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voor uitkomen dat ze geloven in zichzelf. Die alle kansen

12 Kennis van zaken

benutten om bij te leren en te groeien in hun functie.

14 Functie

Die met beide voeten op de grond staan en vooruit
willen. Secretary Plus biedt kansen aan iedereen die
zichzelf wil waarmaken. Leeftijd, geslacht, nationaliteit, … spelen hierbij geen rol. Wat telt, is een open
levenshouding. En een enthousiaste, gemotiveerde en dynamische
honger naar kennis.
Kennis is een belangrijke sleutel in onze samenleving. Daarom
besteden we veel aandacht aan de opleiding van managementassistants en stimuleren we laatstejaars met boeiende uitdagingen, zoals onze bachelor Office Management of the year Award.
Hun inzet om een van de drie Direct Team-contracten in de wacht
te slepen, was hartverwarmend. Kennis is een permanente waarde.
Want leren stopt immers niet op de schoolbanken. Via Open
Academy Plus organiseren we seminaries om uw kennis en
vaardigheden aan te scherpen, u zelfzekerder te maken en houvast
te bieden in allerlei situaties.
Kennis is de meerwaarde die we bieden met Experience Plus. Deze
nieuwe divisie richt zich op gemotiveerde managementassistants
die ouder zijn dan 45 jaar. Ervaren mensen met vakkennis, die
weten hoe het moet. Kennis is wat ons drijft om niet alleen onze
divisies uit te breiden, maar ook internationaal door te breken met
bijvoorbeeld nieuwe vestigingen in Frankrijk …

Christine Van den Eynde
Algemeen directeur
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Levenslang
leren is in onze
mondiale economie
hét instrument
geworden van
flexibiliteit en
inzetbaarheid.

Slim bekeken

Permanent leren,
altijd en overal
Vroeger leerde je een vak, werkte je een loopbaan vol
en ging je met pensioen. Nu is het anders: de tijd van
een job voor het leven is voorbij. De werkwereld stelt
steeds nieuwe eisen. De nieuwe werknemer is flexibel
en zijn kennis is up-to-date. Hij volgt opleidingen en
trainingen, laat zich coachen, gaat naar congressen en
scherpt zijn kennis aan in workshops en seminaries.
Permanent leren is de boodschap.

Wilt u comfortabel shoppen op de
arbeidsmarkt? Dan is kennis een
absolute voorwaarde. Elke dag neemt
het belang van opleiding en bijscholing toe. De werkwereld is gek op
gulzige werknemers met een grote
honger naar kennis. Leren gebeurt
niet alleen meer op de schoolbanken,
maar wordt een permanente waarde.

Secretary
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Onderwijs versus werkwereld



Natuurlijk heeft het onderwijs nog
altijd de taak om de toekomstige
werknemer klaar te maken voor de
arbeidsmarkt. Een managementassistant kan bijvoorbeeld moeilijk
zonder degelijke talenopleiding of
informaticakennis. De basisopleiding
vormt het fundament van de verdere
loopbaan en leerloopbaan. Vergelijk
het met een rugzak die de werknemer
in zijn loopbaan opvult met allerlei
kennis en vaardigheden. Opvallend
is dat het verschil tussen leren en
werken vervaagt. Enerzijds richt het
onderwijs zich meer op de praktijk.
Anderzijds integreert de werkwereld
onderwijssystemen zoals stage,
leercontract en alternerend leren.
Maar een sluitend geheel is dit niet.
Het onderwijs kan zich onmogelijk
volledig afstemmen op de veranderende noden van het bedrijfsleven.
Soms ontbreekt het aan overleg
tussen beide werelden. Het resultaat? Er blijven hiaten tussen onderwijs en arbeidsmarkt die we dichten
met permanent leren.

Werknemer én personal coach
Eenmaal uit de schoolbanken begint
het echte leren. Want er bestaat
geen kant-en-klaar recept voor ‘de’
werknemer. Tijdens de sollicitatieprocedure selecteert de werkgever
de meest geschikte kandidaat. Een
goed onthaal en de nodige opleiding
helpen u vervolgens een eind op weg.
Toch is dit onvoldoende om uw kennis
en vaardigheden up-to-date te
houden. Permanent leren is de
oplossing. Als u zich voortdurend bijschoolt, dan voert u zelfzekerder uw
taken uit. De kennis die u vergaart,
geeft u door aan uw collega’s en dit
heeft een positieve weerslag op het
bedrijf. U speelt in dit proces geen
passieve rol, maar wordt steeds meer
de persoonlijke coach van uw eigen
leven. U bent de manager van uw
eigen competenties en loopbaan.

Levenslang en levensbreed
Het leren voorbij? Neen, leren doet u
een leven lang. Waarbij ‘levenslang
leren’ niet alleen leren is in lengte van
dagen, maar vooral ook in de breedte.
Leren wordt een onderdeel van alle
levensdomeinen. Als permanente
leerling neemt u zelf het initiatief. U
neemt uw eigen ontwikkeling in handen,
staat open voor verandering en bent
bereid om aan uzelf te sleutelen.
Daarvoor kiest u uit een gigantisch
aanbod van cursussen die uw positie
professioneel of privé versterken:

van taallessen tot
computer en internet,
van automechanica
tot boekhouden, van
weerbaarheidstrainingen en ontstresstherapie tot ‘verzorg
het kind in jezelf’weekends.

Persoonlijk weerwerk met
Open Academy Plus
Om flexibel in te spelen op de nieuwe
behoeften van de arbeidsmarkt, moet
u uw kennis permanent bijspijkeren.
Kennis is naast soft skills zoals
betrouwbaarheid, aanpassingsvermogen, discretie, … een belangrijke voorwaarde om goed te functioneren – zo blijkt ook uit ons laatste
onderzoek naar de competenties
van managementassistants.
Secretary Plus geeft u de mogelijkheid om persoonlijk weerwerk te
bieden met een uitgebreid programma
van opleidingen, onze Open Academy
Plus. Scherp uw vaardigheden aan
in seminaries van een halve of hele
dag. Zet de dagelijkse praktijk naar
uw hand. Onze opleidingen maken u
zelfzekerder, leren u systematischer
denken en bieden u houvast in
allerlei situaties.
Meer info over Open Academy
Plus 2007 vanaf januari op
www.secretary-plus.be

>> Testimonials
Benoît Leyh, businessmanager bij Medtronic Belgium
“Bijleren? Mijn hobby!”
“Ik ben graag met taal bezig. Ook omdat ik het belangrijk vind om collega’s
in hun eigen taal aan te spreken. Als
Luikenaar heb ik op school nooit
Nederlands geleerd. Ik begon eraan
toen ik 30 werd en naar Brussel verhuisde. Onze kinderen gaan er naar
een Nederlandstalige school en dan
moet je ook zelf meekunnen. Die kennis blijven vervolmaken, dat is voor
mij tegelijk een uitdaging en een hobby.
Daarom schreef ik me in voor de cursus ‘Advanced written Skills in Dutch’
van Open Academy Plus. Oké, ik ben
businessmanager en geen managementassistant, maar voor mij telt
hiërarchie niet. In ons bedrijf wordt
elk vormingsaanbod opengesteld voor
iedereen - van directeur-generaal
tot receptioniste. Samen met twee
managementassistants van onze

firma genoot ik van de vormingssessie.
Die was zó dynamisch. Van bij de start
werden de vijftien deelnemers actief bij
het onderwerp betrokken. En de docent
kende de thematiek door en door. Ik heb
er mijn kennis flink ‘geüpdatet’. Zie je
wel? Ik weet nu zelfs hoe ik dat woord
correct schrijf. Al zeg ik eerlijk: ik keek
er wel van op hoe het Nederlands Engelse
werkwoorden vervoegt! De cursus ligt
naast me op mijn bureau. Samen met
het handige boekje over de spelling dat
we nagestuurd kregen. Ik duik erin telkens ik twijfel. Dat gebeurt vaak, want
ik mail naar alle Nederlandstalige collega’s in hun taal. Is de mail belangrijk?
Dan vraag ik mijn managementassistant om hem even na te lezen.
Want kwaliteit vraagt correcte taal.
En ondertussen kijk ik uit naar …
een volgende uitdagende training!”

Goed om
weten

Spelregels

• De ondernemer dient een aanvraag in om een ondernemerschapsportefeuille
te openen. Daarna kiest hij uit een aanbod van vier verschillende diensten:
opleiding, advies, mentorschap en de aankoop van kennis in Vlaamse kenniscentra.
• De ondernemer betaalt voortaan twee derde van de dienstverlening zelf in
plaats van de helft. De Vlaamse overheid komt voor 35 procent tussen in de
kostprijs.
• De steun bedraagt maximaal 5000 euro. In elke portefeuille kan maar 2500
euro aan dezelfde soort van dienst worden besteed.
• De ondernemer kan maar om de drie jaar een portefeuille aanvragen.
De portefeuille wordt alleen aangevuld tijdens het kalenderjaar waarin hij
geopend is en blijft maximaal twee jaar bestaan.
•	Er zijn strengere regels voor wat de zaken betreft waaraan het geld mag
worden besteed. Zo worden alleen nog de opleidingen zelf betaald.

|

De Vlaamse regering riep de ondernemerschapsportefeuille in het leven, op
voorstel van minister van Economie Fientje Moerman. Het is een combinatie
van een viertal cheques, waaronder de opleidingscheque. KMO’s kopen met
het nieuwe systeem eenvoudiger en elektronisch een aantal diensten. De reeds
aangekochte opleidingscheques blijven in 2006 nog geldig.

V i s i o n | Dossier

Een seminarie is een werkcollege.
Een werkcollege is een college in kleine
groep dat bestaat uit praktische oefeningen
en discussie. Een college is een les of voordracht ter inleiding van een discussie of
workshop. Een workshop is een werkgroep.
Een werkgroep is een groep van personen
die samen een thema uitdiepen. Een
cursus is een reeks lessen die samen één
geheel vormen.
Kunt u nog volgen? Misschien is een opleiding over alle mogelijke opleidingen een
goed idee?

Ondernemerschapsportefeuille
vervangt opleidingscheques

Secretary

Opleiding is een
verzamelterm voor
een geheel van onderricht. Er bestaan
verschillende soorten opleidingen. Soms ligt de nadruk op de
theorie, zoals bij een voordracht. En soms
halen praktische oefeningen de bovenhand. Het onderscheid tussen de gebruikte
termen in de onderwijswereld is niet altijd
even duidelijk. Wat bladeren door Van Dale
levert ons een handvol definities op.
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managementassistants van
topniveau op Franse markt
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Frankrijk is de volgende stap in de
groei van het netwerk dat Secretary
Plus in Europa uitbouwt. Het management selecteerde de Belgische
afdeling om de Franse organisatie
mee op te starten. Dat Belgen ook
Frans spreken, speelt natuurlijk mee,
maar het is vooral het succes van
Secretary Plus in België, leader op
haar markt, dat toelaat om de kennis
over te dragen naar Frankrijk. Zo
kunnen er ook synergieën ontwikkeld worden, zowel bij internationale
klanten als bij klanten uit NoordFrankrijk, en dit door begeleiding op
maat langs beide kanten. De vakkennis en kwaliteit van de Belgische
organisatie zijn doorslaggevend.
“Voor mij is België een echt model”,
zegt Carole. “Het is een markt die
buitengewoon goed draait.
Het succes van de 16 kantoren is
een echt voorbeeld voor ons.”
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Ik bedoel in de eerste plaats de heel
professionele rekruteringsmethodiek.
Daarin onderscheidt Secretary Plus
zich positief van elke concurrent.
Vertrekpunt is de talen- en informaticakennis, maar alles gaat veel
dieper. Er wordt gepeild naar de echt
belangrijke vaardigheden: betrouwbaarheid, aanpassingsvermogen,
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In april kwam
Carole
Matallah naar
Brussel voor
een maand opleiding. “Noem
het gerust een
‘totale onderdompeling’. Toen ik terug
in Parijs was, viel ik zelfs
op met mijn Belgisch
accent! Ik kwam in contact
met de unieke en aangename
bedrijfscultuur in Brussel: ik
kreeg meteen het gevoel dat ik
deel uitmaakte van hetzelfde bedrijf.
Die aanpak willen we zeker overbrengen naar Parijs en Rijsel.”
“Tijdens die maand leerde ik de
medewerkers kennen op alle niveaus
van de organisatie en nam ik deel
aan een aantal trainingsavonden.
Ik was van meet af aan bijzonder
onder de indruk van de werkmethoden.

Le e n D e h a e

eu

België als gangmaker

Na

Parijs en Rijsel: dat zijn de twee grote Franse centra waar
Secretary Plus haar activiteiten start. Ons aanbod van
managementassistants met topklasse is meteen een innovatie
op de Franse markt. Topmedewerkers met talenkennis, vaardig
in geïnformatiseerde kantoortoepassingen én met een présence
om ‘u’ tegen te zeggen. Succes verzekerd, ook bij de kandidaten.
Na enkele maanden beschikt de Parijse vestiging al over een
databank met 1500 sollicitanten. “Ik ben er gerust in. Binnen een
jaar kent elke onderneming ons en eind volgend jaar zijn we hét
referentiepunt voor topmanagementassistants”, zegt Carole
Matallah, officemanager van Secretary Plus Parijs.
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Hooggekwalificeerde managementassistants veroveren Frankrijk
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sterke trend om geen selectie te
organiseren, maar de waarde van
kandidaten te evalueren tijdens drie
tot vier maanden interimwerk. Kiest
het bedrijf toch voor selectie? Dan
duurt de procedure meestal een
maand of twee, ook als ze via ons
werken. Drie interviews met verschillende leidinggevende figuren in
het bedrijf gelden als minimum.
Dat vraagt tijd. Maar ik ben ervan
overtuigd dat we zullen slagen. Onze
eerste klanten komen nu al terug, wat
veelbelovend is.”

Présence en vakbekwaamheid

Aparte Franse markt
“In mijn contacten is de internationale inplanting van Secretary Plus
een enorm commercieel voordeel”, zegt Carole. “Het uitstekende
imago en het deel uitmaken van
een belangrijke groep – dat creëert
vertrouwen. Bovendien haal ik mijn
voordeel uit de synergie van klanten
in verschillende landen. Vooral de
sterke aanwezigheid van Secretary
Plus in België opent heel wat deuren
in Frankrijk. Al moeten wij onze naam
in Frankrijk natuurlijk nog maken.
De maand training in Brussel gaf me
dat extra zetje: bij bedrijfsbezoeken
kreeg ik vaak contactgegevens van
collega’s in Franse vestigingen.”
“De Franse markt heeft zijn eigen
kenmerken. Er is bijvoorbeeld een

“Ook het voorkomen is belangrijk.
Managementassistants die voor
Secretary Plus werken, moeten goed
overkomen: warm, hartelijk en open.
Ze mogen zich ook niet té excentriek
kleden. Op dit ogenblik werken we
met ongeveer 90 procent vrouwen en
10 procent mannen. Maar je merkt
duidelijk dat ook meer en meer
mannen een managementondersteunende functie willen uitoefenen.”

Luxeprestaties
“Wij werken in een kleine niche op
de arbeidsmarkt: de heel specifieke
groep van meertalig en supercompetent managementondersteunend
personeel. Het gaat hem om de
meerwaarde. Dat vertaalt zich ook in
onze aanpak naar klanten.
Onze strategie is niet agressief.
We vinden en selecteren de beste
managementassistants voor onze
klanten. Geef ons een jaar de tijd en
dan stáán we er.”

|

Carole Matallah werd negen
maanden geleden aangeworven
om de eerste vestiging van Secretary
Plus in Frankrijk op te starten. Begin
juni opende het Parijse kantoor de
deuren en begin augustus volgde
Rijsel. Secretary Plus ontwierp een
attractieve website en afficheerde
het aanbod op enkele heel bekende
Franse rekruteringssites. Met directe
respons. In juli - midden in de vakantieperiode – stroomden de kandidaturen met het ongelooflijke aantal
van honderd per dag binnen.
“We willen die ook allemaal binnen
de drie dagen beantwoorden”, zegt
Carole. “Met onze databank
maken we een preselectie op basis
van hun talen, computerkennis en
hun ervaring. Dan volgt een eerste
telefonische screening. Het resultaat
na enkele maanden? Een preselectie
van maar liefst 300 kandidaten!”

V i s i o n | Dossier

Vliegende start

Secretary Plus zal in Frankrijk ook
het concept Direct Team introduceren: ervaren topmanagementassistants bij de klanten op projectbasis. Deze formule is in Frankrijk
tot nu toe bijna volledig beperkt tot
de wereld van de informatici. “Wij
zitten nu in de lanceringsfase van dit
nieuwe, aantrekkelijke product. Zowel ervaren managementassistants
die een nieuwe uitdaging zoeken als
klanten op zoek naar een risicoloze
formule, tonen interesse. Waarom?
Omdat de kandidaten het een heel
aantrekkelijk aanbod vinden: werkzekerheid en toch afwisseling. Wat de
klanten betreft: zij krijgen de garantie
dat alle assistants over gelijkaardige
competenties beschikken voor de
projecten van langere duur.”

Secretary

flexibiliteit, stressbestendigheid, … Precies wat je nodig hebt
bij de selectie van
managementassistants
van topniveau.
Dat vergemakkelijkt
onze start:
we kunnen een
beproefd systeem
gewoon transponeren vanuit de
zekerheid dat het
werkt.”

“Ik zoek bij kandidaten vooral naar
een goede harmonie tussen présence
en vakbekwaamheid. Die hebben ze
nodig om ons imago van hooggekwalificeerde managementassistants gaaf te houden”, vertelt
Carole Matallah. “Wij hebben een
aantal bedrijven waar ze alleen Frans
moeten kennen. Toch mikken we bij
onze selectie op talenkennis - bij alle
kandidaten. In Frankrijk gaat het dan
om kennis van het Engels. Vraagt de
opdrachtgever een derde taal? Dan
is dat meestal Duits. Verder eisen
we minimaal drie jaar ervaring en
natuurlijk voldoende vaardigheden
op het vlak van computerkennis.”
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Argentinië

Op het ritme
van de tango

Argentinië bestaat uit een combinatie van scherpe tegenstellingen. Rijk en arm,
warm en koud, hoog en laag, … Alles in dit enorme land lijkt een alter ego te hebben. De hoofdstad Buenos Aires is een bruisende metropool waarin de tango
de beklijvende tristesse van de economische puinhoop ventileert. Die
levendigheid steekt schril af tegen de desolaatheid van de Pampas.
Hier wisselen machtige gletsjers zich af met een uitgestrekt stuk
van het regenwoud en de tropische pracht van de Iguazu-watervallen. In het zuiden sieren uitgestrekte meren de Antarctische
ongereptheid van Vuurland.

Sta d
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Buenos Aires
Passie en dans
In de hoofdstad Buenos Aires klopt het hart van Argentinië. Alles in die stad
ademt een overweldigende sfeer van passie en dans uit. De naam alleen al
klinkt ritmisch. In deze derde grootste hoofdstad van Zuid-Amerika wonen
bijna twaalf miljoen mensen. Een gigantisch aantal dus, maar toch heeft de
stad ongelooflijk veel charme en aantrekkelijkheid.

Zoals elke wereldstad biedt Buenos
Aires een rijk palet aan bezienswaardigheden. Een wandeling over
de Avenido 9 de Julio is een absolute
aanrader. Deze boulevard bestaat uit
vier lanen die parallel lopen, elk met
meerdere rijvakken. Op het kruispunt
met Corrientes, één van de andere
verkeersaders in het centrum, staat
een obelisk van bijna zeventig meter
hoog. Op de Avenido vindt u ook het
wereldberoemde Teatro Colon. Dit
nostalgische renaissancegebouw
dateert al van 1908. Het is de meest
prestigieuze cultuurinstelling van
Argentinië. Maria Callas, Rudolf
Nureyev en Caruso stonden er op het
podium. Het Teatro organiseert elke
dag boeiende rondleidingen die u
achter het decor brengen. Ertegenover ligt een verkeersvrije winkelzone, de Calle Florida. Opmerkelijk is
de Galeria Pacifico, een gebouw met
een schitterende neoklassieke gevel
en een mooie koepel vol fresco’s. Door
de vele internationale hotelketens is
het altijd druk in deze buurt. Na sluitingstijd krijgt de buurt een grimmiger
karakter en blijft u er beter weg.

Tip•

Tip•
Corrientes is een aanrader als u van
een bruisend nachtleven houdt.
Toneelzalen, bioscopen en cafés liggen er zij aan zij. Ook hier beheerst
de tango het dagelijkse leven.

Autorijden in Buenos Aires
heeft veel weg van een Russische
roulette. Verplaats u liever met een
van de 40.000 zwartgele taxi’s die
hier rondtoeren.

Aan de
waterkant
Elke grootstad heeft zijn trendy wijken. Meestal zijn het buurten die ooit
verloederd waren, maar die omwille
van hun specifieke karakter plots een
tweede adem krijgen. En zoals in
zoveel andere steden nestelen deze
trendy wijken zich ook in Buenos
Aires tegen het water aan. De
Puerto Madero bestaat uit vier lange
havendokken waarvan de meeste
gebouwen dateren uit de negentiende eeuw. Die zijn nu allemaal
omgebouwd tot woningen, trendy
cafés en restaurants of hypermoderne kantoren. De huurprijzen zijn
daardoor pijlsnel gestegen. In de wijk
meren jacht- en zeilschepen aan.
Naast de Puerto Madero vonden heel
wat kleurrijke vogels hun natuurlijke
biotoop in een nieuwe groene zone.
U maakt er lange wandelingen in een
prachtige natuur, terwijl de stad
binnen handbereik blijft.

Voetbal en luxe
Wie Argentinië zegt, denkt aan Maradona. Het voetbalgodenkind is ook
vandaag nog overal aanwezig in de
hoofdstad. De wijk La Boca gaf zijn
naam aan een van de bekendste
clubs van het land, Boca Juniors, de
club waar Maradona ontdekt werd.
In deze wijk is voetbal nooit ver weg.

|

Buenos Aires was in 1536 een kleine
mijn- en havenstad. Pas in 1880 werd
ze ook de officiële hoofdstad van het
land. De gevolgen bleven niet uit. Het
stadscentrum kreeg in die periode
een bijna Westerse aanblik met brede
lanen, grote openbare gebouwen,
gezellige verkeersvrije winkelstraten
en prestigieuze hotels. Na een periode
van ongelimiteerde economische
groei kwam het land terecht in een
sociale en politieke impasse. Van
1976 tot 1983 werd Argentinië geregeerd door een wrede militaire junta
die duizenden Argentijnen spoorloos
liet verdwijnen. Dat leidde tot hevige
reacties in de hoofdstad en ook nu
nog betogen elke woensdag de dwaze
moeders op de Plaza de Mayo. De
oude koloniale stad vindt u terug in
San Telmo. De meeste gebouwen dateren er uit de Spaanse periode. Hier
vindt u de Antiguo Mercado, een grote
marktplaats waar vooral sjacheraars
elke dag hun waren aanprijzen. In
San Telmo is ook de Plaza Dorrego
een bezoek meer dan waard. Het is
een echte volksbuurt waar de tango
nog recht uit het hart komt.

V i s i o n | Travel
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Tip•
Het dagelijkse leven in Tigre wordt
overheerst door het water. Alle huizen hebben pontons. U gebruikt dus
beter de boot als vervoermiddel.

Zeeolifanten, ze bestaan echt

In het noordoosten van het land en
deels over de grens met Brazilië zorgt
de Iguazu-rivier voor een onwaarschijnlijk wonder van de natuur: de
Iguazu-watervallen. Deze impressionante watermuur bestaat uit 275
watervallen, samen 2,7 kilometer
breed en 70 meter hoog. De kracht
van het water zorgt voor een mysterieuze nevel waarin een spectaculaire
regenboog schittert. De watervallen
worden omkaderd door een weelderige
jungle, waarin meer dan 400 bontgekleurde vogelsoorten hun habitat
hebben. Ook talrijke vlindersoorten
maakten van deze idyllische omgeving hun thuis. Deze unieke fauna en
flora werd zowel door Argentinië als
Brazilië erkend als nationaal park en
in 1986 riep Unesco de plaats uit tot
erfgoed van de mensheid.

De uitverkoren plaats
om zeeolifanten te
zien, is het Nationaal Park van het
schiereiland Valdez.
Deze imposante
beesten wegen vier
ton. Ze slepen zich dan
ook letterlijk aan wal. De
mannetjes beginnen vanaf september met de afbakening van hun territorium. Dat levert aardig wat strijd
op. Eenmaal het gebied is uitgetekend, komen ook de vrouwtjes aan
wal. Kort daarna worden de kalfjes
geboren. In dit park zijn zeeolifanten
een beschermde diersoort. Dat is ook
nodig, want ze waren zeer populair
bij jagers.

a

Een wonder van de natuur

w

Niet alleen Buenos Aires rust op
tegenstellingen. Heel het land zit zo
in elkaar. Even buiten Buenos komt u
in een totaal andere wereld terecht.
Dertig kilometer van de hoofdstad
ligt Tigre. Dit stadje is de uitvalsbasis
voor een uitstap op de Paranarivier.
De deltamonding van deze rivier
strekt zich uit over 21.000 km² en is
bezaaid met eilandjes. Daar staan
vaak prachtige woningen, meestal
op palen. Een flink aantal ervan zijn
onbewoond of staan te koop. Het
overstromingsgevaar
is hier erg groot en
dat maakt het
onderhoud van de
huizen bijzonder
duur. Daarom ook
dat de meeste
bewoonde huizen
wat verder van Tigre
afstaan.

Valdes-schiereiland

u-

|

Waterwereld op palen

Iguazu-watervallen

az

Tigre

Patagonië: verlaten gebied, in het noorden begrensd door de Rio Colorado en in het zuiden
door de zee-engte van Magellan. De bevolkingsdichtheid is hier minder dan 1 per km2.

I gu

Alles is hier geverfd in felle kleuren.
De huisjes zijn gebouwd in golfijzeren
platen en ondersteund met resten
van houtafval en scheepsonderdelen.
De bevolking, meestal Italiaanse
gastarbeiders, werden voor hun werk
immers betaald met materiaal in
plaats van met geld. De volkse wijk
La Boca contrasteert schril met het
prestigieuze noorden waar alles
baadt in een sfeer van luxe. In de
residentiële wijken voorbij het
Parque Thays ligt een kerkhof voor de
beroemde families van de stad. Evita
Perron werd er bijgezet in de familiekelder van de Duartes. Verderop in
de wijk staat het futuristische
gebouw van de Nationale Bibliotheek,
opgetrokken op de plaats waar ooit
haar villa stond. De bouw van de
bibliotheek duurde liefst twintig jaar
door de storm van protest tegen de
afbraak van Evita’s villa.

te

a
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Tip•
De melk van de zeeolifant heeft
een vetgehalte van tachtig procent
en is daardoor de rijkste melk ter
wereld.

Wist u dat?

De Perito Moreno-gletsjer

El Perito Moreno

Ushuaia

De grootste gletsjer
van de wereld

Het einde van de wereld

Met behulp van ijzeren pinnen
die aan uw schoenen worden
vastgemaakt, maakt u een spannende trektocht op de gigantische
gletsjers.

U kunt dit betoverende land
onmogelijk in één bezoek
leren kennen want de afstanden in het binnenland zijn
enorm en alleen overbrug-

Cu

baar met het vliegtuig.
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Pinturas

Inpakken en
wegwezen?
Wilt u meer weten over een individuele reis of een groepsreis naar
Argentinië?
Neem dan contact op met Alltravel.
Tel.: 089 46 43 42.
E-mail: argentinie@alltravel.be
Website: www.alltravel.be

V i s i o n | Travel

Tip•

Meer dan drieduizend kilometer
van Buenos Aires ligt Ushuaia, de
meest zuidelijk gelegen stad van
onze planeet. De Argentijnse
regering pompte destijds massaal
veel ontwikkelingsgeld in de
industrie, wat leidde tot een
regelrechte ecologische ramp.
De puurheid van dit gebied vinden
we gelukkig nog terug in het
Nationaal Park Lapataia. Hier lijkt
de tijd te hebben stilgestaan. De
uitlopers van de Andes verdwijnen
er in de zee en de eenheid met de
natuur is nergens tastbaarder dan
hier. Is dit letterlijk en figuurlijk
het einde van de wereld?

Secretary

El Calafate is het laatste stadje op
weg naar El Perito Moreno. Als u
deze gletsjer niet hebt gezien, dan
hebt u Argentinië niet bezocht. Maar
u moet er wel wat voor over hebben.
Het pioniersdorpje El Calafate is saai
en voorspelbaar. U wilt dan ook snel
naar de verderop gelegen ijssensatie.
De weg ernaartoe is helaas nóg
saaier … Maar de beloning is des te
mooier: de ijsmuur is tachtig meter
hoog en kilometers lang. Hij maakt
deel uit van een geheel van dertien
gletsjers. Een tocht op het Lago
Argentino en de zijarmen ervan, is
een absolute aanrader. De aanblik
van de gletsjers Upsala en Speggazini
laat een diepe indruk na, om nog maar
te zwijgen over de Perito Moreno.

meest zuidelijke staat van ZuidAmerika.
• Inwoners: 37 miljoen waarvan
12 miljoen in de hoofdstad
Buenos Aires.
• Oppervlakte: 3,8 miljoen km².
Ongeveer 2,8 miljoen km² is
continentaal gebied en 1 miljoen km² antarctisch. Argentinië
is na Brazilië het grootste land
van Zuid-Amerika.
•	Afstand tussen de meest noordelijke en de meest zuidelijke
stad: 3700 kilometer.
• Hoogste bergtop: Mount Aconcagua met 6959 meter.
•	Talen: Spaans (officieel), Engels,
Frans en Italiaans in de grote
steden.
• Munt: Argentijnse Peso. De
Amerikaanse dollar is heel
gegeerd.
• Seizoenen: op het zuidelijke
halfrond zijn de seizoenen
omgekeerd aan de onze.
• Klimaat: er zijn verschillende
klimaatzones. In het noorden is
het klimaat subtropisch, in het
centrum heerst een gematigd
klimaat en in het zuiden is het
koud met strenge winters en
gematigde zomers.
•	Tijdsverschil met België: vijf uur
in de zomer en vier uur in de
winter.
• Formaliteiten: een visum is niet
verplicht. Uw paspoort moet tot
zes maanden na uw terugkeer
geldig zijn.

|

•	Argentinië is samen met Chili de
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Kennis van zaken

Oudere werknemers willen
Zijn senioren welkom op de arbeidsmarkt? Absoluut, tenminste als het van Secretary
Plus Management Support afhangt. Met de nieuwe divisie Experience Plus breidt de
nummer één in de sector haar aanbod uit met managementassistants van rijpere leeftijd die op zoek zijn naar een
nieuwe, boeiende uitdaging.

EXPERIENCE
PLUS:

Experience Plus zet dynamische, meertalige en ervaren managementassistants in die ouder zijn dan 45 jaar. De divisie startte in september
2006, in samenwerking met het Secretary Plus-netwerk en met SeniorFlex-voorzitster Christiane Robert als rekruteerder. Christine Van den
Eynde, algemeen directeur Secretary Plus: “Voorlopig richt het proefproject zich uitsluitend op kandidaten en werkgevers in Brussel en
omgeving. Hebben we succes? Dan breiden we het concept in de toekomst uit naar al onze vestigingen.”

ZEg NOOIt
NOOIt tEgEN
EEN NIEUWE
UItDAgINg.

Vraag …
Managementassistant is een knelpuntberoep. Werkgevers zoeken vaak
lang en zonder succes naar geschikte kandidaten. Vooral in de Brusselse
regio ondervinden ze veel moeilijkheden. Experience Plus helpt hen om
vacatures sneller in te vullen met gemotiveerde mensen die zelf voor
een nieuwe uitdaging kiezen. Christine Van den Eynde: “Experience Plus
biedt bedrijven een ruime keuze aan kandidaten boven de 45 jaar - zowel
voor tijdelijke als vaste contracten. Deze managementassistants
bouwden al een rijke ervaring op. Ze zijn loyaal, gemotiveerd en hebben
een langere ervaring.”
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NE DITES JAMAIS JAMA
IS
A UN NOUVEAU DEFI.

Experience Plus est la
nouvelle division de Secre
tary Plus
Management Support,
orientée vers les assis
tant(e)s
dynamiques et surtout
expérimenté(e)s de 45
ans et plus.
Nous vous proposons
un large éventail de missi
ons
passionnantes (temp
oraires ou fixes) en tant
que:

Management Assista
nt
Sales Assistant
Secrétaire de Directio
n
Office Manager
Personal Assistant
HR Assistant
PR/Communication Ass
istant
...

Vous êtes Manageme
nt Assistant et résidez
Bruxelles ou environs
à
(Alost, Vilvorde, Wavre
, Zaventem, ...)?
Le support au manageme
nt n’a plus de secret pour
vous?
Vous souhaitez pouvo
ir exercer vos compétenc
vos connaissances lingui
es,
stiques, ... en relevant
un nouveau
défi? Prenez contact sans
tarder avec Experience
Plus.
Ou mieux: envoyez votre
c.v. et votre lettre de motiv
ation
à Christiane Robert: crobe
rt@secretary-plus.be.
Nous vous garantisson
s un job correspondant
parfaitement
à votre expérience, à vos
aptitudes et à vos ambi
tions.
Plus d’info sur Experience
Plus?
Surfez sur www.secre
tary-plus.be

Lic. B-AA04.056
Lic. W.INT.048
Lic. W.RS.48
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EXPERIENCE PLUS:

Excellence in Managem

ent Support

Managementassistants
in de tweede helft van
hun carrière hebben veel
ervaring, maar krijgen niet
altijd meer de kansen die
ze verdienen. Hoe ouder ze
worden, hoe meer ze het
risico lopen om uit de boot
te vallen. Experience Plus
geeft hen de kans op een
boeiende job. Christine
Van den Eynde: “Deze mensen
weten wat ze waard zijn.
Ze willen niets liever dan
hun ervaring, visie en kennis
doorgeven aan jongere
collega’s. We zijn ervan
overtuigd dat ze een grote
toegevoegde waarde te
bieden hebben.”

werken

“We worden almaar vroeger
senior en later oud.”
Bent u ouder dan 45 jaar? Dan mag u
zich bij de senioren rekenen. Neen, dit
is geen flauwe grap, maar de realiteit.
Vanaf 45 jaar loopt u een verhoogd
risico om uitgesloten te worden op de
arbeidsmarkt en voorgoed uit de boot
te vallen. Dat bevestigt ook Christiane
Robert, exclusief rekruteerder voor
Experience Plus: “Steeds meer mensen
die na hun 45ste werkloos worden, geraken niet meer aan de slag. Dat moet
veranderen!”
Christiane Robert is een energieke,
enthousiaste dame - 65 is ze nu. Op het
einde van haar goedgevulde carrière
als juriste en personeelsmanager
verwierf ze ervaring met de start van
HR-afdelingen voor Amerikaanse
bedrijven. Haar grote terreinkennis
gebruikt ze nu om de belangen van
oudere werknemers op de arbeidsmarkt
te verdedigen als oprichtster en voorzitster van de vzw SeniorFlex. Én om
als business unit manager kandidaten
te rekruteren voor Experience Plus.

Concrete kansen
Kandidaten die een beroep doen op
Experience Plus mogen rekenen op

Ervaring rendeert
Oudere werknemers moesten plaatsmaken voor jongeren. Samen met
arbeidsduurvermindering is dat de
laatste decennia dé oplossing voor
de werkloosheid. Eerst de jongeren,
de vrouwen, … pas dan kan worden
gedacht aan langer werken, roepen
ook de vakbonden. “Het is geen of/of,
maar en/en”, besluit Robert.
“Duizenden banen staan open, omdat
we geen kandidaten vinden met de
juiste ervaring. Oudere werknemers
hebben die ervaring.

Managementassistants:
beleef de tijd
van uw leven!
Secretary Plus Management
Support is dé referentie voor
managementondersteunend
personeel. Steeds meer managers
vinden via ons hun assistant. Meer
klanten betekent meer functies
en dus ... een grotere keuze voor u!
Ook als u ouder bent dan 45 jaar.
Bent u klaar voor een nieuwe
uitdaging? Neem dan contact met
ons op. Wij vertellen u graag alles
over onze nieuwe divisie Experience
Plus en wat een nieuwe uitdaging
voor u kan betekenen.
We bespreken met u eerst uw
ambities en vaardigheden. En koppelen die dan aan de juiste functie
in het juiste bedrijf. Zo bent u er
zeker van dat het klikt met uw
werkgever. Dankzij onze specifieke selectieprocedure, efficiënte
aanpak en kennis van de markt
realiseren wij voor u de perfect
match tussen uw persoonlijkheid,
kennis en ervaring enerzijds en de
organisatie anderzijds.
Interesse? Stuur een e-mail naar
Christiane Robert:
crobert@secretary-plus.be.
Of surf naar www.secretary-plus.be.

|

Christiane Robert:

Met haar vurig betoog weet ze me in
geen tijd te overtuigen van de ernst
van de zaak. Achter haar stralende
glimlach schuilt een vastberaden en
onverzettelijke dynamiek. Christiane
argumenteert dat leeftijd geen enkele rol speelt - of zou mogen spelen.
“Wij willen kandidaten ervan overtuigen dat hun carrière niet eindigt op
45 jaar. Integendeel. Oudere werknemers hebben veel troeven op zak. Ze
zijn betrouwbaar, loyaal en gemotiveerd: werken is hun levensdoel. Ze
zijn ook heel competent en hebben
een ruime, gevarieerde ervaring. Ze
hebben geleerd uit hun successen
en mislukkingen. Ze zijn flexibel
omdat ze minder familiale verplichtingen hebben en vinden soepele
oplossingen voor problemen. Tot slot
maken ze gebruik van een uitgebreid
relatienetwerk en adressenbestand.
Allemaal zaken die anders verloren
gaan.”

Meer informatie over de vzw
SeniorFlex?
Surf naar www.seniorflex.org.

V i s i o n | Kennis van zaken

Competent en flexibel

Bovendien kunnen ze hun kennis
overdragen en jongeren opleiden. En
bieden ze dus iedereen een voordeel.”

Secretary

een perfect match tussen hun eigen
waarden en persoonlijkheid enerzijds
en de bedrijfscultuur anderzijds.
Christiane Robert behoort zelf tot
de doelgroep: “Dit is voor mij een
gedroomde kans. We zijn met SeniorFlex op meerdere vlakken actief en
hebben verschillende actiepunten.
Maar nu kunnen we heel concreet
senioren de kans bieden om werk
te vinden. De samenwerking tussen
Secretary Plus en SeniorFlex trekt de
aandacht naar de problematiek van
de oudere werknemers. Dat kan ik
alleen maar toejuichen.”
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Functie

Valerie Vervueren, internal salesassistant,
personal assistant én projectcoördinator
bij Avalon Network:

“Mijn job
evolueert mee
met het bedrijf”
Alle managers dromen van een assistant zoals Valerie Vervueren:
zelfstandig, energiek en professioneel. Bescheiden is ze ook,
Valerie, maar na amper vijf minuten weet ik dat er een volbloed
assistant voor mij zit, die heel goed weet wat ze wil.
Valerie Vervueren: “Nieuwsgierigheid
is een absolute vereiste voor mijn job.”

Waarom zocht u werk via
Secretary Plus?
Valerie: “Ik volgde een opleiding
Romaanse talen en vond na mijn studies vrij snel werk. Maar die eerste
job bood onvoldoende mogelijkheden
om door te groeien. Dus zocht ik via
Secretary Plus meer uitdaging.
En die vond ik bij het IT-bedrijf Avalon
Network. Ik begon er iets meer dan een
jaar geleden en het bevalt mij prima.”

Secretary

Vision

U bent internal salesassistant?

14

fungeer als personal assistant van de
manager. Daarnaast schrijf ik teksten
voor onze website, promotiebrochures,
voorstellingsfolders, cases voor onze
verkoopsafdeling, enz.”

U bent eigenlijk een
veelzijdige duizendpoot …
Valerie: “Inderdaad. In het begin
assisteerde ik ook nog een verkoper
met de offertes en de vertalingen. We
zoeken nu een managementassistant
die een aantal van mijn administratieve taken kan overnemen. Dan kan
ik me meer toeleggen op het binnenhalen en begeleiden van projecten.”

Valerie: “Ja en neen. Mijn job evolueert mee met het bedrijf. Avalon
Network groeit snel en het aantal
projecten neemt alsmaar toe.
Dus ben ik nu officieel ook projectcoördinator. Ik heb niets tegen een
iets meer administratieve functie,
zoals managementassistant of salesassistant, maar de begeleiding van
projecten vind ik persoonlijk inhoudelijk nog interessanter. Ik voel me
graag betrokken bij de groei van het
bedrijf.”

Wat zijn uw sterkste troeven?

Wat doet een internal salesassistant?

Hebt u uw vaste stek
gevonden?

Valerie: “Salesassistant is een ruim
begrip en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Ik heb een
aantal administratieve taken, zoals
de briefwisseling, de boekhouding
en de personeelsadministratie. Ik

Valerie: “Tja, dat weet je nooit zeker.
Maar hier vind ik in elk geval de uitdaging die ik zocht. Ik ben ambitieus
en bij Avalon Network krijg ik de kans
om mijn ambities waar te maken. Dus
ik wil nog wel even blijven …”

Valerie: “Ik ben creatief, beschik
over een goede talenkennis en kan
zelfstandig werken. Bovendien ben
ik geïnteresseerd in de IT-sector. Die
nieuwsgierigheid is een absolute
vereiste voor mijn job. Ik heb geen
technische kennis, maar dat is ook
geen voorwaarde. Integendeel. De
klanten hebben niet graag dat we
hen overvallen met allerlei technische details en dure begrippen.”

Avalon Network
Portret van
de onderneming

Denkt u dat Avalon een van de
zovele gewone IT-bedrijven is?
Dan hebt u het mis. Het bedrijf
werd opgericht in 2001 en onderscheidde zich van bij de start
door een eigenzinnige kijk op
informatica. Maatwerk is hier
geen holle slogan. De bedrijfscontext begrijpen en de behoeften
omzetten in technologie staan
centraal in elk project. Een
gezonde strategie met duidelijke
resultaten: het klantenbestand
groeit en zo gaat het ook met de
groep medewerkers.
Valerie: “We zijn nu al met vijf.
Hier coördineren we alle
projecten, maar de productie
gebeurt in India. Daar werken
een tiental van de beste
ontwikkelaars. En we breiden
verder uit.”
www.avalonnet.com

De nieuwe spelling, een kwelling?
Vanaf 1 augustus 2006 gelden er nieuwe spellingregels.
Wat verandert er concreet? Tien vragen, tien antwoorden.

2. Wat is er veranderd?
Er zijn nu richtlijnen voor spellingkwesties die onduidelijk waren of
waarvoor geen richtlijnen bestonden.
De uitlegSecretary
van de regels
is uitgebreid
Plus vestigingen
en begrijpelijk. Fouten en onduidelijkheden zijn rechtgezet.
Aalst
Stationsstraat 6, 9300 Aalst
tel.: 053 76 61 30, fax: 053 70 87 43
aalst@secretary-plus.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turnhout
Kasteelplein 23, 2300 Turnhout
tel.: 014 80 00 00, fax: 014 80 00 09
turnhout@secretary-plus.be

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

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

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

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

Neen. In de Nederlandse kranten
kwam er vorig jaar protest tegen de
veranderingen. Een grote vereniging
van Nederlandse taalliefhebbers,
het Genootschap Onze Taal, steunde
de oproep om de officiële spelling te
boycotten. Zij publiceerden deze zomer een eigen lijst: het Witte Boekje.
Hoeveel woorden daarin afwijken, is
nog niet duidelijk.

4. Wat is de belangrijkste
vooruitgang?

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

Alle spellinggidsen, woordenboeken,
software voor spellingcontrole en
taaladviesboeken met het keurmerk
‘officiële spelling’ volgen nu voor het
eerst één uniforme spelling. Dat geeft
veel meer duidelijkheid en maakt
opzoeken gemakkelijker.

5. Komt er in 2016 weer een
nieuwe Woordenlijst?
Het algemene beleid van de Taalunie
is: zo weinig mogelijk veranderen.
Nu zijn er criteria geformuleerd voor
kwesties waarvoor geen spellingregels bestonden. Het hele terrein is
beschreven, dus is de kans klein dat er
over tien jaar nog veel zal veranderen.

U vindt alle informatie over de officiële
spelling op de volgende webadressen.
De Woordenlijst Nederlandse Taal,
inclusief de Leidraad met alle regels:
www.taaladvies.net
www.woordenlijst.org
Tegelijkertijd zoeken in de Woordenlijst, Leidraad én een databank met
vragen. U kunt via deze site ook
vragen stellen.
www.taaltelefoon.be

3. Hoeveel is er veranderd?

De nieuwe Woordenlijst spelt 900
woorden anders dan de editie van
1995. De aanpassingen zijn dus
beperkt en hebben vooral te maken
met vier kwesties:
- de tussen –n
- aan elkaar, los of met een streepje
- hoofdletters of kleine letters
- woorden van buitenlandse origine

9. Waar vind ik
de nieuwe regels?

Uitgebreide set met taalvragen en een
uitvoerige brochure over spelling (pdf).
www.taalunieversum.org/spelling/

Paardenbloem
en Paddenstoel

Wat er verandert in de officiële spelling

7. Moet ik de nieuwe regels en
woorden van buiten leren?
Neen. De bestaande hoofdregels
blijven dezelfde. De nieuwe regels zijn
een aanvulling voor wie vragen heeft
over specifieke gevallen. U hoeft dus
niet alle regels te kennen. Twijfelt u?
Dan zoekt u de schrijfwijze gewoon
even op.

10. Volgt Secretary Plus de
nieuwe spelling?
Natuurlijk. Wij vinden het belangrijk
dat managementassistants up-todate blijven. Daarom besloten we om
zelf een handig boek over de nieuwe
spelling uit te geven: Paardenbloem en
Paddenstoel. Auteur is Ludo Permentier, journalist bij De Standaard en redacteur bij Van Dale Lexicografie. Het
boek bevat een samenvatting van de
nieuwe regels, een beknopte geschiedenis van onze spelling, alle nieuwe
woorden, voorbeelden en oefeningen.
Meer info en de oplossingen vindt u op
onze website www.secretary-plus.be.
Wilt u ook graag een exemplaar?
Stuur dan een e-mail naar
info@secretary-plus.be.

Vision

Het Nederlands leeft: verouderde
woorden verdwijnen, nieuwe woorden komen erbij. Daarom besloot de
overheid om de Woordenlijst om de
tien jaar aan te passen en bestaande
regels te toetsen aan de praktijk.

6. Is iedereen nu tevreden?

Ja, als u Windows Office XP of
Office 2003 gebruikt. Gebeurde dit niet
automatisch? Dan kunt u een update
downloaden op www.microsoft.be
(klik op Downloads en selecteer de
categorie Office-toepassingen en toepassingen voor thuisgebruik). Ook het
Groene Boekje heeft een update van zijn
elektronische en papieren versie
(www.hetgroeneboekje.be). Voor Mac
OS X en Linux is er nog geen update
beschikbaar.

Secretary

1. Waarom is de spelling
veranderd?

8. Is er een update beschikbaar
voor de spellingcontrole op
mijn pc?

Tips & Tricks

Tips & Tricks
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Werken in ...

Werken in … de medical technology-sector

“Give patients a new life,
		
De firma heet Abbott Vascular. “Maar
het had net zo goed Boston Scientific
kunnen zijn”, lacht Maria. “En op mijn
visitekaartje staat er nog Guidant.”
Mijn verwarring is compleet. Maria:
“Vroeger werkten we allemaal bij
Guidant. Dat werd in april overgenomen
door Boston Scientific, dat meteen
een deel van het bedrijf doorverkocht
aan Abbott Vascular, een farmaceutisch bedrijf. Een deel van mijn
collega’s werkt nu voor Boston en een
ander deel voor Abbott. Momenteel
zitten we in een overgangsperiode,
maar je moet de situatie positief
bekijken. Er komen nieuwe kansen en
uitdagingen voor iedereen. En zonder
uitdaging ben ik geen gelukkig mens.”

Secretary
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Trotse werknemers
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Maria heeft recht van spreken. Elf
jaar geleden liet ze een goedbetaalde
job staan en ruilde ze haar werkzekerheid voor de uitdaging van een
startend bedrijf met amper dertig
werknemers. Nu zijn dat er meer dan
tweehonderd. Medical technology
is een sterk groeiende sector. Met
een ruime winstmarge. De voordelen
voor de werknemers zijn ook groot.
Maar beïnvloedt dat de manier
van werken? Is er een verschil met
werknemers uit andere sectoren?
Maria: “Ik denk het wel. De slogan in
onze sector is: ‘Give patients a new
life’. Onze werknemers voelen zich
verantwoordelijk voor het leven van
anderen. Ze zijn fier op onze producten en onze successen. Ze kiezen
voor de menselijke factor, en dat vind
je ook terug in onze bedrijfscultuur.”

Ik weet wie voor mij zit: Maria L’heureux.
Maar niet voor welke firma ze werkt:
Guidant, Abbott Vascular, Boston
Scientific? En in welke sector: farmaceutica, medical devices, medical
technology? Maria hakt de knoop
door: medical technology is de juiste
sectornaam.

Een open bedrijf
Vanaf de eerste dag na de overname
werd het bedrijf opgesplitst en kreeg
het personeel een kleur: rood voor
Abbott en blauw voor Boston. Alles
gebeurde zonder overleg, zonder discussie. Een vreemde situatie voor een
bedrijf met tweehonderd werknemers. Hoe reageerden de vakbonden?
Maria: “We hebben geen vakbonden.
We hebben ze nooit nodig gehad.
Dat is eigen aan onze sector in het
algemeen en aan ons bedrijf in het
bijzonder. Guidant was altijd al heel
open. Ons alternatief is een Wellbeing-forum waarin afgevaardigden
van personeel en werkgever overleggen, bijvoorbeeld over omgaan met
stress of de inrichting van de cafetaria. Deze groep komt maandelijks
samen en wordt heel strikt opgevolgd.
De managementassistants kregen
een afzonderlijk forum waarin al hun
grieven werden besproken. Het resultaat? Alle managementondersteunende functies kregen nieuwe titels
om de waarde van de job te bevestigen.
En sommige medewerkers stroomden
door naar een andere functie die
beter paste bij hun profiel.”

Waakhond
Maria werkte voor drie verschillende
presidenten. “Elke president is anders”,
zegt ze met overtuiging. “Ik sta onder
de president, maar we werken nauw
samen. Eigenlijk zijn we heel afhankelijk van elkaar. Zonder jou zou ik
mijn job niet kunnen doen, zei de
huidige president bij mijn laatste
evaluatie. En dat is het mooiste compliment dat hij mij kon geven.” Haar
belangrijkste taak is het beheer van
de kalender. Maria: “Ik heb een groot
organisatietalent. Er loopt weinig of
niets verkeerd. Ik beheer de agenda
en organiseer conferentiegesprekken,
meetings, enz. De binnenkomende
data wordt door mij gefilterd. Ik heb
een overzicht van alle e-mails, internationale contacten, enz. Ik bewaak
het kantoor - ze noemen me soms
lachend de waakhond. Bovendien
heb ik een soort vertrouwensfunctie
bij het personeel. Vergelijk het met
een ombudsvrouw.”

||

dat is onze
slogan.”

De lat ligt hoog

Maria is diplomatisch, strategisch
en zelfstandig. Dominant ook? Maria:
“Ja, soms is dat een vereiste. Ik heb
met één van de vorige presidenten
serieuze conflicten gehad. Als het
respect voor onze medewerkers in
het gedrang komt, dan laat ik het er
niet bij. Ik vind de menselijke factor in
een bedrijf heel belangrijk. Respect is
een absolute voorwaarde. Iedereen is
gelijk: president, directeur, manager,
managementassistant, … We spreken
elkaar ook met de voornaam aan
en respecteren elkaars vrije tijd,
persoonlijkheid en ideeën. Alles is
bespreekbaar. Iedereen mag zeggen
wat hij of zij denkt, zonder onaangename maatregelen achteraf.”

Wat zijn de vereisten voor een
managementassistant in deze
sector? Maria: “Flexibiliteit, persoonlijkheid, talenkennis en een fingerspitzengfühl. Je moet aanvoelen wat
de mensen van je verwachten.
De rest kun je leren. We organiseren
overigens heel wat bijkomende
opleidingen: tijdens de werkuren én
op kosten van het bedrijf. Sommige
opleidingen zijn verplicht, andere
facultatief. Onze aanwervingscriteria
zijn heel streng. Dat moet ook, want
de werkdruk is heel hoog. Er wordt
hard gewerkt, maar we zijn ook flexibel. Zo zijn er geen vaste uren. En als
mensen thuis kunnen werken, dan
mag dat.”

Maria L’heureux is een gelukkig mens.
Het zit in haar naam, maar ze straalt
het ook uit. “Ik kom nog altijd met
veel plezier werken”, glimlacht ze. En
op de vraag wat ze het minst leuke
aan haar job vindt, antwoordt ze
resoluut: “Niets”.

Hebt u interesse voor een
managementondersteunende
functie?
Surf dan naar www.secretary-plus.be
of mail uw up-to-date cv naar
info@secretary-plus.be.

SS ee cc rreett aa rr yy

Iedereen is gelijk

VV ii ss ii oo nn || Werken
Werken in
in ...
...

Maria L’heureux,
Assistant to the President
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Kantoor in de kijker

Kantoor in de kijker

Secretary Plus Turnhout:
zachte, maar veelbelovende start
C in d y

In het centrum van de stad, aan de oevers
van het kasteel van Turnhout, vinden we
de allernieuwste telg van het Secretary
Plus-kantorennet. In een idyllisch kader
is het prachtige herenhuis smaakvol
ingericht volgens de nieuwe huisstijl
van Secretary Plus. Een uitnodigende omgeving voor ontmoetingen
met kandidaten en klanten!

De nieuwe vestiging kan rekenen op
het enthousiasme van twee medewerkers: Isabelle Huybrechts is officemanager en Cindy Van Waelderen
consultant. Ze startten in juni 2006,
net voor de vakantieperiode. Isabelle
heeft het over een zachte start: “Vele
bedrijven en kandidaten waren met
vakantie, maar ondertussen komt de
kandidateninstroom goed op gang
en leggen we volop contacten met
klanten en prospecten.”

Secretary
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Nieuwe mogelijkheden
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De bedrijven in het Turnhoutse weten
dat Secretary Plus nu ook een kantoor
heeft in hun eigen regio. Isabelle:
“Met een aantal bedrijven hadden we
al contacten via het kantoor in Geel.
Er was dus een kleine databank met
kandidaten en accounts, maar
Turnhout biedt heel wat meer mogelijkheden voor de verdere uitbouw
van onze dienstverlening.”

Nieuwe uitdagingen
Isabelle: “Na mijn middelbare studies
werkte ik een jaar in het buitenland
om mijn talenkennis te vergroten.
Daarna volgde ik een A1-opleiding

SecretariaatTalen. In mijn
vorige functie was
ik managementassistant
in een commerciële omgeving.
Maar na vijftien jaar voelde ik dat het
tijd werd om nieuwe horizonten op
te zoeken. De uitzendwereld sprak
me enorm aan. Ik hou van mensen
contacteren en in aanraking komen
met verschillende bedrijven.”

Moeilijke momenten
Een kantoor opstarten is geen sinecure. Bovendien hebben Isabelle en
Cindy geen van beiden specifieke
ervaring in de uitzendsector: “Elke
dag worden we geconfronteerd met
nieuwe aspecten van onze job. En
elke dag leren we bij, met vallen en
opstaan. Gelukkig zijn we allebei heel
gedreven: we willen van ons kantoor
in Turnhout een gevestigde waarde
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maken.
Hierbij kunnen
we rekenen op de
ondersteuning van onze collega’s in
de andere kantoren.”

Mooie momenten
Het mooiste moment? Isabelle en
Cindy zijn het roerend eens: “Onze
eerste plaatsing! Op 23 augustus
kregen we een telefoontje dat onze
kandidate mocht starten bij een
nieuwe klant. Een héél euforisch
moment!”
Leuk detail: het bedrijf waarin
de kandidate startte, is de vorige
werkgever van Isabelle. Met andere
woorden: ze zocht zelf vervanging
voor haar vorige job als managementassistant …

De Wadden, een aantal kleine eilanden in het noorden van Nederland. Vijf ervan
zijn bewoond en fel in trek als toeristische bestemming: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ieder eiland heeft zijn eigen charme,
maar het bevrijdende gevoel van ruimte is overal aanwezig. Water en wind
overheersen en maken de eilanden populair bij fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. Bovendien bieden ze een boeiende mix van cultuur en gastronomie.

Fietsen op de Wadden
Texel

De Noordroute is dertig kilometer
lang en voert vanaf De Cocksdorp
langs de dijk naar de polder De Eierland. De Oostroute is ongeveer even
lang en gaat door het gedeelte van
het eiland dat in de ijstijd is ontstaan.
De zuidroute voert 28 kilometer langs
een aantal typische stolpboerderijen
en de dorpen Den Burg en Hoorn. De
Westroute loopt over de oude polderdijk langs bossen en heidelandschap.
VVV Texel 0031 222 31 47 41

Ameland

Ameland heeft drie mooie fietsroutes.
De Amelandroute (35 km) loopt door
de vier dorpen van het eiland. De westelijke route is wat korter en brengt u
naar de dorpjes Hollum en Ballum.
De oostelijke route is vooral gericht op
het natuurgebied Oerd.
VVV Ameland 0031 519 54 65 46

Vlieland

Vlieland biedt een paar kortere
fietsroutes. Vooral de Vlielandroute
is vermeldenswaard. Ze laat u kennis
maken met het hele eiland, van de
jachthaven tot de hoge waddendijk.
VVV Vlieland 0031 562 45 11 11

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog heeft een fietspuzzeltocht die u te voet en per fiets
aflegt. Onderweg verzamelt u letters
waarmee u drie woorden maakt. Er is
ook een kortere route langs de dijk en
door de kwelder.
VVV Schiermonnikoog 0031 519 53 12 33

Terschelling

Take a break

De Wadden | Confrontatie met de elementen

Dit prachtige waddeneiland beschikt
over een netwerk van ruim zeventig
kilometer fietspaden. Over de gehele
lengte van het eiland fietst u op een
nieuw pad langs de buitenkant van
de dijk. Spectaculair!
VVV Terschelling 0031 562 44 30 00
De Wadden op internet www.wadden.nl
Deze site bestaat in het Nederlands,
Duits en Engels.

Landgoed

‘A trace of myself in the memory of others’

Renovatie

De laatste telg van de familie Van
Sminia woonde tot 1978 in het huis.
Daarna verkommerde De Klinze een
tijdje. In 1988 kreeg het een nieuwe
bestemming als hotelrestaurant en
conferentiecentrum. In 1991 werd deze
State - zo heten dergelijke grote huizen
hier - volledig gerenoveerd. De historische uitstraling bleef gelukkig bewaard.
Op die manier ontstond een elegante
symbiose van historie, cultuur en eigentijdse luxe. Betreedt u De Klinze? Dan
is het alsof u een bezoek brengt aan
de adellijke familie die er eeuwenlang
woonde.

Wadlopen

De Klinze is de perfecte uitvalsbasis
voor een dagje wadlopen. Het succes
van een wadlooptocht begint bij een

goede timing. Ongeveer twee uur voor
laagwater vertrekt u. Eerst passeert
u de ‘kwelder’, een stuk aangeslibd
land dat ondertussen begroeid is.
Dan volgt het wad zelf, waarin drooggevallen wadplaten afwisselen met
ondergelopen stukken. Neem een gids
mee. Hij wijst u op zeldzame vogels,
planten en sporen in het zand. Een
oversteek naar een eiland duurt vijf
uur, maar u kunt ook kiezen voor een
zwerftocht van twee tot vier uur. Om te
wadlopen hoeft u geen superatleet te
zijn, maar een minimum aan conditie
komt toch van pas. Wadlopen kan in
de zomer én in de winter. Het zal u
overigens verbazen hoeveel sporen
van leven er in de winter op het wad
te vinden zijn. En bij een winterloop
is het absolute gevoel van rust nog
nadrukkelijker aanwezig.

Arrangementen

De Klinze biedt een aantal
speciale arrangementen aan.
Het Eilandpakket is een echte
aanrader. Voor 275 euro krijgt u:
• drie overnachtingen in een
luxueuze hotelkamer met
bijbehorend ontbijtbuffet;
• een cocktail;
• twee diners van drie gangen
(op dag 1 en 2);
• een diner van vier gangen
(op dag 3);
• een bootkaartje naar
Schiermonnikoog;
• gratis gebruik van zwembad,
whirlpool, sauna en Turks
stoombad;
• gratis fiets en routekaart.
Wilt u meer informatie over de
Wadden en het landgoed
De Klinze? Neem dan contact op
met het reisbureau Alltravel.
Telefoon 089 46 43 42.
E-mail: wadden@alltravel.be
Website: www.alltravel.be

Vision

Wilt u de Wadden leren kennen op een aangename, stijlvolle manier? Dan kiest
u voor een verblijf op het landgoed De Klinze in Friesland. Het ademt een sfeer
van statigheid, klasse en grandeur, en koppelt traditie aan moderniteit. De Klinze
is een van de weinige overgebleven buitenverblijven in de ‘Trynwâlden’, een
groep van zeven typische Waddendorpen. Vanaf 1651 bewoonde het adellijke
geslacht ‘Van Sminia’ het landgoed. Hun invloed is vandaag nog altijd voelbaar
in het gebouw. Het landhuis werd in de vorige eeuwen diverse malen verbouwd.
Maar het bewaarde zijn natuurlijke charme en typische kenmerken.

Secretary

De Klinze
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Vroeg geleerd is jong gedaan
Er is een tekort aan goede
managementassistants,
zoveel is zeker. Waarom dan
geen veelbelovende studenten
selecteren in hun laatste jaar?
En waarom niet in het kader
van een wedstrijd, met als
hoofdprijs een vast contract
bij het Direct Team? Succes
gegarandeerd …

Woensdagavond 28 juni 2006. Ik
slenter door het prestigieuze Brusselse hotel Courtyard by Marriott.
Daar worden de winnaressen van de
Bachelor Office Management of the
year 2006 Award bekendgemaakt.

Wie van de tien?

“Er is niet één winnares, er zijn er drie,”
verrast Christine, “en ze zijn alle drie
even goed.” De spanning stijgt als ze
nog even de prijzen voor de winnaressen
overloopt: een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur bij het Direct
Tien om te zien
Team van Secretary Plus, een firmaTien kandidaten verbergen krampwagen en tankkaart, gratis opleidinachtig hun zenuwen achter een
gen, een trofee en een citytrip naar
brede glimlach en een groot boeket
Sevilla voor twee personen. Je zou
bloemen. Dit lijkt wel het
voor minder zenuwachtig
moeilijkste moment van
worden … “Maar het beSecretary Plus
heel de wedstrijd. Nochlangrijkste geschenk dat
plaatst met
tans waren de tests niet
we de winnaressen kunnen
deze wedstrijd
geven,” besluit Christine, “is
om te lachen. Ze peilden
het beroep van
onder meer naar informade uitdaging van een boeimanagementende job.” En dat geschenk
ticakennis, schriftelijke en
assistant
mondelinge talenkennis
krijgen Katleen Jordens,
origineel in de
en persoonlijkheid. Een
Chantal Vancolard en
kijker.
zenuwslopende assessValérie Falise.
mentoefening bepaalde
wie er naar de finale mocht. Christine
Tien op tien
Van den Eynde, algemeen directeur
bij Secretary Plus, vraagt de kandiHet is een emotioneel moment voor
daten om zich kort voor te stellen.
iedereen. Maar het professionalisme
Ze lijken wel op elkaars spiekbriefje
overwint – nu al. De glimlach blijft
te hebben gekeken, want ze hebben
even stralend en het zelfvertrouwen
het allemaal over kennis verzamelen,
wankelt geen moment. Het is juist
uitdagingen aangaan en grenzen
die positieve ingesteldheid die mij
verleggen. En allemaal staan ze te
zo weet te charmeren. Gelukkig zit ik
trappelen van ongeduld om aan het
niet in de jury, want van mij kregen ze
echte leven te beginnen.
allemaal tien op tien.

matters
Secretary

Vision

Secretary

Bachelor Office Management
of the Year 2006 Award
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De 10 finalisten van links naar rechts: Iris De Smedt, Birgit Famil, Shana De Maeyer, Katrien Coudré, Chantal Vancolard,
Annemie Vaneynde, Katleen Jordens, Nathalie Abts, Ilse Vloemans en Valérie Falise.

Valérie Falise

“Een saaie of boeiende job?
Dat was de vraag.”
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“Waarom ik gewonnen heb? Ik heb alle
tests goed afgelegd. Misschien had ik
ook wat voorsprong op de andere kandidaten met mijn ervaring in het beheer
van een meertalig directiesecretariaat
– die deed ik op tijdens mijn stage.
Bovendien blijf ik in alle omstandigheden heel rustig: dat is zeker een van
mijn sterke kanten. Ik maak er altijd
het beste van. Als ik voor een uitdaging sta, dan ga ik er honderd procent
voor. Ik ben heel blij verrast om als
winnaar uit de bus te komen. Ik hoop
op een boeiende baan en een functie
met doorgroeimogelijkheden om een
managementondersteunende carrière
uit te bouwen.”

Chantal Vancolard
“Mijn enthousiasme
gaf de doorslag.”

“Ik had deze uitslag niet verwacht,
er wel op gehoopt. Mijn talenkennis
was een grote troef. Ik ben drietalig
opgevoed, dus daar heb ik geen
moeite mee. Toch besteden alle
studenten veel aandacht aan talen.
Wat maakte dan wel het verschil?
Waarom hebben ze mij gekozen?
Ik denk dat mijn enthousiasme
doorslaggevend was. Een positieve
uitstraling is een absolute must voor
een managementassistant. Je moet
tonen dat je er zin in hebt. En ook dat
is voor mij geen probleem …”

De wedstrijd wordt
gesponsord door:

matters |

“Ik maak er altijd het beste van.”

V i s i o n | Secretary

Katleen Jordens

Secretary

Katleen Jordens, Valérie Falise,
Christine Van den Eynde,
Chantal Vancolard

“Ik verwachtte niet om bij de winnaars
te zijn. Integendeel. Ik denk dat ik
vooral indruk maakte door mijn
sterke motivatie en mijn bereidheid om flexibel te werken. Wil je
een saaie baan vlakbij huis of een
boeiende job honderd kilometer verder? Dat was een van de vragen die
we kregen. Tja, voor mij is dat geen
vraag, maar een evidentie: ik kies
voor de boeiende job. En wat als er
kinderen komen? Ook dan ga ik voor
de uitdaging. Met een aantal goede
afspraken kun je zonder problemen
werk en privéleven combineren. Elke
dag met plezier naar je werk gaan,
dat is het belangrijkste.”
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Leonardo da Vinci-project goedgekeurd voor drie hogescholen

Hoe internationaal is
de managementassistant?
Kunnen werken in een internationale
en multiculturele context wordt een
basiscompetentie van de toekomstige
managementassistant. Een stage in
het buitenland is ideaal om de nodige
ervaring op te doen. Helaas kost de
organisatie ervan veel geld, handenvol geld. Gelukkig is er Leonardo da
Vinci: geen kunstenaar of eeuwenoude code, wel een Europees
subsidieprogramma.
Leonardo da Vinci steunt internationale samenwerkingsprojecten
die oog hebben voor de kwaliteit en
innovatieve kracht van de beroepsopleiding - zoals die van officemanagement. Scholen en ondernemingen kunnen een projectvoorstel
indienen en een subsidie aanvragen.
Dat deden drie hogescholen in een
consortium: Plantijnhogeschool,
Katholieke Hogeschool Leuven REGA
en Katholieke Hogeschool Kempen.
Hun project? International manage-

ment assistants GO, of kortweg
ImaGO. Hun doelstelling? Laatstejaars
een stage in het buitenland aanbieden.

Pluspunt
Er moet nog gewerkt worden aan het
imago van de managementassistant,
zoveel is zeker. Vroeger probeerde
men met blitse namen het beroep
aantrekkelijker te maken, maar belangrijker is de invulling ervan. ImaGO
zet de toegevoegde waarde van een
internationale werkervaring extra
in de verf. Het project toont aan dat
een managementassistant na een
buitenlandse stage een streepje voor
heeft bij sollicitaties.

de managementassistant te verfijnen.
Bovendien kan de student tijdens zo’n
buitenlandse stage de vereiste competenties toetsen aan de context van een
internationale samenleving en multiculturele werkwereld. De resultaten hiervan
dragen bij tot een betere beeldvorming
van het imago van de managementassistant. Daarom steunt Secretary Plus
dit project voor 100 procent.

Meetinstrument

Wordt vervolgd

ImaGO is een buitenkans voor de
student. Hij vult er zijn curriculum
aardig mee aan. En het is een handig
meetinstrument om het profiel van

32 studenten nemen deel aan het
project. De eerste evaluatiegegevens
verwachten we eerstdaags. Vision
houdt u op de hoogte …
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Advertenties van Secretary Plus
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Hoe doeltreffend is een
personeelsadvertentie? Een
bijzonder relevante vraag,
niet alleen voor HR-verantwoordelijken, maar ook voor
uitzend- en rekruteringskantoren zoals Secretary Plus.
Gelukkig bestaan er impactbarometers. We maakten
er in het voorjaar gebruik
van om de impact van onze
rekruteringsadvertenties in
Jobat en Le Soir/Références
te onderzoeken. We overlopen de belangrijkste scores.

Een impactbarometer is een evaluatieinstrument dat de efficiëntie van
rekruteringsadvertenties meet. Twee
onderzoeksbureaus toonden onze
advertentie aan een representatieve
steekproef van 150 (Jobat) en 105
(Références) respondenten. Dit gebeurde in een face to face-interview.
Negen andere bedrijven uit verschillende sectoren namen deel aan de
evaluatie. Op bijna alle onderzochte
parameters mogen we ons rekenen bij
de top drie van de beste resultaten.
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Grote impact
De impactscore ligt bijzonder hoog:
44% van de Jobat-lezers en 58% van
de Références-lezers herinneren de
advertentie te hebben gezien. Een
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1. 	Career Coaching Individueel
Bedrijven herstructureren en passen
hun personeelsbestand aan in functie
van de markt. Soms vallen er ontslagen. Soms heroriënteren ze werknemers binnen de organisatie. In beide
gevallen biedt outplacement een
gepaste oplossing om mensen te begeleiden naar een nieuwe werkomgeving.
Met een outplacementtraject helpt
Secretary Plus managementassistants
om op een doelmatige en gestructureerde manier een nieuwe functie te
vinden. De invulling van het program-

Deze intensieve en individuele begeleiding van zes maanden tot een
jaar is ideaal om een professionele
overgangsperiode te dynamiseren.

2. Voorbereiding bij zoektocht
naar werk

Dit korte programma van één tot
drie maanden baseert zich op
een aantal specifieke technieken,
workshops en individuele
coaching.

Meer informatie?
Neem contact op met uw regionale
Secretary Plus-vestiging.
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grote groep van de Jobat-lezers vindt
ze geloofwaardig (81%) en visueel
aantrekkelijk (79%). Een kwart van de
Références-lezers heeft de advertentie
niet alleen gezien, maar ook gelezen.

Goed resultaat
Onze advertenties springen in het
oog en worden gelezen. Bovendien
scoort hun informatieve waarde
uitstekend bij beide groepen. Maar
hebben ze ook het gewenste resultaat? Met andere woorden, wordt er
gesolliciteerd? Ja, 58% van de Jobatlezers verklaart te willen solliciteren
als hun profiel overeenkomt. Bij de
Références-lezers die de advertentie
hebben gelezen, reageert 30% geïnteresseerd.

Positief imago
Niet alleen onze advertenties,
maar ook onze onderneming
komt er goed uit. Secretary Plus
wordt door een overgrote meerderheid van de lezers beschouwd
als een dynamische, moderne
en sociale onderneming met een
duidelijke visie en waarden. Volgens hen hebben we werknemers
heel wat te bieden en stralen we
een positief imago uit. 53% van
de Jobat-lezers en 44% van de
Références-lezers willen graag
bij ons werken. Jullie zijn welkom!

tel.: +32 (0)3 800 40 50, fax: +32 (0)3 800 40 59
antwerpen@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 Stefaniaplein 6, 1050 Brussel

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

Brussel Tervurenlaan 216, 1040 Brussel

tel.: +32 (0)2 600 12 20, fax: +32 (0)2 600 12 29
info@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 Leopoldplein 21, 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 Korenmarkt 45, 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
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Twee programma’s

Antwerpen Britselei 80, 2000 Antwerpen

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

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

Paris 9, avenue de l’Opéra, 75001 Paris
tel.: +33 (0)1 42 86 58 18, fax: +33 (0)1 42 86 58 28
contact-paris@secretary-plus.fr
Lille 29, rue Esquermoise, 59000 Lille
tel.: +33 (0)3 20 10 16 60, fax : +33 (0)3 20 10 16 69
contact-lille@secretary-plus.fr
www.secretary-plus.fr
Secretary Plus heeft ook vestigingen in
Nederland en Duitsland.
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ma is altijd maatwerk. Onze methode
bestaat uit coaching, psychologische
en logistieke ondersteuning. We
evalueren de behoeften, maken een
balans van de competenties, stippelen
een professioneel project uit en bieden
praktische hulp bij de zoektocht naar
werk. In een laatste fase gaan we na of
het beoogde resultaat is bereikt.

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

Secretary

Altijd
een formule op maat
Outplacement

Secretary Plusvestigingen
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Open
Academy
Plus 2007
Binnenkort stelt Secretary Plus het Open
Academy Plus 2007-programma voor.
De brochure met volledige beschrijvingen van
de thema’s en de kalender zijn beschikbaar
vanaf januari 2007. U zal het programma dan
ook terugvinden op www.secretary-plus.be
Opleidingen die competenties en vaardigheden
van managementondersteunend personeel
vervolmaken.
Actuele thema’s worden behandeld op
werkdagen en in kleine, interactiebevorderende
groepen.
Secretary Plus is Q*For-gecertificeerd en
erkend opleidingsverstrekker in het kader
van de ondernemerschapsportefeuille (BEA)
van het Vlaamse Gewest. Dit betekent voor
uw bedrijf een aanzienlijke besparing op de
inschrijvingskosten. Surf voor de voorwaarden
naar www.vlaanderen.be/opleidingscheques.

www.secretary-plus.be

