet 
geïnteresseerd zijn in het bachelor-
diploma, maar zich wel verder willen 
bekwamen in een of ander compe-
tentieveld. Ik denk bijvoorbeeld aan 

een managementassistant die meer 
wil weten over marketing & sales- 
management om uit te groeien tot 
een volwaardige salesassistant, of 
iemand die gewoon wil leren hoe je 
een evenement efficiënt organiseert. 
Inschrijven voor maar één opleidings-
onderdeel kan dus ook.”

Positief leerklimaat

Iedere student krijgt een individueel 
programma op basis van kennis en 
vaardigheden uit een vorige oplei-
ding, werkervaring en andere erva-
ringsdeskundigheid. In zijn leerpro-
gramma staat de praktijk centraal. 
De leuze van de Mechelse hoge-
school illustreert de pedagogische 
aanpak: ‘Met theorie alleen red je 
het niet!’ Nadine Vanesch: “Per week 
zijn er maximaal twee lesavonden. 
Dit zijn intensieve en interactieve 
trainingssessies. Daarnaast bieden 
we begeleiding op afstand. een elek-
tronisch leerplatform ondersteunt 
docenten en studenten. Dat maakt 
de afstand tussen student, docent en 
begeleiders heel klein. Zo investeren 
we in een positief leef- en leerkli-
maat, op maat van volwassenen.”

Meer informatie?

Katholieke Hogeschool Mechelen 
raghenoplein 21 bis  
2800 Mechelen 
Tel.: 015 36 91 91 
E-mail: nadine.vanesch@khm.be 
www.khm.be/avondopleidingen 

cours Melius

Opleiding managementassistant 
in een schooljaar

Melius concentreert de volledige  
opleiding voor managementassistants 
in een jaar. Ze is beperkt in tijd, maar 
heel praktisch en motiverend.

Is het wel mogelijk om een hogere 
opleiding ‘Management en commu-
nicatie’ in één jaar te geven? thierry 
della Faille, directeur van de Brusselse 
school Melius, verdedigt de opleiding 
enthousiast: “Natuurlijk duurt een 
schooljaar niet lang. een opleiding 
bij Melius is dan ook enorm intensief, 
dat is een extra troef. Veel studenten 
worden aangetrokken door de korte 
looptijd en de veelzijdigheid van onze 
opleiding. Zo kunnen ze snel aan 
de slag als managementassistant. 
andere komen bij ons studeren als 
aanvulling op een eerste opleiding. 
Bijvoorbeeld om hun talenkennis en 
praktische ervaring te verruimen. Zo 
kunnen ze gemakkelijker aansluiten 
bij de bedrijfswereld. Onze opleiding is 
enorm polyvalent. een sterke, praktijk-
gerichte kennis van allerlei technieken 
eigen aan het zakenleven – gecom-
bineerd met een goede talenkennis – 
zijn de beste troeven om in dit beroep 
succesvol te zijn. Dat blijkt ook uit het 
aantal werkaanbiedingen voor Melius-
schoolverlaters: iedere student krijgt 
gemiddeld drie tot vier aanbiedingen!”
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Helpt u ook mee?

Kent u een assistant in spe? 
een natuurtalent, geschikt voor 
een van de opleidingen Office 
Management? Geef hem of haar 
een duwtje in de rug met onze 
PlusNews Future Bachelor Of-
fice Management. Bestel gratis 
zoveel exemplaren als nodig via 
info@secretary-plus.be. 
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Onderwijs zoekt oplossingen      voor knelpuntberoep
Duik in het bedrijfsleven

Studeren is één aspect, de verwor-
ven kennis in de praktijk brengen 
een ander. Dat is de bedoeling van 
het ‘Business Game’. “Dit intensieve 
moment in onze opleiding is goud 
waard”, vervolgt thierry della Faille. 
“Onze studenten krijgen de kans om 
zich honderd procent in te leven in 
het bedrijfsleven. Ze vormen virtuele 
groepen van zes ondernemingen, 
bijvoorbeeld banken, vastgoed- 
makelaars of informaticabedrijven. 
twee weken lang simuleren ze het 
gewone werk in een bedrijf. Ze nemen 
een duik in de wereld van financiën, 
boekhouding, personeelsbeleid, 
loonbeheer of commercieel beleid. 
Mét de stress die erbij hoort, net 
zoals in de realiteit. Ze onderhouden 
handelscontacten, en werken voor 

een honderdtal Franstalige, Neder-
landstalige en engelstalige ‘klanten’. 
Die komen ook echt op bezoek. Het 
spel ontwikkelt zich verder gedu-
rende de volledige opleiding. Zo krijgt 
elke onderneming af te rekenen met 
specifieke problemen, eigen aan 
haar activiteit. De sponsors werken 
geëngageerd en enthousiast mee aan 
het spel – een overtuigend bewijs 
van hun interesse voor onze unieke 
pedagogische aanpak.”

Melius+, snelcursus  
voor 35-plussers

De Melius Plus-opleiding richt 
zich tot personen tussen 35 en 55 
jaar. “In de praktijk zijn het vooral 
vrouwen”, weet thierry della Faille. 
“Zij willen opnieuw aan de slag als 
managementassistant en investe-

ren in een intensieve opleiding van 
dertien weken. Ze krijgen de kans om 
hun kennis bij te spijkeren én hun 
zelfvertrouwen te vergroten, want na 
een periode van inactiviteit is dat ab-
soluut noodzakelijk. talen komen hier 
niet aan bod, maar ze hebben wel 
de mogelijkheid om daarvoor extra 
cursussen te volgen. De nadruk ligt 
ook hier op praktijk en samenwer-
king, met de voorbereiding van een 
businessplan als praktijkoefening.”

Meer informatie?

Melius  
d’Oultremontstraat 48  
1040 Brussel 
Tel.: 02 734 31 49 
Fax: 02 734 31 49  
E-mail: info@melius.be 
Internet: www.melius.be

Geslaagd
Interesse voor een opleiding 
Office Management?

Uw loopbaan in het secundair onder- 
wijs zit er bijna op. Binnen enkele 
maanden kiest u een richting in het 
hoger onderwijs. Bij die keuze gaat 
u niet over één nacht ijs, want ze 
bepaalt uw verdere loopbaan. Welke 
kant wilt u op? Supersnel ervaring 
opdoen, zoals bij cours Melius?  
’s avonds naar school in Mechelen? 
Of een dagopleiding Office Manage-
ment?

Neem voldoende tijd om uzelf vooraf 
een aantal vragen te stellen. Wat 
zijn uw sterke punten? Welke vakken 
interesseren u het meest? Wat wilt u 
precies doen na uw studies? Verlangt 
u een afwisselende functie die nauw-
keurigheid aan spontaniteit koppelt? 
Gebruikt u graag softwaretoepas- 
singen? Wenst u uw talenkennis 
verder te ontwikkelen? Spreken veel 
sociale contacten u aan? Blinkt u uit 
in de coördinatie van projecten? 

Ja, ja, en nog eens ja? Dan is een op-
leiding Office Management zeker iets 
voor u. U leest er alles over in onze 
folder ‘PlusNews Future Bachelor  
Office Management’, met nuttige 
informatie en getuigenissen van 
jongeren. Bestel hem gratis via  
info@secretary-plus.be. Of bekijk 
hem digitaal op www.secretary-plus.be. 
U vindt er ook een overzicht van alle 
Nederlandstalige hogescholen en 
Franstalige Hautes ecoles met een 
opleiding bachelor Office  
Management.
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Het Direct team beantwoordt aan

een reële behoefte

Verbluffend succes
Sinds de oprichting in 2004 evolueerde het aantal klanten 
en Direct team-assistants snel. Dit succes danken we aan 
onze bekendheid als de specialist voor management- 
ondersteunend personeel. en natuurlijk aan de prestaties 
van onze Direct team-assistants. Zij zijn onze ambassa-
deurs en het visitekaartje van het Direct team. 

Harde en zachte competenties
Nieuwe kandidaten voldoen aan de strengste eisen.  
We testen hen uitgebreid op harde, maar ook op zachte 
competenties. Ze hebben een groot aanpassingsvermo-
gen en zijn snel ingewerkt. Ook stressbestendigheid, zelf-
standigheid, zin voor initiatief en discretie zijn belang-
rijke troeven.

Klaar voor de toekomst
Het Direct team-concept is onmisbaar op de huidige 
arbeidsmarkt. De formule beantwoordt aan een reële 
behoefte. Het bewijs? De vraag naar onze hooggekwalifi-
ceerde assistants blijft stijgen. een groep van kwalitatief 
sterke, gemotiveerde assistants, klaar voor de toekomst!

Gezocht:  
ervaren assistants met pit
Het Direct team is dé eerste keuze voor assistants die 
gaan voor afwisseling, nieuwe ervaringen en sociale 
contacten. als Direct team-assistant bent u zeker van 
continuïteit in uw functie. U krijgt een aantrekkelijk 
salaris met extralegale voordelen. Bovendien zorgt 
een coach voor persoonlijke begeleiding, advies en 
evaluatie, en bent u dankzij de Open academy Plus-
opleidingen helemaal mee met de laatste  
ontwikkelingen in uw beroep.

Ook iets voor u?
Wie komt in aanmerking voor een plaats in het Direct 
team? assistants met een uitgebreide talenkennis 
(Nederlands, Frans, engels, Duits, …) en uitstekende 
computervaardigheden (MS Office). Staan even hoog op 
ons verlanglijstje: betrouwbaarheid, stressbestendig-
heid, organisatietalent en groot aanpassingsvermogen. 

Houdt u van nieuwe uitdagingen en afwisseling in uw 
job? Stuur dan snel uw cv naar direct.team@secretary-
plus.be met vermelding ‘kandidatuur Direct team’.

In bijna vijf jaar tijd bouwde  
Secretary Plus het Direct team uit: 
een pool van hooggekwalificeerde  
assistants. De formule focust op  
projecten. Ondanks het nijpende  
tekort aan managementassistants op 
de arbeidsmarkt is het Direct team 
een succesverhaal.

Het Direct team is een vaste kern van 
managementassistants. Ze zijn in 
dienst bij Secretary Plus Direct team 
en werken op projectbasis bij onze 
klanten. Voor de assistant biedt het 
Direct team afwisseling en werk-
zekerheid. Voor de ondernemingen 
betekent deze formule betrouwbaar-
heid en continuïteit.
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Het Direct team beantwoordt aan

een reële behoefte

Joo Haelen

Dominique Feront “Ik zocht een functie met veel afwisseling. Die vond ik bij 
het Direct team!”

“Waarom ik kies voor deze formule? Ik werkte vroeger 
als managementassistant in een consultantbedrijf. Na 
bijna vier jaar had ik zin in iets anders – iets met meer 
afwisseling en uitdaging. Secretary Plus Direct team was 
de perfecte oplossing! Het is heel boeiend om verschil-
lende sectoren, werkmilieus en mensen te leren kennen. 
Bovendien bekijk je managementondersteunende functies 
telkens vanuit een andere context. Je kruipt voor een aan-
tal maanden in de huid van iemand anders. 

In een vorige Vision vraagt een collega zich af: ‘Wie is mijn 
baas?’ Je kunt je ook afvragen wie je collega’s zijn. er zijn 
natuurlijk de mensen die je elke dag ziet tijdens het pro-
ject bij de klant. Met sommigen heb ik nog altijd contact. 
Daarnaast zie ik regelmatig mijn Direct team-collega’s, 
tijdens een Open academy Plus-opleiding of een van de vele 
evenementen van Secretary Plus. Het is altijd leuk om bele-
venissen uit te wisselen. Ik ben al aan mijn zesde opdracht 
bezig, nu als personal assistant voor drie advocaten. Ik krijg 
elke dag te maken met auteursrechten, merken, enz. een 
uitgebreide agenda, maar zoals altijd bij het Direct team, 
ook een boeiende uitdaging! Mijn waardevolste ervaring? 
Je bent nooit te oud om bij te leren. Ongeacht je leeftijd of 
functie.  Heb je zin om met een open geest nieuwe mensen 
te leren kennen? Dan is een functie bij het Direct team ook 
iets voor jou!”

“Ik werk al vier jaar als Direct team-assistant en ben nog 
altijd overtuigd van het concept.”

“Het Direct team biedt mij een functie boordevol  
variatie, wat mijn professionele en persoonlijke  
ontwikkeling geweldig stimuleert.

een van de vele voordelen is dat je telkens in een ander 
bedrijf werkt, waardoor je veel nieuwe mensen ontmoet. 
Het ontbreekt me nooit aan enthousiasme. Ik hou ervan 
om in een andere werkomgeving terecht te komen, en een 
nieuw takenpakket onder de knie te krijgen.

Ik dacht niet dat ik ooit op een advocatenkantoor zou 
werken. Dankzij het Direct team kwam ik in deze sector 
terecht. Na twee intensieve projecten ken ik de kneepjes 
van het vak!

andere projecten dompelden me onder in het architecten-
milieu, de fruitsector en de paramedische wereld. Daarna 
werkte ik lang in een onderneming die cleaning- en andere 
facilitaire diensten aanbiedt. Sinds kort ben ik aan de slag 
als HR-assistant in een farmaceutisch bedrijf. Kortom, 
aan afwisseling geen gebrek.

Op het einde van een opdracht ligt er altijd een nieuwe 
uitdaging op me te wachten. Dankzij Secretary Plus Direct 
team komt de juiste persoon op het juiste moment in het 
juiste bedrijf terecht. Knap werk!”

S
e

c
re

ta
ry

 V
is

io
n 

17



ta
ke

 a
 b

re
a

k 
 

 

Wintersport dicht bij huis

Skiën in de Vogezen
Bestaat er een skiregio op amper 450 km van Brussel? Waar 
altijd sneeuw ligt? en waar u tot tien uur ’s avonds op de latten 
kunt staan? Ja, het Massief van de Vogezen. Het geheim achter 
de ‘eeuwige sneeuw’? Sneeuwkanonnen. 

Het Massief van de Vogezen heeft zes wintersportplaatsen, en 
bergtoppen die tot 1400 meter hoog reiken. De streek investeerde 
de laatste jaren in honderden sneeuwkanonnen. Sneeuw is er 
dus altijd – het hoeft alleen maar te vriezen.

elke nacht verse sneeuw!

Het dorpje Saint-Maurice-sur-
Moselle heeft 1800 inwoners en ligt 
aan de voet van de bekende ‘Ballon 
d’alsace’. Dit kleine skistation ligt op 
zo’n 1100 meter hoogte. 

Vlak bij het dorpje Bussang ont-
springt de Moezel. Bussang telt 2000 
inwoners en het skidomein strekt 
zich uit op een hoogte die tussen 600 
en 1200 meter schommelt. 

Ventron is het paradijs voor de familiale 
skiër. Het dorpje telt bijna 1000 inwo-
ners en strekt zich uit tot een hoogte 
van 1200 meter. er zijn negen alpine- 
skipistes, acht skiliften, vijftig sneeuw-
kanonnen en drie langlaufpistes. 

Girmont-Val d’Ajol heeft een maximale 
hoogte van 760 meter, waardoor dit 
station beperkt is tot langlaufpistes. 
er zijn er zes met een totale lengte 
van veertig kilometer. 

andere 
sneeuwactiviteiten
Naast alpineskiën kunt u in de Vogezen 
ook kiezen voor andere sneeuwacti-
viteiten, zoals raquettewandelingen. 
Geschoeid op een soort tennisrackets 
wandelt u met een gids door het sneeuw-
landschap. Vaak eindigen die wandelin-
gen in een zogenaamde ferme-auberge, 
waar u geniet van de lokale gastrono-
mische specialiteiten. Ook langlaufers 
worden verwend in de Vogezen. U vindt 
hier meer dan 300 kilometer aangelegde 
en verharde pistes. Ze zijn uitstekend 
geschikt voor uitstapjes met het hele 
gezin én voor meer ervaren langlaufers. 
Liefhebbers van sensatie wagen zich 
aan winters valschermvliegen, skiwind 
of snowfunboard, sneeuwscooteren of 
ijswandklimmen. Voor een stevige wan-
deling doet u beroep op gediplomeerde 
berggidsen die u begeleiden tijdens 
originele uitstappen, zowel overdag als 
‘s nachts. 

take a break …  
in de Vogezen
Op zoek naar toeristische informatie? 
Surf naar de officiële, viertalige web-
site van de Vogezen op www.toerisme-
lorraine.eu. Of neem contact op met 
Next Travel. Dit Brussels reisbureau 
specialiseert 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

Gérardmer is het bekendste oord, 
genesteld aan een prachtig meer. 
In de stad vindt u talrijke hotels en 
restaurants en ‘s avonds heerst er 
een gezellige sfeer voor een  
geslaagde après-ski. De skipistes 
liggen net buiten de stad, u bereikt ze 
met een gratis bus. er zijn in totaal 
twintig skiliften en talrijke kilometers 
langlaufpisten. ’s Nachts voorzien 
sneeuwkanonnen de belangrijkste 
pistes van verse sneeuw, zodat skiën 
bijna altijd kan. 

In La Bresse leeft u zich uit op 220 
hectare skipistes. evenveel sneeuw-
kanonnen zorgen voor een glinste-
rende sneeuwlaag. Sommige pistes 
zijn verlicht tot tien uur ’s avonds! een 
skischool, kinderopvang en talrijke 
accommodatievormen maken van La 
Bresse een prima wintersportplaats 
voor een tussendoorvakantie. 
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Open academy
Plus
een van de missies die Secretary Plus op zich heeft genomen, 
is het ondersteunen van assistants in de loop van hun carrière. 
Dit doen we onder meer door hen opleidingen aan te bieden met als 
doel hun vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen.

Dankzij de Open academy Plus-opleidingen zijn wij in staat hen 
te helpen zich persoonlijk en professioneel verder te ontplooien 
in functies die dagelijks een zeer hoge beroepsbekwaamheid, 
een perfecte ingesteldheid en een kennis vereisen die gelijktijdig 
evolueren met de organisatie en de technologische vooruitgang.

Ontdek het programma van onze opleidingen 
via www.secretary-plus.be!

Secretary Plus behaalde het Q*for-kwaliteitslabel.
Dankzij deze erkenning kunt u subsidies van de Vlaamse 
overheid aanvragen voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van de 
inschrijvingskosten van een opleiding. Ontdek de voorwaarden 
en inschrijvingsmodaliteiten op www.beaweb.be. 

Om al uw talenten 
te ontwikkelen!



Scotch® Veiligheidstape
For your eyes only

Hoe verstuurt u een vertrouwelijke brief? 
Met Scotch® Veiligheidstape. Deze tape 
verhindert elke poging om de brief te openen 

en houdt alle vertrouwelijke informatie veilig 
in de omslag. De handige dispenser voorkomt 

plakproblemen. Scotch® Veiligheidstape is onmisbaar op kantoor 
én bij u thuis. en niet alleen voor omslagen. Voor u het weet, kunt u 
niet meer zonder!

Win een van de 200 supertapes
Win een gratis Scotch® Veiligheidstape, mét dispenser. Stuur een  
e-mail naar be.officepromo@mmm.com, met de vermelding  
‘Wedstrijd Secretary Plus’ en uw gegevens. Bent u een van de snelste 
tweehonderd managementassistants? Dan vindt u binnenkort de super-
tape in uw bus!
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Slimmer en sneller werken

een hoofd vol pop-ups
U kent het wel: u loopt naar de keu-
ken om de was uit te halen – u zet 
alvast de soep op het vuur – lag er 
boven niet nog een vuile t-shirt van 
uw dochter? – terwijl u nu toch boven 
bent, haalt u snel nog de lakens van 
haar bed – ah, wat een puinhoop op 
haar kamer, die glazen neemt u gauw 
mee naar beneden – wat ging u nu 
alweer doen? – juist, de was. en de 
soep? Die is intussen overgekookt.

Duizend dingen doet u tegelijk – 
vrouwen zijn daar goed in, zegt men. 
en nog komt u handen te kort. Ook op 
het werk hebt u het druk, druk, druk 
met bellen, vergaderen, e-mailen, ... 
Het is soms moeilijk om uw gedach-
ten erbij te houden. Vooral als die 
stem in uw hoofd blijft zeggen wat u 
nog allemaal moet doen.

U hebt uw computer, pen en papier. 
Maar als assistant is uw hoofd het 
belangrijkste werkmateriaal. Maar 
hoe houdt u dat hoofd helder? Hoe 
zorgt u ervoor dat alles op wieltjes 
loopt? Hoe krijgt u meer plezier in uw 
werk en minder stress?

Fluiten voor beginners
Denk positief: zet op een rijtje wat u • 
allemaal goed doet. Wedden dat er 
meer goed dan fout gaat?
Geef ideeën geen kans te ontsnap-• 
pen: hou een klein notaboekje bij de 
hand om ideeën te noteren.
Geloof in uzelf: u bent veel sterker • 
dan u misschien denkt.
Geloof in uw collega’s: geef hen • 
vertrouwen. 
Leef in het hier en nu, en geniet • 
ervan.
Maak uw hoofd leeg en ontspan u. • 
alle rompslomp vliegt zo buiten.
Blokkeer de pop-ups in uw hoofd en • 
delete alle negatieve gedachten.
Waardeer de prestaties van  • 
anderen: zo krijgt u gegarandeerd 
waardering terug.
Geef uzelf een tweede kans: als het • 
niet meteen lukt, dan probeert u 
toch gewoon opnieuw?

“In mijn hoofd is alles heel eenvoudig, 
in mijn hoofd valt alles op z’n plaats”, 
zingt Raymond Van Het Groenewoud. 
Van Brusselmans tot raymond: het 
lijkt een heel karwei. Maar als u deze 
tips in de praktijk van uw eigen leven 
en werk brengt, bent u al een heel 
eind op weg. 

Probeer dit eens
Doe niet alles tegelijk: werk een • 
zaak volledig af, begin pas dan aan 
het volgende.
Zorg voor een goede voorbereiding, • 
dat is al het halve werk. Maak 
vooraf een overzicht van wat u moet 
doen om een taak geslaagd af te 
werken.
Focus op hoe u iets wilt bereiken. • 
Plannen en voornemens zijn te 
vaak gericht op wat u wilt bereiken.
Maak realistische plannen, hou • 
vooraf rekening met mogelijke  
vertraging. en bedenk hiervoor al 
een oplossing.
Weet u hoe iets nog beter kan?  • 
Vertaal het dan in een concrete 
actie die meteen iets oplevert.
Beloon uzelf en uw collega’s voor • 
een geslaagde actie.
Doorbreek gewoontegedrag en • 
dagelijkse routine. Dat geeft u een 
energieboost!
Beperk u tot een aantal informatie-• 
kanalen. anders verdrinkt u erin.
Bekijk niet meteen elke e-mail die • 
binnenkomt. Zet het mailgeluid van 
uw computer af.
Denkt u aan iets dat u nog moet • 
doen? Noteer het op een kladblok 
of in Outlook en zet het even uit uw 
hoofd.

‘Mijn hoofd loopt om’, betitelt 
Herman Brusselmans een 
van zijn boeken. Het is 
soms ook de titel van mijn 
leven, als ik té veel te doen 
heb in té weinig tijd en me 
voortdurend laat afleiden 
door klantentelefoons, 
collegabezoekjes, dringende 
e-mails en … mijn eigen 
gedachten. Dán loopt mijn 
hoofd om. een herkenbare 
situatie voor veel assistants, 
maar een handvol tips 
maken uw hoofd opnieuw 
helder.
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energiezuinig leven  
én werken
In deze nieuwe rubriek leest u hoe u uw  
energiehuishouding op peil houdt, zodat  
alles in uw privéleven en in uw  
werkomgeving vlot verloopt. We laten 
assistants aan het woord die  
vertellen hoe zij hun batterijen 
opladen. en luisteren naar tips van 
professionals. Personal coach  
Hannelore Dekeyser steekt  
de loef af. 

Duurzame energie
“Mensen hebben allerlei taken en 
verantwoordelijkheden. Wilt u meer 
energie, dan moet u leren focussen. 
Voorwaarde is wel dat u niet te veel 
wordt gestoord. Zet het geluid van 
uw mailprogramma uit, las vaste 
mailtijden in en laat u niet verleiden 
om voortdurend te chatten. Bepaal 
op het einde van uw dag de belang-
rijkste uitdaging voor de volgende 
dag. reserveer ‘s morgens wat tijd om 
hieraan te werken, in plaats van  
meteen uw mailbox te openen.  
en verlies vooral uw doelen op  
langere termijn niet uit het oog.”

Geluk is meer dan 
comfort
“Gelukkig zijn op het werk wordt 
bepaald door verschillende dingen. 
Natuurlijk zijn er een aantal basisbe-
hoeften, zoals loon en andere voorde-
len. Die maken uw leven comfortabel. 
Maar geluk is meer dan comfort. Wat 
u niet vindt in uw functie, dat com-
penseert u in uw privéleven. Ik advi-
seer het tegenovergestelde en raad u 
aan om wat meer van uzelf naar het 
werk te brengen. Het is belangrijk dat 
uw werk past bij de waarden die u 
als persoon nastreeft. Dat u er uzelf 
in terugvindt. Soms moet u daarvoor 
iets verder kijken dan uw eigen rol. 
Niet: wat doet het ertoe of ik een ver-
slag maak van deze vergadering? Wel: 

wat is het 
uitein-
delijke doel 
van dit project? 
Niet: waarom krijg ik 
die vervelende klant? Wel: 
wat zegt die klant eigenlijk over onze 
dienstverlening?”

Het zonnetje in huis 
én op het werk
“Blij of boos? Het is een wereld van 
verschil. emoties hebben een grote 
invloed op onze energiehuishouding. 
Gevoelens van angst, onzeker-
heid, irritatie of boosheid zijn heuse 
energievreters. Dit zijn de momenten 
waarop uw lichaam zich voorbereidt 

op een 
gevecht, 

of de neiging 
krijgt om te vluchten 

(‘fight-or-flight’). Ga dan 
even iets eten, koffie halen, een wan-
deling maken, ... Negatieve gevoelens 
maken het onmogelijk om logisch 
en efficiënt na te denken. Probeer te 
ontdekken wat u emotioneel raakt, 
waaraan u zich ergert, wat u triest 
maakt of bang. Zo bent u gewapend 
tegen bronnen van energieverlies en 
krijgt u meer controle over de even-
tuele negatieve reacties die ermee 
samengaan. tot slot een heel eenvou-
dige tip: adem heel langzaam in en 
uit. Uw lichaam herkent dit als een 
signaal van veiligheid en ontspan-
ning. U wordt meteen rustiger.”

Vertel ons uw verhaal
een goede balans tussen werk en privéleven maakt gelukkig. Soms steken 
werkdruk en stress spaken in de wielen. Resultaat? Uw energiepeil zakt, 
en u voelt dat u het beter wat kalmer aan doet. Dikwijls volstaan een paar 
eenvoudige tips om de balans te herstellen.

We horen graag hoe u in evenwicht blijft. Vist u in het weekend, jogt u elke 
morgen vijf kilometer, of volgt u yogalessen? Laat het ons weten: mail 
uw verhaal naar info@secretary-plus.be. En deel uw ervaring met onze 
lezers.
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els Van Massenhove, assistant to the Vice-President bij Vitalo Packaging:

“Superdruk, maar   heel erg leuk!”
De opleiding Office Management is enorm polyvalent, zo blijkt uit het 
verhaal van els Van Massenhove. Na haar studie ging ze aan de slag als 
managementassistant. en daar is ze heel gelukkig mee: “De functie is 
me op het lijf geschreven!”

els Van Massenhove is 

24, maar heeft al flink 

wat bagage. Ze studeerde 

twee jaar geleden af 

aan de KHBO (Katho-

lieke Hogeschool Brugge 

Oostende). Na haar 

opleiding Office Manage-

ment volgde ze nog een 

jaar Meertalige Bedrijfs-

communicatie aan de 

VLEKHO. Ze werkte bij 

een touroperator, stapte 

over naar een europees 

comité en koos uiteinde-

lijk voor Vitalo Packaging. 

Haar functie? assistant 

to the Vice-President. 

Over haar job
“Vitalo is een multinational. Dat trok mij 
aan. Ik gebruik graag mijn talenkennis: 
engels, Frans, Spaans en Duits. Mijn 
takenpakket spreekt tot de verbeelding: 
reizen boeken en de agenda beheren van 
de Vice-President. Nu ben ik volop bezig 
met de voorbereidingen voor de orga- 
nisatie van de global sales meeting en  
de global Hr meeting. een superdrukke 
functie, maar heel erg leuk. 

Het is niet gemakkelijk om alles op tijd 
te regelen. Managers die vertrekken voor 
een dringende meeting? Daar komt veel 
bij kijken. Gelukkig werken we samen met 
een goed reisbureau en weet ik te orga-
niseren. Het is belangrijk om met priori-
teiten te werken. Daarom hou ik altijd een 
takenlijst bij. er zijn dagelijks meetings 
in het buitenland, want we hebben negen 
vestigingen, verspreid over thailand, Slo-
wakije, China, de Filippijnen, Mexico, Japan 
en de Verenigde Staten. conference call is 
handig, maar toch niet altijd efficiënt ge-
noeg. een face to face-meeting blijkt vaak 
effectiever. Dus bestel ik vliegtuigtickets 
en onderhandel ik met hotelketens. Dat 
vereist een goede dosis assertiviteit. Ik laat 
me niet snel afschepen aan de telefoon. 
als vrouw sta ik mijn mannetje! 

De constructieve feedback van de Vice-
President vind ik heel belangrijk. alleen zo 
kun je groeien in je functie. Ik zie feed-
back als een kans om te leren, elke dag 
opnieuw.”

Over haar opleiding
“een toekomst als managementassistant 
was een bewuste keuze. een groot 
voordeel is de werkzekerheid: er is nog 
altijd een tekort aan assistants. tijdens 
mijn opleiding koos ik bewust voor de 
optie Spaans omdat ik een job wou in een 
multinational of in de toeristische sector. 
Vitalo is dus voor mij de perfect match.

Mijn opleiding was een goede voorbe-
reiding. toch leerde ik de praktijk tijdens 
mijn stage als directieassistente in de  
rijselse transportsector. Ik deed er een 
aantal klassieke taken: agendabeheer, 
verslagen maken, notuleren, telefoons 
voor de directeur filteren, correspon-
dentie, … Die stage was heel leerrijk, en 
dompelde me volledig onder in de Franse 
savoir-vivre. Ik denk er met plezier aan 
terug.” Of ze nooit eens meereist? els 
lacht: “Ik zou graag de hotels persoonlijk 
uitproberen, want ik reis graag. Maar dat 
behoort niet tot mijn takenpakket.  
Nog niet …”

Vitalo Packaging is een afdeling van 
de Vitalo-groep. De multinational 
heeft meer dan duizend medewer-
kers, verspreid over drie continenten. 
Zijn activiteit? De productie van  
plastic onderdelen en systemen voor 
de industrie. 

www.vitalo.net

| 
F

u
n

ct
ie

 
 |

  
 

S
e

c
re

ta
ry

 V
is

io
n 

23



S
ec

re
ta

ry
 

 m
a

tt
er

s

Bachelor Office Management of the year 2008 award

eervolle nominatie voor beste   drie assistants in spe
26 juni 2008. In het exclusieve kader van het Brusselse Hof Ter 
Musschen vindt de finale plaats van de Bachelor Office Manage-
ment of the year 2008 Award. Katrien Van Mulders, Tine Ooms 
en Melissa Delft winnen de prestigieuze wedstrijd van Secretary 
Plus Management Support. 

Van uw verslaggever 
ter plaatse
Het weer is schitterend, de locatie 
prachtig. Secretary Plus weet zijn 
evenementen goed te plannen. Ik 
geniet van een glaasje schuimwijn en 
bewonder intussen de oude heren-
hoeve en de robuuste stenen op de 
binnenkoer. Het publiek bestaat uit 
een honderdtal vrouwen en mannen, 
allemaal feestelijk uitgedost voor het 
slotevenement. Finalisten, ouders, 
vrienden, schooldirecteurs, leer-
krachten, stagebegeleiders, mede-
werkers van Secretary Plus, … Deze 
avond is het uitgelezen moment om 
oude bekenden, nieuwe collega’s en 
zakenrelaties te ontmoeten. De sfeer 
is ontspannen, behalve voor de fina-
listen. Zij lopen zenuwachtig rond en 
glimlachen iets te krampachtig in de 
lens van de fotograaf. Naast mij belt 
een kandidate nog snel naar haar 
vriend: “Het is bijna zover. We drinken 
nog een glas en dan begint het!”

Geen wedstrijd zonder 
kandidaten
Iedereen neemt plaats in de zaal. De 
spanning stijgt. anne De Baetzelier 
opent de avond en geeft het woord 
aan algemeen directeur christine 
Van den eynde: “alle finalisten gaan 
naar huis met een mooi prijzenpak-
ket, maar de drie winnaars worden 
extra bekroond. Zij krijgen een vaste 
functie bij ons Direct team.” een voor 
een klimmen de kandidaten de trap 
op naar het podium. anne heeft voor 
iedere kandidaat een paar vragen in 
petto. Het ene antwoord is al origi-
neler dan het andere. Ik onthoud dat 
Brugge heel veel Spaanse toeristen 
onthaalt, dat een goede assistant an-
ticipeert op alle problemen van haar 
manager en dat de mensen met wie 
je samenwerkt het allerbelangrijkste 
zijn. en dan volgt het beslissende 
moment: de jury maakt de namen 
van de drie winnaars bekend. Katrien 
Van Mulders, tine Ooms en Melissa 

Delft staan er wat beduusd bij, met 
de prachtige award in hun handen. 
“Deze trofee symboliseert het even-
wicht dat u nodig hebt als assistant”, 
wijze woorden, aan het begin van een 
prachtige toekomst.

De toekomst begint nu
Later op de avond krijg ik de kans 
om met de drie gelukkige winnaars 
te spreken. Ik vraag hen hoe ze 
het verschil maakten met de an-
dere finalisten, en wat de toekomst 
brengt. Katrien Van Mulders: “Ik ben 
heel positief – ik lach veel, ben altijd 
goedgezind. Ik voelde me echt goed 
in deze wedstrijd, en dat gevoel heb 
ik overgebracht op de jury. Blijkbaar 
met succes, en daar ben ik heel blij 
om. Nu ligt de toekomst open.” “Ieder-
een had kunnen winnen”, vult Melissa 
Delft aan. “Het waren allemaal sterke 
kandidaten. Ik ben ontzettend blij 
met het aanbod om bij het Direct 
team te werken. Dit is een ongelofe-
lijke kans om verschillende sectoren 
en bedrijven te leren kennen. Ik wil 
zoveel mogelijk ervaring opdoen, 
bagage verzamelen. en bewijzen 
dat ik het echt waard ben om een 
managementassistant te zijn. De 
praktijk is de beste leerschool, en die 
begint nu!” tine Ooms heeft het over 
een boeiende ervaring: “De prijzen 
zijn natuurlijk fijn, maar het gaat mij 
vooral om de ervaring. Het is een  
ideale oefening om te leren omgaan 
met de stress van een sollicitatie.  
De testen, interviews, presentaties, … 
dat leer je niet op school. Nu ben ik 
echt klaar voor de toekomst. Ik kan 
niet meer wachten en wil er NU aan 
beginnen!”

(v.l.n.r.) Melissa Delft, Tine Ooms en Katrien Van Mulders
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Bachelor Office Management of the year 2008 award

eervolle nominatie voor beste   drie assistants in spe

Vier rondes selecteren 
drie winnaars
De Bachelor Office Management of 
the year award 2008 is al aan zijn 
derde editie toe. De wedstrijd staat 
open voor alle laatstejaarsstudenten 
Office Management in België. Vier 
selectieronden testen hun motiva-
tie, competenties en vaardigheden. 
De award gaat uiteindelijk naar de 
beste drie managementassistants in 
spe, als waardering voor hun inzet. 

In de eerste selectieronde selecteren 
we dertig kandidaten op basis van 
hun cv en motivatiebrief. Zij krijgen 
in een tweede ronde testen over 
taal (Nederlands, Frans en engels) 
en computerprogramma’s (Word, 
Excel en PowerPoint). De resultaten 
bepalen welke vijftien kandidaten 
overblijven. In de derde selectieronde 
selecteren we elf finalisten. Dat 
gebeurt op basis van een simulatie-
oefening of in-basketoefening. Hierbij 
komen elementen als agendabeheer 
en timemanagement, organisatori-
sche en communicatieve vaardig-
heden, analytisch inzicht, autono-
mie, discretie, zin voor initiatief en 

verantwoordelijkheid aan bod. De jury 
selecteert uiteindelijk de drie winnaars na 
een interview in drie talen.

Professionele vakjury
Marianne Wagner, relationship  • 
Manager Benelux Crédit Agricole -  
assett Management, Management  
Assistant of the year 2004
Jackie Merckx, zelfstandig  • 
Hr consultant
annelies Vanden Broecke, Hr Manager • 
Secretary Plus Management Support
Ghi Morcom, Recruitment and HR • 
Officer Secretary Plus Management 
Support

Wat zit er in de 
prijzenpot?

arbeidsovereenkomst van • 
onbepaalde duur bij Secre-
tary Plus Direct team
citytrip voor twee personen • 
naar Lissabon, geschonken 
door Next Travel
Booster Gold-koffer ter • 
waarde van 84 euro,  
geschonken door Wellness 
Paladins
Open academy Plus- • 
opleiding
prachtige award en last but • 
not least
de eer van de nominatie …• 

Finalisten in de laatste ronde
(v.l.n.r.) Tinne Ooms (Provinciale Hogeschool Limburg), Melissa Delft (Katho 
Kortrijk), Katrien Van Mulders (Katholieke Hogeschool Leuven), Annelies 
Droogmans (Provinciale Hogeschool Limburg), Lesley Spans (Katholieke 
Hogeschool Leuven), evelien roels (Hogeschool West-Vlaanderen – Simon 
Stevin Brugge), Naima Delaere (Hogeschool Gent), Lindsay Van Bussel (ISELL 
Saint-Martin), Jonathan Logghe (Hogeschool West-Vlaanderen – Simon Stevin 
Brugge), Elise Gadenne (Katho Kortrijk), Kimberley De Graef (Hogeschool Gent)
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we u als klant of kandidaat nog beter 
van dienst zijn. tegelijkertijd verster-
ken we het imago van het beroep. 

Maakt u dus even tijd om onze  
enquête in te vullen? U vindt ze  
online tot 15 januari 2009 op  
www.secretary-plus.be. er zijn twee 
versies: een voor assistants en een 
voor managers. 

Werkt u liever op papier? Ga dan 
voor 15 januari 2009 even naar de 
Secretary Plus-vestiging in uw buurt. 
Daar ligt een print van de enquête 
voor u klaar.

Maak kans op een 
waardebon van 
comme chez Soi
Dankzij uw deelname aan onze  
enquête maakt u kans op een waarde-
bon van 250 euro van comme chez Soi 
te Brussel. een bon wordt uitgereikt 
aan een manager en een gaat naar 
een assistant. Het volstaat om 
hiervoor correct te antwoorden op de 
desbetreffende vraag. Waag uw kans 
en neem snel deel aan onze enquête!
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Nieuwe enquête

Onderzoek naar  
de functie  
managementassistant
In 2003 organiseerde Secretary Plus voor het eerst 
een diepgaand onderzoek bij managers en  
assistants. De 2008/09-enquête is de derde in rij. 
Ook nu peilen we naar de verwachte en reële  
competenties van de managementassistant, 
zowel bij de manager als bij de assistant.  
en bestuderen we nieuwe onderwerpen.

2003 
Meten om te weten
De resultaten van onze eerste 
enquête zijn ronduit verbluffend. Zo 
blijkt onder meer dat een manage-
mentassistant in eerste instantie 
een sterk ontwikkelde en evenwich-
tige persoonlijkheid moet heb-
ben. Kerncompetenties (talen- en 
informaticakennis) volstaan niet. 
Kernwaarden zoals betrouwbaarheid, 
discretie, verantwoordelijkheidszin 
en zelfstandigheid zijn minstens zo 
belangrijk. 

2006 
Persoonlijkheid is 
basisvoorwaarde
Het volgend onderzoek rond dit 
thema dateert uit 2006, en bevestigt 
de resultaten van de vorige enquête. 
De trend wordt zelfs nog verscherpt: 
de persoonlijkheid van de manage-
mentassistant is het allerbelang-
rijkste. Het is zelfs een basisvoor-
waarde die hoger scoort dan kennis. 
De ideale managementassistant is 
betrouwbaar, discreet en efficiënt. 
Zo luidt de mening van managers én 
managementassistants. Natuurlijk 
blijft kennis ook belangrijk, en moet 

de managementassistant over de 
nodige competenties beschikken. 
talen- en informaticakennis domine-
ren. Het is dan ook logisch dat naast 
gegradueerden en bachelors in Office 
Management ook veel gediplomeerde 
Vertalers-tolken kiezen voor een 
functie als management assistant.

2008/09 
Nieuw imago voor  
de management- 
assistant?
De 2008/09-enquête is de derde  
in rij. Ook nu peilen we naar de ver-
wachte en reële competenties van  
de managementassistant, zowel bij 
de manager als bij de assistant.  
Op basis van de vorige resultaten 
spitten we de thema’s verder uit.  
en bestuderen we ook nieuwe onder-
werpen.

Iedereen wint!
De resultaten van onze enquête zijn 
belangrijk voor iedereen. Want dank-
zij uw antwoorden bouwen wij onze 
organisatie nóg beter uit, en kunnen S
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Nieuwe beursstand

Nóg meer  
aantrekkingskracht
Managementassistants, legal assistants, native speakers, personal assistants, 
officemanagers, … Om nieuwe kandidaten nóg beter aan te trekken, zijn we op alle 
belangrijke beurzen aanwezig met een nieuwe beursstand.

“Secretary Plus streeft voortdurend naar een grotere naambekendheid, zowel bij 
ondernemingen als bij kandidaten”, vertelt marketingmanager Joëlle tay.  
“Via rekruteringsavonden, advertenties, schoolverlateracties en beurzen houden we 
potentiële kandidaten op de hoogte van mogelijke opportuniteiten en promoten we 
het beroep van managementassistant.”

Gezocht: kandidaten
“een groot deel van onze tijd gaat 
naar de werving en selectie van 
nieuwe kandidaten”, vervolgt Joëlle 
tay. “een onderdeel daarvan is onze 
aanwezigheid op talrijke beurzen: 
career Launch, easy Fair, talentum, 
Welcome Fair, regionale beurzen en 
schoolbeurzen. Onze stand is voor 
veel mensen de eerste kennismaking 
met Secretary Plus. Natuurlijk maken 
we graag een goede eerste indruk. 
Dus investeerden we in een gloed-
nieuwe, aantrekkelijke stand, die het 
imago van ons bedrijf weerspiegelt.”

Secretary Plus 
is dynamische 
trendsetter
De nieuwe stand sluit naadloos aan 
op onze huisstijl, met een evenwich-
tige kleurkeuze en grafische vorm-
taal, moderne beelden en fotografie, 
en aantrekkelijk meubilair.  
Joëlle tay: “Die look versterkt ons 
imago van dynamische trendsetter. 
Ons logo is prominent aanwezig.  
Het plusteken visualiseert een van 
de kernelementen van onze visie: 
meerwaarde creëren.”

De nieuwe beursstand kan op maat aangepast worden. S
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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

Halle 
Vandepeereboomstraat 78-82, 1500 Halle 
tel.: +32 (0)2 359 08 20 • fax: +32 (0)2 359 08 29 
halle@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

Luik  
Quai de Rome 53, 4000 Luik  
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

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

Waver  
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  
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde 
tel.: +32 (0)2 600 12 40 • fax: +32 (0)2 600 12 49 
direct.team@secretary-plus.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.


