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“Ik word een zakenvrouw die sterk in haar schoenen
staat”, vertelt een managementassistant in deze Vision.
Pas afgestudeerd en winnares van onze Bachelor Office
Management of the year Award. “Die staat al sterk in haar
schoenen”, denk ik dan. En dat moet ook, als je vooruit wilt
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aan belang. Ze wegen minstens even zwaar door als hard
skills, zoals talen en informatica. Dat blijkt uit onze enquêtes.
Ze zijn een basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren.
Persoonlijkheid komt vaak voor kennis, ongeacht over welke
managementondersteunende functie het gaat.
Geestdrift, motivatie, … Ook bij Secretary Plus Management Support
selecteren we op persoonlijkheid en soft skills. Want onze kandidaten
zijn ons visitekaartje. Hun competenties zijn ons handelsmerk.
Zij maken elke dag opnieuw het verschil en zorgen ervoor dat onze
klanten tevreden zijn. Uit onze laatste kwaliteitsenquête blijkt dat de
vriendelijkheid van onze medewerkers hoog scoort. Een samenvatting
van de resultaten leest u op pagina 4.
Ambitie, enthousiasme, … Dat profiel is representatief voor al onze
medewerkers in het Direct Team. “Nijpend tekort aan werknemers”,
blokletteren de kranten. Goede managementassistants worden
schaars, horen we overal. Maar dat zal nooit een reden zijn om onze
selectiecriteria te versoepelen. U leest er meer over op pagina 14.
Eergevoel, vastberadenheid, … Niet alleen de individuele management

Editoriaal

Een kwestie
van karakter

Hoe kregen ze het voor elkaar?

Efficiënt vergaderen
De juiste handtekening op de juiste plaats

19 Functie

Dominique Zoetaert,
executive assistant bij Barco

20 Direct Team

Doeltreffend beheer van
langdurige projecten

22	Reportage

Secretary Plus in Rijsel en Parijs

24 Kantoor in de kijker
The House of Talents

25 Take a break

Porto: verrassend en veelzijdig

26 Secretary Plus matters

- Bachelor Office Management
of the year 2008
- Wordt u de Management Assistant
of the year 2008?
- Beroep: managementassistant.
Het eerste referentieboek
over managementassistants
- Secretary Plus Mechelen,
	Antwerpen en Direct Team zijn verhuisd
- Secretary Plus-vestigingen

assistant, maar ons hele netwerk van vestigingen in binnen- en

Juist die verbondenheid maakt van ons een organisatie die sterk in
haar schoenen staat.

Christine Van den Eynde
Algemeen directeur
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laatste nieuws over onze groei in Frankrijk.
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buitenland ademt dezelfde sfeer. Op pagina 22 vertellen we u het
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Kennis van zaken

Kwaliteitsenquête 2007

Secretary Plus is
een trendsetter

De mening van onze klanten en kandidaten is voor ons heel belangrijk.
Daarom organiseren we regelmatig kwaliteitsenquêtes waarin we peilen
naar de verwachtingen van managers en managementassistants.
Het vorige onderzoek dateert uit 2005. Daaruit bleek duidelijk dat we een
professionele, betrouwbare organisatie zijn, met een uitstekende reputatie
op de markt. Beter doen wordt moeilijk.

Zo tevreden zijn onze klanten …

… over onze manier
van werken
Onze dienstverlening gooit hoge ogen.
95,3% van de klanten omschrijft zijn
globale tevredenheid als goed tot zeer
goed. Uitschieters zijn onze snelheid
van reageren, het vertrouwelijke rapport
over een kandidaat, de kwaliteit van de
selectie en de opvolging van het dossier.
Bijna iedereen beoordeelt ons als
punctueel, service minded,
professioneel en vriendelijk.

Via welk kanaal zoeken managers een
managementassistant?
Hoe
kandidaat zoeken?

Vision
Secretary

34,2%

30,2%

Geschreven pers
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Hoe beoordelen managers de

kwaliteit van
dede
selectie?
Kwaliteit
van
selectie

Rekruteringskantoren
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67,1%
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Secretary Plus biedt uitzending én
rekrutering aan, en dat is voor 63,3%
van de managers een belangrijke
factor. Andere criteria bij hun keuze
voor Secretary Plus zijn kwaliteit,
vroegere ervaring en prijs-kwaliteitverhouding. Er is grote vraag naar
informatie over Experience Plus,
onze divisie die de meest ervaren
assistants biedt.

We noteren grote tevredenheid over
onze kandidaten. Ze voldoen aan de
hoogste eisen op het vlak van talenen informaticakennis, vinden de
managers. Negen op de tien
omschrijven hun soft skills en
persoonlijkheid als goed tot zeer
goed.

Drie op vier managers gaan akkoord
met de uitspraak dat Secretary Plus
een trendsetter is die het imago
van de managementassistant in de
goede richting doet evolueren. Bijna
allemaal omschrijven ze de functie
als boeiend en veelzijdig, met veel
carrièremogelijkheden, en een
duidelijke trend naar comanagement.

Om welke redenen doen managers een

beroep op
Plus?
Beroep
opSecretary
S+
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… over ons imago

V i s i o n | Kennis
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… over onze kandidaten

Secretary

… over onze diensten
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Zo tevreden zijn onze kandidaten …
… over onze manier
van werken

… over hun mogelijkheden bij
Secretary Plus

97% vindt ons onthaal goed tot zeer
goed. Het interview en de testen die
we afnemen, scoren bijna even hoog.
We noteren verder een professionele,
vriendelijke en persoonlijke aanpak,
met een luisterend oor, begrip voor
de verwachtingen, extra info en
duidelijke feedback. Onze globale
werking krijgt van negen op tien
kandidaten een goede tot zeer
goede score.

De meeste kandidaten verwachten
bij ons een aanbod van uitzendarbeid
met een vaste arbeidsovereenkomst
als optie. 61,8% van de respondenten
toont interesse voor het Direct Team.
Onze opleidingen Open Academy Plus
zijn bij de helft van de kandidaten
goed gekend.

… over ons aanbod
De kwaliteit van de opdrachten die we
aanbieden, wordt door meer dan 80%
van de ondervraagden als goed tot
zeer goed omschreven. Ons aanbod
voldoet aan hun verwachtingen.
Ze beschrijven hun job bijna unaniem
als boeiend en veelzijdig met
voldoende carrièremogelijkheden en
een duidelijke verschuiving naar comanagement. Opmerkelijk is dat ze op
de eerste plaats veranderen van job
voor een hoger salaris. Op de tweede
plaats komt de afstand tussen werk
en woning, op de voet gevolgd door
een betere werksfeer, meer verantwoordelijkheid en extralegale voordelen. Raar maar waar: de verstandhouding met de baas, de hoeveelheid
stress en de optie glijdende uren
hebben weinig invloed op de beslissing om van job te veranderen.

Hoe zijn de kandidaten in contact

Kanaal
S+ Plus?
gekomencontact
met Secretary
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Net zoals de managers vinden de
ondervraagde kandidaten Secretary
Plus een trendsetter met een grote
invloed op het imago van het beroep.

Wat doen managementassistants in
hun vrije tijd?

59,8%
41,1%
35,3%
34,8%
34,5%
33,1%
32,5%
29,3%

Bioscoop
Muziekfestivals

|

Diverse sporten
Activiteiten met kinderen
Culinaire activiteiten

Secretary
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Dansen, uitgaan, …
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Fitnessclubs, …
Tuinieren
0

Vinden de managementassistants hun
functie boeiend en veelzijdig?
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Hoe is het professionalisme van Secretary
Plus volgens managementassistants?
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Bedankt!
328 managers en 1184 managementassistants vulden onze enquête in.
Hun antwoorden zijn van cruciaal belang om onze organisatie beter uit te
bouwen en ons imago nog te versterken. Maar ze geven ook een boeiende
kijk op de functie van managementassistant en de verhouding tussen
manager en assistant.
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Om al uw talenten
te ontwikkelen!

Open Academy
Plus 2008
Eén van de missies van Secretary Plus is - om samen met u - te
streven naar het beste. Daarom organiseert Secretary Plus elk
jaar opleidingen die beantwoorden aan de huidige behoeften
van managementondersteunend personeel.
Nieuwsgierig naar het opleidingsaanbod van 2008?
Begin januari 2008 kunt u het nieuwe Open Academy Plusprogramma raadplegen 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.

Werken in ...

Werken in de sector van ... entertainment

Stormachtig spektakel
In minder dan een decennium verwierf Franco Dragone
internationale faam. Deze geniale bedenker van avant-gardistische spektakels komt uit La Louvière en stapelt het ene succes
na het andere op. Een knappe prestatie van een man, maar
vooral van een team dat gedreven wordt door dezelfde passie:
creatief en vernieuwend denken in het kader van menselijke
dromen en magie.
Virginie Basecq
beschikt over een
schat aan ervaring
en kwam eind 2006
bij Dragone terecht.
Sindsdien beleeft
ze een schitterend
avontuur met de
mensen rondom
zich.

Wat een zoemende
drukte bij Dragone! Er
staan nieuwe projecten
op stapel. We ontmoeten
Virginie Basecq in het
team van Productions du
Dragon. De jonge vrouw uit Dour kent
de showwereld uitstekend en raakte
gebeten door de entertainmentmicrobe.

Secretary
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Een ongewoon cv is een plus
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Na haar studies aan de Koninklijke
Balletschool Antwerpen gaat Virginie
Basecq aan de slag als danseres in
de Verenigde Staten, Frankrijk en
Monaco. Een ongeval zet brutaal een
punt achter haar carrière. Ze lanceert
zich dan in het directiesecretariaat,
eerst in Zuid-Frankrijk, daarna in
Parijs en Brussel. Een toevallige
ontmoeting zal haar loopbaan een
nieuwe wending geven. “Bij Secretary

Plus werd ik voor de eerste keer niet
als een curiosum bekeken en stelden
ze mijn bekwaamheid om een administratieve functie in te vullen niet in
vraag. Ze maakten vier uur de tijd om
te bekijken wat mijn verwachtingen,
kwaliteiten en ook tekortkomingen
waren. Buitengewoon! Ze houden
echt rekening met de persoon zelf.
Kunst was altijd al mijn passie en
dat begrepen ze meteen! Dankzij
Secretary Plus werk ik sinds december 2006 als assistente van de VicePresident Production bij Dragone.”

“Een show is als een baby die
je stilaan naar het podium
leidt.”
Naast haar taken als directie
assistente werkt Virginie op haar
eigen manier ook mee aan de
montage van de shows. “Ik hou me
’s morgens bijvoorbeeld bezig met de
budgetten en ’s namiddags vergader
ik met de artistieke afdeling over de
kostuums of woon audities bij voor
een nieuwe show. Bij de creatie en
artistieke productie komt zoveel
kijken. Alsof je een baby ter wereld
brengt en bij de hand houdt terwijl
hij opgroeit tot hij op het podium kan.
Research, creatie en ontwikkeling
zijn essentiële domeinen in een
vernieuwende onderneming
als Productions du Dragon. Ik ben
betrokken bij alle facetten en leer
elke dag bij.”

Geen wolkje aan de lucht!
Franco Dragone wil zijn stad helpen.
“La Louvière krijgt de kans om te
schitteren”, vertelt Virginie. “En die
faam, daar hebben wij in zekere zin
aan meegewerkt”. Kortom, Virginie is
opengebloeid. “Dit is de eerste keer
dat ik zo’n sfeer meemaak. Bij ons zet
iedereen zijn ego opzij om als team
te werken.” De minpunten van haar
functie? Die zijn er niet volgens
Virginie. Voor haar straalt de zon
altijd!

“De job van consultant? De rekru
tering van kandidaten voor bedrijven.
Je moet de mensen begeleiden en
niet in een bepaalde richting duwen.
Dat vraagt om psychologisch doorzicht. Na een tijdje krijg je daar een
aparte feeling voor. Als ik nu een
kandidaat zie, begint het meteen te
kriebelen en denk ik: ‘Ja, die persoon
past perfect in dát bedrijf!’
Daarnaast is er het hele pakket van
administratieve opvolging. Ik heb al
veel bijgeleerd over sociale wet
geving. Heel leerrijk! In het begin
moest ik alles opzoeken, maar gelukkig biedt Secretary Plus een degelijke
opleiding, en kunnen we altijd terecht
bij de juridische dienst. Ook de
samenwerking met mijn collega’s
uit andere vestigingen is heel
aangenaam.
Wat mij vooral aanspreekt, is het
contact met de mensen. Dat maakt
dit werk heel boeiend. Het is een
autonome functie, en elke dag is een
nieuwe uitdaging. Je hebt ook heel
veel verantwoordelijkheid. De mensen die zich kandidaat stellen, leggen
hun lot in jouw handen. En ook de
bedrijven mag je niet teleurstellen.”

Sandra Guns,
consultant in Leuven:
“Het lijkt alsof wij een zesde
zintuig hebben.”
“De consultant is de tussenpersoon
tussen klant en kandidaat. Ik zorg
voor de perfect match tussen beiden.
De job vereist veel empathie, want je
moet aanvoelen welke management
assistant het beste bij welk bedrijf
past. Enerzijds ga ik zoveel mogelijk
bij elke klant op bezoek, om de sfeer
van het bedrijf op te snuiven. Het ene
project is ook het andere niet. Anderzijds besteed ik veel tijd aan de
selectie en doorlichting van de kandidaten. Want elke managementassistant vraagt een aparte benadering. Natuurlijk heb je wel informatie
op papier. Je weet welke competenties
de kandidaat heeft en of ze beantwoorden aan de vraag van de klant.
Maar naast de verschillende testen
om die perfect match te bereiken, ook
op het vlak van de soft skills, moet je
verder kijken. Het heeft veel te maken
met mensenkennis en intuïtie, echt
waar. Het lijkt wel alsof wij, consultants, een zesde zintuig hebben.
Sommige klanten zoeken een schaap
met vijf poten. Bovendien is managementassistant een knelpuntberoep.

Het is soms moeilijk om de spreekwoordelijke witte raaf te vinden. En
dat vraagt energie en scherpzinnigheid, maar geeft ook veel voldoening.
Bedrijven die nog niet lang met ons
samenwerken, focussen soms te veel
op harde competenties, zoals talenkennis en informatica. Dan is het aan
mij als consultant om hen te overtuigen dat de persoonlijkheid van de
managementassistant heel belangrijk is. Denk maar aan betrouwbaarheid, discretie en vriendelijkheid. Die
troeven zijn juist de meerwaarde van
Secretary Plus.”

Gezocht:
consultants
m/v
Voelt u zich aangesproken door
het verhaal van Sandra en Claudia?
Is de job van consultant iets voor
u? Stuur dan uw cv via e-mail naar
info@secretary-plus.be
met vermelding ‘Sollicitatie
Consultant via Vision’.

Vision

Claudia Riemer,
consultant in Brussel:
“Het is bijna een passie.”

Claudia Riemer en Sandra Guns

Secretary

Secretary Plus draait op volle
toeren. Ons kantorennetwerk
groeit in binnen- en buitenland.
Ons personeelsbestand wordt
alsmaar groter. Net als onze
naambekendheid.
We danken ons succes aan
onze medewerkers die zich
elke dag voor honderd procent
inzetten. Daarom is er deze
nieuwe rubriek. In the field
focust op het leven zoals het
is … bij Secretary Plus. Onze
consultants Claudia Riemer en
Sandra Guns bijten de spits af.

In the field

Het werk van ...
de consultant
In the field
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Ontdekkingstocht
door Australië

De diepe okerkleur en de purperen
bergen vormen een bijzonder landschap.
U voelt zich één met het tijdloze karakter
van de bergketen Great Diving Range,
de regenwouden en koraalriffen in het
tropische noorden, en de lange kustlijn
van meer dan 18.000 kilometer.
Outback is het Australische achterland,
bedekt met kreupelhout. Het immens
grote gebied strekt zich uit over meer
dan 82.000 km2. Hier zijn de natuur
en de Aboriginals aan de macht.
De rotsschilderingen en fossielen die
ontdekt zijn in Riversleigh, dicht bij de
Mount Isa, getuigen van het rijke
culturele en historische verleden van
de streek.

Australië is een magische wereld.
Om alle rijkdommen te ontdekken,
bezoekt u een van de kunstschatten
van de Aboriginals in Central Desert,
Arnhem Land in het noorden, of Laura
in Queensland. U bewondert er de oude
rotstekeningen van vreemde diersoorten
uit lang vervlogen tijden.
In enkele uren overbrugt u eeuwen
turbulente geschiedenis om terecht te
komen in de wervelende opwinding van
een moderne wereldstad. U vindt er de
moderne versie van de Australische
identiteit in de beroemde galerijen van
Sydney of ook nog in het Opera House.
Wat u ook zoekt of bezoekt, een rond
reis door Australië is een onvergetelijk
avontuur. De sfeer, de kleuren en de
afwisselende omgeving van dit land
verleiden, overweldigen, en verwennen al
uw zintuigen.

|

De Aboriginals zijn al even opmerkelijk
als het oude continent zelf. Met hun
kleine gestalte en donkere kleuren doorstonden ze de tand des tijds en drukten
ze een onvergetelijke stempel op dit land.
De stammen zingen nog altijd de liederen
van hun voorouders. U laat zich inspireren
door hun rijke culturele erfenis.

V i s i o n | Travel

“Australië is een
open deur met uitzicht op
een oneindige, blauwe zee.
U verlaat de wereld die u kent
om Australië te ontdekken.”
Deze uitspraak van D.H.
Lawrence is tekenend. Want
tijdens uw rondreis door dit
allesomvattende continent
vergeet u wie u bent. U ontdekt
er niet alleen een oude cultuur,
maar ook uw nieuwe ik.

Stel u voor: u ligt languit onder de
Australische sterrenhemel en
herbeleeft de geschiedenis van de
Aboriginals. U kijkt er, net zoals zij
40.000 jaar geleden, naar een van de
oudste vergezichten ter wereld:
de spectaculaire rode rotsen van de
Outback.

Secretary

Zoals Alice
in Wonderland
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De roep van
het verleden

De huidige bewoners zijn terecht fier op de natuurlijke
en culturele erfenis van hun voorouders. Australië
heeft niet minder dan zeventien kunstsites die behoren
tot het UNESCO-wereldpatrimonium. Het Nationaal
Park Kakadu, Wilandra Lakes, de fauna en flora van
Tasmanië en het Nationaal Park Uluru-Kata Tjuta zijn
zelfs tweemaal erkend: voor hun rijke natuur én hun
grote historische betekenis.
Als u zich openstelt voor deze erfenis en voor de rol
die het verleden nog altijd speelt in het leven van de
Australiërs, ontdekt u een onvoorstelbare wereld.
Een wereld waarin discotheken uitpakken met de
originele Aboriginal-dansen om in contact te treden met
hun voorouders, waarin eeuwenoude rotsschilderingen
zichzelf laten bewonderen in ultramoderne galerijen, en
waarin het architecturale avontuur van het Opera House
in Sydney zich verzoent met de majestueuze natuur van
Uluru.

Secretary
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Waar of niet waar?
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• Boemerangs komen altijd terug.
Niet waar. Het woord boemerang betekent
oorspronkelijk niet meer en niet minder dan ‘een
stok om te smijten’. De Australiërs gebruikten het
als wapen bij de jacht en tijdens gevechten, als hulp
om vuur te maken of in de pot te roeren, en als stok
bij traditionele spelen.
• Australië groeide als een verbanningsoord voor
galeiboeven.
Niet waar. Uiterst weinig Australiërs stammen echt
af van kettinggangers. Met de komst van de eerste
vloot Europese inwijkelingen in 1788 werd Australië
binnen de tijdspanne van één generatie een bonte
mengeling van nationaliteiten.
• Sommige rotsformaties zijn 3500 jaar oud.
Waar.
• Sydney is de hoofdstad van Australië.
Niet waar. Vroeger was Melbourne de hoofdstad
van Australië. Nu is dat Canberra. Sydney is wel de
oudste en grootste stad van het land, én de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales.
• De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 29°C
en is vrij constant. Er valt ongeveer 3000 millimeter
regen per jaar, in korte, hevige stortbuien. De periode
oktober tot maart is de natste en winderigste.
Allemaal waar.

Nieuw-Zuid-Wales

Down under
Nieuw-Zuid-Wales verwelkomt u met een buitengewone
diversiteit aan sensaties en landschappen. Hoofdstad
van de deelstaat is Sydney, een levendige en bruisende
wereldstad.

Port Stephens heeft een natuurlijke
haven, een mooi wit strand en een
paradijselijke baai. U boekt er een
cruise om de dolfijnen te bewonderen, die deze baai uitkozen als
favoriete speelplaats. U maakt er een
tochtje op de rug van een kameel of
verkent de streek per quad. Op het
schiereiland Tiligery, een uitgestrekte,
wilde bush, leeft een van de grootste
kolonies koalaberen van Nieuw-ZuidWales.

Tachtig kilometer van Sydney liggen
de Blue Mountains. Dit berggebied
dankt zijn naam aan de blauwe nevel
over de eucalyptusbossen.
De belangrijkste plaats is Katoomba.
U bezoekt er de Jenolan Caves, een
omvangrijk doolhof van druipsteengrotten, en het Kanangra Boyd
Nationaal Park, waar u langs de

In het zuiden van Nieuw-Zuid-Wales
ligt Melbourne, een van de grootste
steden ter wereld. Een bruisend
nachtleven, een rijk kunst- en
cultuuraanbod, de beste winkel
mogelijkheden, en de vele tuinen
en parken maken deze stad
onvergetelijk.

Het beste
van Australië
Natuurlijk is Australië veel meer
dan Nieuw-Zuid-Wales en de Outback. Wilt u een volledig overzicht
van alle bezienswaardigheden?
Neem dan contact op met Next
Travel. Dit Brusselse reisbureau
specialiseerde zich in unieke rondreizen die u laten kennismaken
met de vele bezienswaardigheden
en de bijzondere aantrekkingskracht van Australië.
Contact: NEXTtravel
Alexandra de Merode
Louizalaan 51, 1050 Brussel
Tel.: 02 538 21 00
Fax: 02 538 19 11
E-mail: contact@next-travel.com
Internet: www.next-travel.be

|

Verlaat u Sydney, dan kiest u voor een
wandeling door de bush, een trektocht door de bergen, een degustatie
in een wijnkelder of een dagje zonnen
op het strand. In het Nationaal Park
Ku-ring-gai geniet u van een picknick
of een wandeling door de wilde
natuur. Op het strand van Manly
neemt u surflessen, en eet u ‘fish
and chips’ op het terras van een
rustiek restaurantje.

In Hunter Valley ontsnapt u aan de
drukte van Sydney. U beleeft er de
intense natuur en ultieme rust.
Het ene moment staat u in het dichte
regenwoud, het andere moment
geniet u van spectaculaire uitzichten
over de Barrington Tops en de kust.
U ontdekt de omgeving in een buggy,
observeert het wildleven op een van
de wandelroutes, en verwent uzelf in
de thermale baden of met een heerlijk menu à la carte.

V i s i o n | Travel

kliffen van de Kanangra Walls een
adembenemend uitzicht hebt.
Of u maakt in de vallei van de Blue
Mountains een wandeling door het
regenwoud naar de Wentworth Falls
en The Valley of Waters.

Secretary

Sydney ligt tussen de Grote Oceaan
in het oosten en de Blue Mountains
in het westen. Het heeft de grootste natuurlijke haven in de wereld,
meer dan 70 stranden, waaronder de
beroemde Bondi Beach, ontelbare
restaurants en trendy winkels, en
zelfs een aantal nationale parken in
het hartje van de stad. De Aussies
leven er op het ritme van de stranden
en de meest spectaculaire baai van
de wereld. In de wijk Rocks vormen
heden en verleden een charmante
mengeling: hier vestigden zich de
eerste Europese kolonisten. De oude
opslagplaatsen en handelshuizen
werden gerestaureerd en om
gebouwd tot winkels, musea,
kunstgalerijen en restaurants.
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Dossier Onderwijs

Tekort op de arbeidsmarkt

Handen uit
de mouwen
Managementassistant is een knelpuntberoep. Er zijn te weinig kandidaten op

Natuurtalent?
Volg de
opleiding Office
Management.

Wil je alles weten
over de opleiding
Office Management
en wat je ermee
kunt?
Vraag de gratis folder
Future Management
Assistant van
Secretary Plus aan.
Ook de scholen die
de opleiding aanbie
den vind je erin terug.
Stuur een mailtje
naar info@secreta
ry-plus.be
of vraag hem aan
via www.secreta
ry-plus.be.

de arbeidsmarkt om alle management
ondersteunende functies in te vullen.
Het onderwijs heeft een belangrijke

Secretary Plus is
de nummer 1 in het
rekruteren,
selecteren, tewerkste
llen en begeleide
n van
managementonders
teunend personeel
.

sleutel in handen om deze situatie te

Excellence in Mana
geme

veranderen. Maar ook Secretary Plus
Management Support laat zich niet onbetuigd en steekt de
handen uit de mouwen.
Gevonden?
Het beroep van management
assistant wordt nog altijd niet naar
waarde geschat. Het kampt met een
imago dat niet overeenstemt met
de realiteit. En dat veroorzaakt een
tekort op de arbeidsmarkt. Secretary
Plus wil het beroep opwaarderen, en
tegelijk oplossingen vinden op lange
termijn. Een van haar acties is de
voorlichting van jongeren op school.

Secretary

Vision

Gezocht
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Natuurtalent? Volg de opleiding
Office Management. Met deze slogan
ging Secretary Plus in het voorjaar
naar de leerlingen van het laatste
jaar secundair onderwijs. Verschillende acties moesten hen overtuigen
van de troeven die het beroep heeft.
Banners, onlinerubrieken en posters
in scholen informeerden over een
carrière in management support.
Maar het communicatieplan ging
nog verder: een speciaal magazine
– PlusNews Future Management
Assistant – gaf uitleg aan de laatstejaarsleerlingen met tekst, grafieken
en getuigenissen van studenten en
werknemers. Bijna tweeduizend
klastitularissen kregen een mailing
met antwoordfax. Bedoeling was dat
zij PlusNews bestelden om aan hun
leerlingen te geven.

“We kunnen niet meteen een
massale toename van het aantal
inschrijvingen in Office Managementopleidingen verwachten”, getuigt
Joëlle Tay, marketingmanager van
Secretary Plus. “Dit vraagt meer tijd.
De leerlingen moeten het beroep
leren kennen. We willen hen overtuigen van de vele voordelen die de
functie heeft. En dat kan alleen als
we dergelijke acties blijven voeren
en onze goede contacten in de onderwijswereld uitbouwen. We werken nu
al volop aan ons communicatieplan
voor volgend jaar.”

Helpt u
ook
mee?
Kent u een managementassistant
in spe, een natuurtalent geschikt
voor de opleiding Office Management? Bestel dan de PlusNews
Future Management Assistant
en geef het magazine aan de
kandidaat. Zo helpt u mee om
de opleiding Office Management
en ons beroep bekend te maken.
Stuur een e-mail naar
info@secretary-plus.be en vermeld het aantal exemplaren dat
u gratis per post wilt ontvangen,
alsook uw volledige gegevens.

nt Support

Tekort in
de opleidingen
De functie ‘secretaresse/
assistant’ van vroeger onderging een ware metamorfose.
Zo ook de opleiding. Het onderwijs speelt in op de wijzigingen
in de functie om beter aan te
sluiten op de nieuwe behoeften
van de werkwereld. Eind goed,
al goed. Jammer genoeg is
er dat ene probleem: té weinig
jongeren stappen in de
opleiding.
De opleiding Office Management is
kwalitatief goed uitgebouwd en
heel praktijkgericht. Werkgevers waar
deren ze even sterk als de opleiding
Communicatie, Public Relations of
Marketing. En toch kiezen te weinig
studenten voor deze richting. Annick
Vanderbiest, opleidingshoofd Office
Management in de Katholieke Hogeschool Leuven: “In vergelijking met
pakweg vijftien jaar geleden kunnen we
spreken van meer dan een halvering
van het aantal inschrijvingen. Natuurlijk
waren er in het verleden verschuivingen
naar nieuwere opleidingen, zoals Marketing en Communicatiemanagement,
maar dat verklaart niet alles.”

Gebrek aan informatie
De huidige managementassistant doet
meer dan alleen maar assisteren.
De nieuwe trend in het onderwijs legt
dan ook de klemtoon op comanagement
en bereidt de studenten voor op grotere
verantwoordelijkheden. Te grote misschien? Annick Vanderbiest: “Neen,
integendeel. Meer verantwoordelijkheden in het beroep betekent juist een
opwaardering van de opleiding. Maar
jongeren en hun ouders weten vaak nog
te weinig over de inhoud en de mogelijkheden ervan. Het beroep managementassistant is aantrekkelijker dan ooit.
Maar de mogelijkheden die de opleiding
biedt, zijn onvoldoende gekend. Nochtans is Office Management een heel
boeiende, dynamische opleiding, die
zeker niet moet onderdoen voor andere
opleidingen met blitse benamingen.”

Aantal inschrijvingen de
laatste vijftien jaar gehalveerd

Office Management in
vergelijkend perspectief

Kwaliteitsopleidingen
Kijken en vergelijken, dat deed de
Visitatiecommissie van de Vlaamse
Hogescholenraad tijdens haar bezoeken dit voorjaar aan de Vlaamse
hogescholen die Office Management
aanbieden. De commissie bewaakt
de kwaliteit van het onderwijs aan de
hand van ‘visitaties’. En wat blijkt:
de opleidingen scoren goed. Vooral
de regio Antwerpen-Gent-BrusselLeuven gooit de hoogste ogen.

Mechelen biedt sinds enkele jaren
een praktijkgerichte talenopleiding
aan, waarbij de competenties
gebundeld getraind worden in meerdere vakoverschrijdende projecten.
In deze projecten wordt de latere,
vaak internationale beroepscontext
gesimuleerd. De studenten voeren
organisatorische, beleid- en
communicatieopdrachten uit in
meerdere vreemde talen (Engels,
Frans, Duits, Spaans en/of Chinees).

Elke school is anders, en ook elke
opleiding legt andere accenten.
Maar het belangrijkste is dat alle
opleidingen goed scoren op de
criteria van de Visitatiecommissie.
Het volledige visitatierapport vindt
u op www.vlhora.be.

Kif inti? How are you?

|

Stage in Malta

Ook de bijzonder positieve resul
taten van de Hogeschool Gent en de
Katholieke Hogeschool Zuid-WestVlaanderen zijn met trots onthaald.
Toch mag dit geen reden zijn om
op de lauweren te rusten. Iedereen
beseft dat kwaliteitszorg een continu
proces is.

Wat heeft een opleiding Office Management voor leerlingen in petto? Veel talen,
informatica en bedrijfsleer, en soms ook een stage in het buitenland. De leerlingen van de Haute Ecole Robert Schuman trokken dit voorjaar naar Malta.
Laetitia: “De eerste dagen waren de moeilijkste. Ik ben niet wat je noemt een
extravert persoon. Bovendien moest ik wennen aan het Maltees. Mijn collega’s
op het werk konden zich ook in het Engels uitdrukken, maar met een duidelijk
accent. Dus verstond ik niet alles. Na een aantal dagen ging het al veel beter.
Uiteindelijk bleek de stage in Malta een bijzonder leerrijke ervaring, en niet
alleen op het vlak van talen.”
Celine: “Een hele dag geconcentreerd blijven op de Engelse taal: dat vond ik
echt uitputtend. Maar ik maakte snel vooruitgang. Ik leerde zelfs een beetje
Maltees praten. Mijn collega schreef af en toe wat woorden op een post-it.
Na een week was de lijst al zo lang, dat ik alles in een schrift noteerde.”
Florence: “Mijn taken waren heel afwisselend: samenvattingen maken van
artikels en boeken, de telefoon beantwoorden, kopieën maken, de leerkrachten
helpen, … Het waren drukke dagen. Want naast mijn werk op school, hielp ik
ook nog mee in een verzekeringsagentschap.”

V i s i o n | Dossier Onderwijs

De instroom van studenten moet met
de helft toenemen om de vraag van
de bedrijven te beantwoorden. Hoog
tijd om de handen uit de mouwen
te steken. Annick Vanderbiest: “We
proberen de opleiding zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld
met keuzetrajecten, zoals Human
Resource Management, Bedrijfscommunicatie of een bijkomende taal, die
inspelen op de interesses en talenten
van de studenten. Daarnaast geven
we informatie. We hebben net een
promotiefilmpje van een zevental
minuten gemaakt, samen met alle
hogescholen binnen de associatie
KULeuven. Dat tonen we op informatiedagen en SIDIN-beurzen om
jongeren bewust te maken van het
boeiende karakter van het beroep
en de opleiding. En natuurlijk zijn
we heel blij met de initiatieven van
Secretary Plus die leerlingen en leerkrachten in het middelbaar onderwijs
sensibiliseren. Al jaren is Secretary
Plus partner in een van onze projecten om studenten te trainen in
sollicitatie en beter vertrouwd te
maken met de eisen van het werkveld. Onze studenten nemen ook
elk jaar deel aan de Bachelor Office
Management of the year Award.
Dus die samenwerking loopt heel
goed.”

Uitschieter is de Katholieke Hogeschool Mechelen. Deze slaagt er als
enige in om een ‘excellent’ te behalen
voor de coherente samenhang en
opbouw van het programma.

Secretary

Schooloverstijgende
initiatieven

15

Bachelor Office Management Award
Vision
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Bachelor Office
Management
of the year 2007
Award

Hoe kregen ze
het voor elkaar?
Iedereen droomt van succes.
Maar echt succesvol word je
pas als je je eigen talenten
erkent. En als je weet hoe je
ze moet gebruiken. Zoals
Deborah, Fatiha en Veerle,
de winnaressen van de
Bachelor Office Management
of the year 2007 Award. Hun
talenten werden beloond met
een indrukwekkende prijzenpot. De toekomst ligt aan hun
voeten. Hoe kregen ze dat voor
elkaar?

Deborah Cahay, 22 jaar
“Ik wil vooral gelukkig zijn!”
“Toekomstdromen? Nee, die had
ik niet. Behalve dan een goede
job vinden, een leuke vriend, een
gezin, … de klassieke dingen. Talen
interesseerden mij, maar ik wou
geen te theoretische opleiding.
Office Management lag mij veel
beter: praktijkgericht met een
gezonde dosis theorie en informatica,
iets wat de dag van vandaag belangrijk is. De docenten waren er heel
leuk en gemakkelijk bereikbaar.
Ik voelde me nooit een nummer, zoals
op een universiteit soms gebeurt.
Ik leerde tijdens mijn opleiding om
goed te plannen: we kregen heel
regelmatig tests en moesten alle
oefeningen goed voorbereiden.
In mijn laatste jaar maakte ik een
portfolio, gebaseerd op mijn com-

petenties. Zo moest ik nadenken
over mijn eigen talenten, wat ik kan
en niet kan, waarop ik moet letten,
enzovoort. Geen gemakkelijke
opdracht, dat kan ik je verzekeren!
Mijn ouders hebben mij altijd
gesteund. Ik denk dat ze best wel
fier op mij zijn met mijn grote
onderscheiding én de Bachelor Office
Management of the year 2007 Award.
Twee jaar geleden woonde ik de
finale van de Management Assistant
of the year bij. Ik zat in het publiek
en was sterk onder de indruk van de
kandidaten. Daarom schreef ik mij in
voor de Bachelor. Ik wou zien hoe ver
ik geraakte. Twee van mijn klasgenoten namen ook deel: Veerle Lauwaert,
een van de winnaressen, en Evy
van den Block, een van de zeven
finalisten. Onze school Honim was
dus goed vertegenwoordigd! Ik denk
dat je vooral voor jezelf moet deel
nemen. Je moet telkens proberen om
het beste van jezelf te geven. En geen
spijt hebben als je niet slaagt.
Je moet tevreden zijn met wat je
bereikt, want dat is al heel wat.
Ik denk dat ik over de vaardigheden
beschik om een goede management
assistant te worden. Ik ben
georganiseerd, gemotiveerd en
enthousiast. Ik kan zowel zelfstandig
als in team werken. Ik ben perfect
tweetalig en spreek ook vloeiend
Engels. En mijn rustige karakter helpt
mij om niet vaak te stressen. Ik ben
ambitieus, maar wil vooral gelukkig
zijn, zowel in mijn werk als in mijn
privéleven.”
De tien finalisten voor de
bekendmaking van de resultaten.

Hoe kreeg ik het voor elkaar?
Motivatie, enthousiasme, zelf
vertrouwen en doorzettings
vermogen. Als je gemotiveerd en
enthousiast bent, straal je dat ook
uit. Dat heeft een positief effect op je
resultaat. Zelfvertrouwen is ook een
must, want als je niet in jezelf gelooft,
dan gelooft een ander ook niet zo
snel in jou. En doorzettingsvermogen.
Ik ben best wel tevreden met mezelf.
Ik stel me altijd bepaalde doelen,
zoals met onderscheiding slagen,
de wedstrijd winnen, … En ik heb ze
tot nu toe altijd bereikt. Daar ben ik
enorm fier op. Lukt het niet? Dan leer
ik uit mijn fouten. En blijf ik er niet te
lang bij stilstaan. De wereld staat ook
niet stil, hé?!

Veerle Lauwaert, 21 jaar
“Ik leerde dat de wereld
boordevol mogelijkheden zit.”
“Vroeger beoefende ik verschillende
sporten: schaatsen, zwemmen,
volleybal, dansen, … Ik had die
afwisseling nodig. Eenmaal een sport
onder de knie, was het tijd voor iets
anders. Ik speelde zowel individueel als in team. Zo leer je wat het is
om samen tot een goed resultaat te
komen. Ik zat altijd tussen de ‘grote
mensen’. Dat had veel invloed op mij.
Ik ben sneller volwassen geworden.
Ik keek vooral op naar mijn zus.
Zij studeerde in Brussel en deed er
haar stage. Ze was enorm zelfstandig
en zocht haar eigen weg.
Ik volgde Secretariaat-talen en daarna Office Management. Ik koos die
richting omdat talen mij aanspreken
en ik geen wiskundig genie ben.
Mijn ouders waren tevreden met mijn
keuze, vooral toen ze hoorden dat
managementassistant een knelpuntberoep was. Dan zou ik snel een job
vinden. En gelijk hadden ze: nog voor
ik afgestudeerd was, boden verschillende bedrijven mij er al een aan.

Wat ik nooit vergeet, zijn de vele
kansen die ik kreeg. Ik deed meer dan
alleen maar naar school gaan. Ik nam
deel aan uitwisselingsprogramma’s,
leerde bedrijven kennen, woonde de
finale van de Management Assistant
of the year 2005 bij, … Stuk voor stuk
ervaringen die mijn opleiding boeiender maakten en meer diepte gaven.
Ik werk nu in het Direct Team. Ik hou
van variatie en wil graag veel ervaring
opdoen. Daarom lag het Direct Team
voor de hand. Ik werk voor verschillende bedrijven. Zo hoop ik te weten
te komen wat voor mij de ideale
werkomgeving is. En dan wil ik
carrière maken. Als management
assistant zou ik graag voor een of
meerdere top executives werken.
En daarna? Alles staat open …
Ik kijk al uit naar de wedstrijd
Management Assistant of the year.
Nog een paar jaar, en ik doe mee.
Ik heb echt de smaak te pakken!”
Bachelor Office Management Award
wordt
ondersteund
door:

Wat zit er
in de prijzenpot?
• een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur bij Secretary
Plus Direct Team;
• een citytrip voor twee personen
naar Barcelona;
• een Open Academy Plus-opleiding;
• een prachtige Award.

|

“Talen fascineerden mij van kinds
af aan. De gehate dictees vond ik
gewoonweg schitterend! Ik koos voor
een opleiding Secretariaat-talen, en
daarna Managementassistant. Ik heb
nooit spijt gehad van mijn keuze.
Ik doe het graag en ik ben er goed in.
Wat wil je nog meer? Met het diploma
kun je ook alle richtingen uit.
Een aantal vrienden vindt mijn keuze
minderwaardig. Ze lachen soms:
“Welke competenties moet jij dan
hebben, behalve koffie maken en
typen?” Maar dat negeer ik. Ik weet
wat ik waard ben. Ik vind het super
dat ik nu kan zeggen: ik ben Bachelor
Office Management van het jaar.

Ik wil graag carrière maken.
De eerste tien jaar wil ik werken,
werken, werken. Het liefst in een
internationale onderneming, om mijn
talen te onderhouden. Daarna kan ik
denken aan een gezin. Daar ben ik nu
nog helemaal niet mee bezig.
Ik bewonder zakenvrouwen die sterk
in hun schoenen staan, dat wil ik ook
voor mezelf. Als een ander het kan,
waarom zou ik het dan niet kunnen?”

Deborah Cahay

VV ii ss ii oo nn || Werken
Bachelor
inOffice
...
Management
|
Award

Fatiha Habbaz, 20 jaar
“Ik word een zakenvrouw die
sterk in haar schoenen staat.”

Veerle Lauwaert

SS ee cc rreett aa rr yy

Fatiha Habbaz
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Tips & Tricks

Tips & Tricks
Efficiënt vergaderen? Dat doet u zo.
Met vergaderingen
verliest u soms meer tijd
en productiviteit dan met
telefoongesprekken,
kopieerwerk of een babbeltje
bij de koffieautomaat.
Efficiënt vergaderen is dus de
boodschap. En dat begint met
een goede voorbereiding. Want
een vergadering zonder agenda, met deelnemers die te laat
komen of met slecht omlijnde
doelstellingen, is pure tijd
verspilling. Onze checklist
helpt u alvast een eind op weg.

Als managementassistant bent u een belangrijke schakel in het goede verloop
van een vergadering. Een gebrekkige voorbereiding heeft grote gevolgen: er
komt maar een handvol deelnemers opdagen, of uw manager wordt tijdens de
vergadering van zijn stuk gebracht omdat een document ontbreekt. Bespaar
u dit soort onprettige verrassingen en vertrouw op het aloude adagium: een
goede voorbereiding is het halve werk. Ook het verslag van de vergadering is
heel belangrijk. Ga maar na: notulen dienen als verslag van de verschillende
te ondernemen acties, bron van informatie, geheugensteun en voortgangs
controle. Dus ook goed notuleren is een verantwoordelijke taak.

Eerste hulp bij vergaderen
Voor • Liggen de vergaderdoelen vast?
• Kreeg iedereen de uitnodiging op tijd?
• Staat alle noodzakelijke informatie op de uitnodiging:
		 datum, tijdstip, plaats, duur?
• Kreeg iedereen de agenda op tijd? Ook de documenten
		 die nodig zijn voor de meeting?
• Bevestigde iedereen zijn aan- of afwezigheid?
		 Maakte u een aanwezigheidslijst?
• Regelde u de vergaderruimte, koffie en thee?
• Liggen er voldoende pennen en papier klaar?
• Is de verslagvorm bekend? Wie notuleert?
• Is er een beamer voorzien indien nodig?
Na

• Wie schrijft het verslag uit?
• Wie leest het na?
• Welke mensen - naast de deelnemers - krijgen een kopie van het verslag?
• Kreeg iedereen het verslag op tijd?
• Zijn er afspraken gemaakt die u moet opvolgen?

De juiste handtekening op de juiste plaats
Wat is er vervelender dan een contract zonder handtekening? Of een contract met een handtekening op de verkeerde plaats?! Gelukkig bestaan er
handige hulpmiddeltjes, zoals Post-it® Index tabs ‘Sign here’. De klevertjes
hebben een voorgedrukt symbool dat toont waar de handtekening moet
komen. Zo krijgt u contracten, brieven en verslagen terug met de juiste
handtekening op de juiste plaats. En spaart u veel tijd en ergernis!

Teken hier

Secretary

Vision

Post-it® Index tabs ‘Sign here’ zijn ideaal voor contracten en brieven.
Elke set bevat vijftig index tabs van 25 bij 44 millimeter. Maak u geen
zorgen, want de plakkers beschadigen de drager niet. Bovendien passen
ze in uw Post-it® Index dispenser. Handig, toch?
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Win hier

Houdt u van efficiënt werken? Haal dan meteen zo’n set Post-it® Index tabs
‘Sign here’ in huis. We hebben er 120 gratis klaarliggen. Stuur een mail met
de vermelding ‘Wedstrijd Secretary Plus Vision’ en uw
gegevens naar PostitIndex.be@mmm.com.
Bent u een van de snelste 120 management
assistants? Dan krijgt u binnenkort uw set tabs in
de bus.

“Je moet zelf initiatief nemen
en proactief meedenken”
Dominique Zoetaert solli
citeerde in december 2005 voor
de baan van Executive Assistant
bij Barco NV. Twee weken later
draaide ze al op volle kracht
mee. Ze praat enthousiast over
haar job, haar baas en haar
doorsnee werkdag.

Functie

Dominique Zoetaert, executive assistant bij Barco:

Over haar werkdag
“Ik begin de dag met het uitprinten
van de agenda, maar ’s avonds ziet die
er al helemaal anders uit. Het is zeer
moeilijk om je dag vooraf te plannen. Je moet heel flexibel zijn en er
overal en altijd iets bij kunnen nemen.
Er zijn natuurlijk vaste taken, zoals
e-mails beantwoorden en de telefoon opnemen. Maar er komt zoveel
meer bij kijken. Presentaties maken,
bezoeken voorbereiden, trips & events
organiseren, ... Eenmaal per jaar regel
ik de praktische kant van de budgetplanning en alle meetings daarvoor,
en de meetings voor onze jaarlijkse
strategische oefening. Als lid van het
leadership team ben ik net terug van
een werkbezoek aan onze vestiging
in China. Daarnaast heb ik ook een
vertrouwensfunctie in het bedrijf. Mijn
baas noemt mij soms de thermometer.
Dit is zeker niet slecht bedoeld. Het is
nu eenmaal zo dat iemand een assis
tant meer vertrouwt dan een baas.”

Over haar job
“Typisch aan deze functie is de one to
one-relatie: ik werk voor één manager.
Dat wou ik vroeger al: personal
assistant worden van een baas in
een groot bedrijf. Natuurlijk zijn er
de traditionele taken, zoals agendabeheer. Een moeilijke taak overigens,
want de dag is altijd te kort. Het blijft
een moeilijke puzzel om alle afspraken in de agenda te krijgen. Maar het
belangrijkste is dat je de werkdag van
je baas vlot laat verlopen. Je probeert
dus eigenlijk zijn leven gemakkelijker
te maken. Daarvoor moet je zelf initiatief nemen en proactief meedenken.”

Over haar baas

Barco

“Ik ken mijn baas heel goed. En dat is
ook nodig. Met een knipoog of een half
woord moet je weten wat hij bedoelt.
Dus moet het wel klikken. Want je
bent dag in, dag uit bij elkaar. En die
klik moet er ook meteen zijn, van bij
de eerste kennismaking. Dus ja: ik heb
mijn baas vooraf gescreend. Net zoals
hij mij. Ze hadden me gewaarschuwd
dat het geen gemakkelijk persoon is,
maar hij valt enorm goed mee. Hij is
heel open, net zoals ik, en communiceert gemakkelijk. Hij zegt meteen als
er iets minder goed is, maar ook als er
iets goed is. Respect is dus heel
belangrijk, en dat moet van beide
kanten komen.”

Visibly yours

• Barco, met hoofdzetel in België, stelt wereldwijd 3800
mensen tewerk. In 2006 realiseerde het bedrijf een omzet
van 751 miljoen euro.

Secretary

• Barco is actief in de markten van medische beeldvorming, defensie en veiligheid, verkeerscontrole, avionica, media,
evenementen, digitale cinema, presentatie, simulatie, verkeer
en bewaking, nutsbedrijven en procescontrole, broadcast, textiel
en plastics.

Vision

• Barco ontwerpt en produceert innovatieve hardware- en
softwareoplossingen voor beeldverwerking. Op één lijn met de
bedrijfsslogan ‘Visibly yours’ gaat het bedrijf een partnerschap
aan met professionele gebruikers die van visualisatie verwachten dat ze tot in de kleinste pixel correct is.
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Direct Team

Direct Team

Doeltreffend beheer

Sinds de oprichting in 2004 evolueert het aantal klanten van
Secretary Plus Direct Team snel. De formule beantwoordt aan
een reële vraag van de arbeidsmarkt. Want inderdaad: snel
ingewerkte, meertalige, gekwalificeerde, mobiele, flexibele en
dynamische managementassistants worden veel gevraagd.
Dankzij het Direct Team vinden
bedrijven een optimaal antwoord
op hun vraag naar management
ondersteunend personeel.
De formule focust op projecten van
lange duur. Want dat is de manier
waarop vele bedrijven vandaag
werken: projectmatig. Of het nu gaat
om de lancering van een nieuwe
divisie, of de organisatie van een
herstructurering of evenement: er
zijn altijd projecten die extra medewerkers vereisen. Carine Hofkens,
humanresourcesmanager bij
NautaDutilh, doet graag een beroep
op het Direct Team: “Vooral voor lange
afwezigheden die goed in te plannen
zijn, bijvoorbeeld zwangerschap
gevolgd door ouderschapsverlof en
een vakantieperiode. We werken
al geruime tijd met Secretary Plus
Direct Team en zijn heel tevreden
over de kwaliteit van de kandidaten.
We maken wel altijd vooraf kennis.
We overlopen de inhoud van de job
en onze verwachtingen. Een goede
talenkennis, organisatietalent en
een groot aanpassingsvermogen zijn
absolute vereisten. Bovendien moet
de kandidaat de nodige discretie aan
de dag leggen.”

Hoge kwaliteit
Bedrijven moeten zelf geen kandi
daten zoeken in een database of
advertenties plaatsen. Het volstaat
om een van de Direct Team
assistants voor een bepaalde periode
in te schakelen. Carine Hofkens: “Het
grote voordeel is dat we geen tijd

verliezen aan het rekruteringsproces.
Want mensen van het Direct Team
voldoen altijd aan onze verwachtingen. We weten welke kwaliteit we
in huis halen. In het gesprek vooraf
merken we meteen of de kandidaat
een hoog niveau heeft, sterk is in
organisatie en een grote hoeveelheid
werk aankan. Ik wou dat Direct Team
assistants vaker als gewone sollicitant op onze vacatures afkwamen!”

rende activiteiten, om de betrokkenheid van de Direct Team assistants
te stimuleren. Er is een extranet dat
het contact tussen de Direct Team
assistants bevordert en dat allerlei
nuttige informatie bevat. De Direct
Team assistants ontmoeten elkaar
tijdens vier evenementen per jaar.
Op regelmatige tijdstippen krijgen ze
een uitgebreide evaluatie. Na afloop
van een project gebeurt dat samen
met de klant. Ook tijdens het project
krijgen ze de nodige begeleiding.
De Direct Team assistants mogen
Open Academy Plus-opleidingen
volgen. En Secretary Plus geeft
speciaal voor Direct Team assistants
het bedrijfsblad Direct Flash uit,
boordevol nieuws.

Aantrekkelijke functie

Strenge selectie

In drie jaar bouwde Secretary Plus
een team op van kwalitatief hoogstaande managementassistants in
vaste dienst, ondanks het nijpende
tekort aan managementassistants
op de arbeidsmarkt. Dat succes
heeft het kantoor vooral te danken
aan haar bekendheid als dé specialist op de arbeidsmarkt van managementondersteunend personeel.
Alle Direct Team assistants zijn
supergemotiveerd, en niet alleen
door de werkzekerheid. Ze krijgen
een correct loon plus allerlei voordelen, zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, gsm, maaltijdcheques, en een bedrijfswagen die
hen flexibiliteit en mobiliteit garandeert. Bovendien bouwen ze een rijke
ervaring op dankzij de persoonlijke
begeleiding en opleiding die ze van
Secretary Plus Direct Team krijgen.

De Direct Team assistants zijn het
visitekaartje van Secretary Plus
Direct Team. Stuk voor stuk zijn het
leergierige, enthousiaste mensen,
die deze job als een persoonlijke
ontwikkeling beschouwen. Wat vind
ik leuk, wat niet? In welk bedrijf pas
ik, welke sector ligt me, hoe kan ik
nog efficiënter werken, enzovoort.
Nieuwe kandidaten moeten voldoen
aan de strengste eisen en worden
uitgebreid getest op harde, maar ook
op zachte competenties. Ze hebben
een groot aanpassingsvermogen.
Want er is weinig tijd om je in te
werken. Ze kunnen heel zelfstandig
werken en houden van uitdagingen
en afwisseling. Stressbestendigheid
is ook heel belangrijk. Bovendien
moeten ze voldoende initiatief nemen
en discreet zijn.

Enthousiaste medewerkers

Het ontbreekt Secretary Plus Direct
Team niet aan ambitie. In september
zijn ze gestart met de uitbouw van
een internationale divisie. Veel grote

De Direct Team assistants zijn werknemers van Secretary Plus. Er gaat
veel tijd en energie naar omkade-

Secretary

Vision

De Direct Team assistants zijn het visitekaartje van Secretary Plus Direct Team.
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Gespecialiseerde divisies

van langdurige projecten

Direct Team assistant
“Ik koos heel bewust voor het
Direct Team vanwege de afwisseling.
Ik leer graag bij en hou van nieuwe
uitdagingen. Voor ik bij het Direct
Team begon, wisselde ik ook regelmatig van job. Ik heb intussen al bij
heel wat firma’s gewerkt. Na een
bepaalde periode krijg ik het gevoel
dat ik niets nieuws meer kan leren.
En dan begint het te kriebelen.
Niet iedereen is geschikt voor deze
job. Het heeft ook te maken met
mijn karakter en levenshouding.
Ik probeer graag nieuwe dingen uit
en hou van verandering. Dit is altijd
een beetje verwondering. Nieuwe
kennis opdoen is ook spannend.”

Leen Vanhastel
Direct Team assistant

Secretary Plus Direct Team
betekent voor u afwisselend
proeven van de meest uiteen
lopende sectoren en bedrijfs
culturen, mét de werkzekerheid van
een vaste arbeidsovereenkomst.

Onze voorwaarden

• U bent geografisch flexibel.
• U hebt minstens drie jaar ervaring
als managementassistant.
• U bezit een A1-diploma en een
goede talenkennis (N/F/E of D).
• U werkt vlot met MS Office
(Word/Excel/PowerPoint).
• U bent betrouwbaar en stress
bestendig.
• U werkt autonoom en flexibel.

Ons aanbod Secretary Plus
Direct Team biedt u een functie
aan als managementassistant
op topniveau. U kunt gratis onze
opleidingen Open Academy Plus
volgen. U krijgt een vast contract
van onbepaalde duur. U verdient
een aantrekkelijk salaris met
extralegale voordelen (firmawagen,
groepsverzekering, gsm, maaltijdcheques, …).
Interesse? 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 via Vision’.

“Onze managementassistants
matchen overal perfect.”
Ilse De Schrijver, Christien Gebruers, Leslie Ysebaert
en Barbara Stadsbader

Ik heb het een beetje moeilijk met
de idee om ergens vast te zitten. Als
ik daaraan denk, krijg ik het bijna
benauwd. Misschien kalmeer ik ooit,
maar nu voel ik het zo aan. Werken bij
het Direct Team, met alle flexibiliteit
van dien, is voor mij dus echt een
pluspunt. Een ander voordeel is dat ik
enorm veel mensen leer kennen. Over
networking gesproken, dit is pas een
echt netwerk!
Ik ben enorm nieuwsgierig en ga
altijd op zoek naar nieuwe ervaringen.
Een voorbeeld: ik leer Zweeds op
avondschool. Waarom? Omdat bijna
niemand anders dat doet. En volgend
jaar begin ik met Grieks.”

|

“Wie mijn baas is? Dat is een beetje
dubbel, hé? Je legt verantwoording
af tegenover beide. Het bedrijf is de
klant, maar je vertegenwoordigt
Secretary Plus en het Direct Team.
Dus moet je ervoor zorgen dat iedereen tevreden is.

“We zijn sinds een paar maanden Account Managers in het
Direct Team van Secretary Plus.
Daarvoor waren we office
managers in de Gentse vestiging
(Ilse) en in de Vilvoordse vestiging (Christien) van Secretary
Plus. We zijn verantwoordelijk
voor de commerciële werking
van het Direct Team. Concreet
volgen we de contacten met
kandidaten en klanten op. Het is
heel belangrijk om de klant goed
te kennen. Dit doen we aan de
hand van diepgaande gesprekken
en bedrijfsbezoeken. Managers
steken daar graag tijd in. Ze
weten dat dit in hun voordeel
werkt.”

“Komt er een opdracht binnen, dan
begin ik te puzzelen”, vertelt Ilse. “Welke
functie vraagt de klant, wie komt er vrij,
hoelang duurt het project? De perfect
match zoeken, is hier eigenlijk niet
van toepassing. Onze management
assistants hebben zo’n hoog niveau dat
ze altijd en overal perfect matchen.”

Wie is er werkzaam in het
Secretary Plus Direct Team?
- Barbara Stadsbader, National
Business Development Manager
- Ilse De Schrijver en Christien
Gebruers, Account Managers
- Leslie Ysebaert, Resource Planner

V i s i o n | Direct Team

Pascale Somers

Direct Team assistant:
ook iets voor u?

Secretary

internationale bedrijven willen extra
mensen aanwerven voor welbepaalde
projecten. En dan is het Direct Team
de perfecte oplossing. Bovendien
mogen we ons binnen een paar
maanden verwachten aan de opening
van de divisie Office Management/
Personal Assistant.
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SECRETARY PLUS in Rijsel en Parijs:

Eén kaarsje en al een daverend
Parijs en Rijsel hebben sinds
2006 hun eigen Secretary
Plus. Nu het eerste kaarsje
uitgeblazen wordt, maken we
de balans op. Carole Mattalah,
districtmanager in Parijs, en
Leen Dehaen, officemanager
in Rijsel, hebben er alle
vertrouwen in. De nieuwe
kantoren draaien gesmeerd
en doen het almaar beter …

Wolkeloos
Sinds juni 2006 groeide de klantenportefeuille van Secretary Plus
gevoelig in Parijs en Rijsel. “Onder
nemingen uit de automobiel-, bank- en
distributiesector hebben vertrouwen
in ons”, verzekert Leen Dehaen in
Rijsel. “Wij werken ook voor grote
namen uit de financiële wereld, de
vastgoed- en consultancysector, de
verzekeringswereld en luxesector”,
vult Carole Mattalah aan vanuit
Parijs. Dit succes is geen toeval, maar
danken we aan zoveel troeven: doel
gerichte klantenwerving, klantentevredenheid, aanwezigheid op beurzen en
wervingsfora, de kandidaten zelf, het
voortdurende engagement van lokale
teams en de synergie met Belgische
teams. Kortom, “duizend en één pluspunten waardoor we onze goede
reputatie in Frankrijk konden op
bouwen” bevestigt Carole Mattalah.

De kandidaat is onze eerste
klant
Hoewel voorbeeldige, bekwame
kandidaten een must zijn, vind je ze
niet altijd even makkelijk. Toch blijft
het aantal kandidaten stijgen.
“Wij maken het verschil door iedere
kandidaat goed te verwelkomen en
de nodige aandacht te schenken”,
vertelt Leen Dehaen. Secretary Plus
test niet alleen de professionele
bekwaamheid, taal- en computerkennis van kandidaten. Carole
Mattalah zegt dat ze een grote voorstander is van de persoonlijkheidsanalyse ‘Profil Pro’ die Secretary Plus
Frankrijk invoerde. Deze test maakt
het mogelijk om de persoonlijkheid
van een kandidaat in grote lijnen te
schetsen en hem of haar te koppelen aan een ideale functie zodat
de kandidaat de kans krijgt om zich
optimaal te ontplooien. “De kandi-

“Vanzelfsprekend proberen sommigen met ons te concurreren. Maar
behalve de selectie- en wervings
kwaliteit van onze kandidaten
hebben wij nog meer troeven in huis.
Ook onze service en transparante
relatie met onze klanten zijn sleutels
tot succes”, verduidelijkt Leen
Dehaen glimlachend. “Onze knowhow, wervingsinstrumenten en de tijd
die we voor iedere kandidaat uittrekken, maken het verschil. Maar weinig
organisaties in Frankrijk kunnen
op zo’n ruime vakkennis bogen. Wij
zijn zowat de enigen die dergelijke
profielen van hoog niveau opstellen.
En we nemen daar alle tijd voor. Er is
geen sprake van de ideale assistente
in een mum van tijd ergens neer te
poten. Wie op zoek is naar een witte
raaf vindt die niet zomaar vlug vlug.”
Carole Mattalahs boodschap is duidelijk. Secretary Plus België slaagde
erin haar nieuwe collega’s de ingre
diënten tot succes door te spelen.

Leen Dehaen
Officemanager Rijsel

Hanane Zaaraoui
Consultant Parijs

Sandra Pires
Assistant officemanager
Parijs

Sandrine Durif
Officemanager Lyon

Sylvie Bertrand
Consultant Lyon

Kandidaat of kandidate?
Iedere kandidaat is welkom. Jammer
genoeg ligt het aantal mannelijke
inschrijvingen beduidend lager dan
de vrouwelijke. Sommige klanten
willen echter liever een mannelijke
assistent in dienst nemen. Volgens
Carole “worden mannen vooral geplaatst als commerciële of juridische
assistenten.” Leen Dehaen legt nog
uit dat “logistieke functies en jobs in
de verkoopadministratie vooral naar
mannelijke kandidaten gaan.” Laat ze
dus maar komen!

Leren van elkaar

Toekomst

Secretary Plus vult altijd weer de
verwachtingen in van zovele, telkens
andere ondernemingen. Iedere
onderneming heeft haar eigen cultuur. “Zo is ook elke regio uniek”, vult
Leen Dehaen aan. Ze gaat voort: “We
veranderden de waarden en strategie
van Secretary Plus niet zo ingrijpend.
We pasten ze gewoon aan om beter
in te spelen op de wensen van onze
kandidaten en de noden van onze
klanten.” Carole Mattalah onderstreept ook het belang van de geografische spreiding en de constante
informatie-uitwisseling tussen alle
vestigingen. Zowel voor klanten als
voor kandidaten.

Sinds april 2006 zetten de Parijse
en Rijselse teams zich voor de volle
100% in. De resultaten lieten dan ook
niet op zich wachten. En als we beide
managers mogen geloven, breken
er nog mooiere tijden aan. Volgens
Carole “is er nog zoveel werk aan de
winkel. Wij willen onze vestigingen
strategisch inplanten en bekendheid
verwerven in de westelijke regio van
Parijs.” Ook Leen en haar team rusten
niet op hun lauweren: “We willen
groeien in Noord-Frankrijk en tegelijk
doen we er alles aan om onze bestaande klantenkring te binden. Wij
werken ook aan onze bekendheid en
doen al wat nodig is om onze positie

op de markt van de hooggekwalificeerde assistenten te behouden”.
We spreken dus af bij de tweede
verjaardag in 2008. Onze teams in
Parijs en Rijsel hebben vast nog een
heleboel leuke verrassingen voor ons
in petto.

Nieuwe Secretary Plusvestigingen in Frankrijk
In de loop van 2007 opende Secretary
Plus Frankrijk nieuwe vestigingen op
het Franse grondgebied. Om nog
beter vertegenwoordigd te zijn in Ile
de France opende een nieuwe kantoor zijn deuren: vlakbij de Champs
Elysées, rue Marbeuf. Het netwerk
van Ile de France zal in 2008 vervolledigd worden met vier nieuwe kantoren. Na Rijsel veroverde Secretary
Plus nu ook de grote agglomeraties
Lyon en Grenoble. Secretary Plus’ aanwezigheid op de as Lyon/Grenoble
was een must door de economische
dynamiek in de regio Rhône Alpes.
Na het succes van de kantoren Parijs
Opera en Rijsel klinken ook de eerste
resultaten van de nieuwe vestigingen
bemoedigend. De teams stellen zich
graag voor en vertellen over hun
eerste successen in een volgende
Vision.

|

Concurrentie?
Welke concurrentie!

Carole Mattalah
Districtmanager Parijs

V i s i o n | Take a break

daat staat bij ons centraal. Wij weten
immers dat de kwaliteit van haar/zijn
werk sterk afhangt van de wervingskwaliteit”. Wie kan er in de uitzend-/
wervingssector prat op gaan dat hij
elke kandidaat zo in de watten legt?

Cecile Mesguich
Consultant Parijs

Secretary

succes!

Lolao Rajaonah
Consultant Parijs
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Kantoor in de kijker

Secretary Plus Antwerpen
en Antwerpen Noord Waasland

The House of Talents
De stad van de diamanten
heeft nu twee vestigingen om
te voldoen aan de grote vraag
van de bedrijven: Antwerpen
en Antwerpen Noord
Waasland. Beide kantoren
hebben een eigen team en
werkingsgebied, maar zijn
in hetzelfde gebouw gehuisvest. Eind juni verhuisden ze
naar een prachtig pand op de
Frankrijklei, met het toepasselijke opschrift ‘The House of
Talents’.
De Frankrijklei is een prachtige
locatie voor een Secretary Plusvestiging. De grote boulevard werd
nog maar pas helemaal vernieuwd.
Het vele groen en de statige herenhuizen creëren een sfeer die perfect
aansluit bij de huisstijl van Secretary
Plus. Gesprek met regiomanager
Wendy Simonet.

Secretary

Vision

Elegantie en comfort
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Waarom verhuizen? Wendy Simonet:
“De vorige locatie werd te krap voor
onze twee kantoren. We hadden meer
ruimte nodig om te groeien. Toevallig kwamen er twee verdiepingen
vrij in dit pand op de Frankrijklei.
Deze plaats heeft heel wat voordelen: ze is voor iedereen toegankelijk,
ligt dicht bij het centrum, en heeft
veel parkeermogelijkheden en een
goede zichtbaarheid. Het werkt een
pak aangenamer nu er meer ruimte
is. Bovendien straalt het pand een
ongelofelijke klasse uit.”
Het herenhuis is inderdaad even
mooi en statig als de boulevard.
De hoge plafonds, de mooie
afwerking, het oude parket en de
prachtige meubelen trekken meteen
de aandacht. De zolderverdieping
doet denken aan een loft en heeft
een stijlvolle vergaderruimte met
mooie afwerking in glas.

Enthousiasme en motivatie
Beide kantoren werken in hetzelfde
huis, maar hebben een eigen team.
Voor Antwerpen is dat officemanager
Anke Van Oosterhout en consultants
Nathalie Vermeiren, Liesbeth Bal
en Marie-Anne Dewilde. Het kantoor
Antwerpen Noord Waasland werkt
met officemanager Debby Vandervelden en consultant Annelies Vantvelt.

Wendy Simonet: “De woorden
‘enthousiast, dynamisch en gedreven’
in superlatief zijn nog onvoldoende
om deze consultants te beschrijven!
Zij staan altijd klaar voor klant en
kandidaat.” Wat brengt de toekomst?
Wendy Simonet: “Het nieuwe pand
biedt voldoende mogelijkheden en
ruimte om te groeien en nieuw
personeel aan te werven.”

boven: officemanager Anke Van Oosterhout, regiomanager Wendy Simonet
midden: consultants Nathalie Vermeiren, Liesbeth Bal en Annelies Vantvelt
onder: officemanager Debby Vandervelden en consultant Marie-Anne Dewilde

Take a break

Porto
De ideale stad voor
uw zakenmeeting

De wereldbefaamde wijn, de karakteristieke straatjes, en de pittoreske ‘zona ribeirinha’
aan de oever van de Douro zijn goede redenen om Porto te bezoeken.

Portugal mikt alsmaar meer op zakentoeristen. Er is Lissabon
natuurlijk - al jarenlang the place to be voor bedrijven - maar ook
Porto verovert de markt van incentives en citytrips met een verrassend veelzijdige mix van cultuur, traditie en ontspanning.
De stad ligt aan de oevers en de monding van de Douro, die u land
inwaarts kunt bevaren om te genieten van de prachtige natuur.

Liefhebbers van vintage en gastronomische avonturen komen hier aan
hun trekken. Natuurlijk kunt u er de
beroemde portwijn uitproberen, maar
Porto is zoveel meer dan een bezoek
aan de wijnkelders. Het oude stadscentrum is karaktervol en levendig.
Het behoort terecht tot het UNESCOwereldpatrimonium. U bezoekt er
monumentale historische gebouwen,
zoals het Beurspaleis en de magistrale
toren van de Clérigos-kerk.

Verrassend en veelzijdig
Bezienswaardigheden zijn er
genoeg. Ribeira is het oude centrum
van Porto: een labyrint van nauwe
straatjes, karakteristieke huizen,
veel lawaai en overal wasgoed.

Geschiedenis
Porto (ook wel Oporto) is een
havenstad in het noordwesten
van Portugal, aan de Costa
Verde. De stad was in 2001
culturele hoofdstad van Europa,
samen met Rotterdam. Na
Lissabon is het de grootste
stad van Portugal. Het heeft
een internationale luchthaven.
In 2005 telde de stad 233.465
inwoners, en het hele gebied
Groot-Porto 1,6 miljoen. Porto
is vooral bekend als bakermat
van portwijn. Vroeger heette de
stad Cale en later Portucale,
waarvan de landsnaam Portugal
is afgeleid.

Take a break … in Porto
Meer informatie over uw citytrip
krijgt u van Next Travel. Dit Brusselse reisbureau specialiseerde
zich in de organisatie van incentives, seminaries en conferenties.
Contact
Alexandra de Merode
Louizalaan 51, 1050 Brussel
Tel.: 02 538 21 00
Fax: 02 538 19 11
E-mail: contact@next-travel.com
Internet: www.next-travel.be

Vision

Aan de oevers van de Rio
Douro, de gouden rivier

De oevers van de Douro zijn ’s avonds
het centrum van het uitgaansleven.
Een van de meest bezochte musea is
Fundação de Serralves, het Museum
voor Moderne Kunst. Niet te ver
smaden is een cursus Portugees
koken, met een ochtendbezoek aan
de markt van Bolhao. Er is van alles
te doen en te zien in Porto, veel te
veel voor één weekend!

Secretary

Porto, de tweede belangrijkste stad
van Portugal, profileert zich met een
sterke identiteit en een pittoreske
sfeer. Het stond altijd al bekend als
arbeidersstad, maar ontwikkelde zich
de laatste jaren snel tot cultuurstad.
De combinatie van moderniteit met de
Portugese nostalgie en authenticiteit
van oude straatjes en koloniale huizen
weet elke toerist te verleiden.

25

Secretary

matters

Secretary Plus organiseert
volgend jaar twee wedstrijden.
Bachelor Office Management
of the year 2008 Award richt
zich tot laatstejaarsstudenten,
terwijl Management Assistant
of the year 2008 kandidaten
selecteert met al wat ervaring.
Met beide wedstrijden
willen we het beroep van
managementassistant meer
onder de aandacht brengen en
het imago ervan voortdurend
versterken.

Bachelor Office Management
of the year 2008 Award
Bent u laatstejaarsstudent? Dan hebt u binnenkort uw diploma
Bachelor Office Management op zak. En misschien ook wel de Bachelor
Office Management of the year 2008 Award ... De drie winnaars krijgen
van Secretary Plus een goedgevulde prijzenpot: trofee, citytrip voor twee
én een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij Secretary Plus
Direct Team.
Misschien bent u er volgend jaar ook bij! We selecteren kandidaten op
basis van hun cv, motivatiebrief en antwoorden op twee vragen. Na de
taaltesten (Nederlands, Frans en Engels), computertesten (Word, Excel
en PowerPoint) en een simulatieoefening gaan de finalisten naar de
laatste ronde. De jury kiest de winnaars na een uitgebreid interview.
Meer info op www.secretary-plus.be vanaf begin 2008.

M E N TA S S
B E RO E P : M A N AG E

Beroep: managementassistant
Het eerste referentieboek over
managementassistants

I S TA N T

BEROEP:

MANAGEMENTASSISTANT

Beroep: managementassistant geeft een nauwkeurig en actueel beeld van een 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.

De concrete
informatie helpt management
assistants om te groeien in hun job en
nóg beter als comanager te werken.
Tips, theoretische uitleg, concrete
ervaringen en getuigenissen verduidelijken het geheel. Ook managers
halen er veel nuttige informatie uit.
Want de managementassistant is een
spilfiguur in de organisatie. Maar hij
wordt niet altijd naar waarde geschat.
Het boek richt zich tot slot ook naar
studenten die een opleiding als
managementassistant volgen.
Ze krijgen een duidelijk beeld van de
vele verrijkende uitdagingen van het
beroep.

Secretary

Vision
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Lezers aan het woord
“Schitterend inhoudelijk initiatief.
Het doet jullie merk alle eer aan!”
- Thierry Cattoir, Branding Architect bij
Remarkable.
“Ik las met interesse de vele getuigenissen in het boek. Het ligt altijd op
mijn bureau. Het is handig als je snel
iets moet opzoeken. Ik gaf het aan een

aantal collega’s op andere departementen, en die vonden het ook allemaal heel bruikbaar.” - Barbara Wuyts,
HR assistant bij Dimension Data.

beroep, en dat is alleen maar positief.
Vooral voor mensen in opleiding is
het heel nuttig.” - Frieda Tielemans,
Executive Assistant bij Belgacom.

“Heel goed idee om een boek over
managementassistants te publiceren.
Want dat bestond nog niet.
De informatie is veelzijdig en komt
uit verschillende bedrijven. Dat is een
interessant gegeven en schetst een
goed beeld van de veelzijdigheid van
het beroep. Het is altijd aangenaam
om verhalen van collega’s te lezen,
maar het is ook een bruikbaar boek.
Ik haal er dingen uit die mij helpen in
mijn job.” - Annick Erkens, secretaresse Afgevaardigd Bestuurder bij Océ.

Beroep: managementassistant is samengesteld door Secretary Plus, CRM
Factory en het Mentally Fit Institute.
Het telt 200 pagina’s en is verkrijgbaar
bij Standaard Boekhandel, of online
via www.proxis.be en www.secretaryplus.be . Het boek kost 19,50 euro.

“Uit de vele verhalen blijkt duidelijk
dat het takenpakket van de managementassistant ruim en veelzijdig is.
Het boek geeft een goed beeld van het

KORTINGSBON

–3 EURO

Koop het boek Beroep: managementassistant op www.secretaryplus.be of bij Standaard Boekhandel met de kortingsbon van drie
euro, die u als bijlage van deze
Vision vindt.

Auteurs:
Project gesteund door:
Boek verkrijgbaar via:

www.secretary-plus.be

Secretary Plus-vestigingen
Aalst

Mechelen

Antwerpen

Mons

Frankrijklei 128a, 2000 Antwerpen
tel.: +32 (0)3 201 47 20
fax: +32 (0)3 201 47 29
antwerpen@secretary-plus.be

Boulevard Dolez 8, 7000 Mons
tel.: +32 (0)65 55 10 00
fax: +32 (0)65 55 10 09
mons@secretary-plus.be

Management
Assistant of the
year 2008

Antwerpen Noord
Waasland

Roeselare

De wedstrijd Management Assistant
of the year is een uitstekende gelegenheid om de functie van managementassistant positief onder de
aandacht te brengen. Een kans die
Secretary Plus Management Support
niet laat liggen.

Brugge

Wij zijn verhuisd!
De Secretary Plus-vestigingen in
Antwerpen en Mechelen en Secretary
Plus Direct Team verhuisden om kandidaten en klanten nog beter te verwelkomen. De nieuwe kantoren zijn prachtig
gelegen en gemakkelijk bereikbaar.
Telefoon, fax en e-mail blijven ongewijzigd.

Secretary Plus Mechelen
Leopoldstraat 113, 2800 Mechelen
tel.: +32 (0)15 45 09 70
fax: +32 (0)15 29 15 19
mechelen@secretary-plus.be

Secretary Plus Antwerpen
Frankrijklei 128a, 2000 Antwerpen
tel.: +32 (0)3 201 47 20
fax: +32 (0)3 201 47 29
antwerpen@secretary-plus.be

Secretary Plus 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

Secretary Plus Direct Team
Hendrik I lei 49, 1800 Vilvoorde
tel.: +32 (0)2 600 12 40
fax: +32 (0)2 600 12 49
direct.team@secretary-plus.be

Sint-Amandstraat 37, 8000 Brugge
tel.: +32 (0)50 47 00 10
fax: +32 (0)50 47 00 19
brugge@secretary-plus.be

Brussel (Elsene)

Stefaniaplein 6, 1050 Brussel
tel.: +32 (0)2 346 44 64
fax: +32 (0)2 346 49 14
brussels1@secretary-plus.be

Brussel
(Sint-Pieters-Woluwe)
Tervurenlaan 216, 1150 Brussel
tel.: +32 (0)2 600 12 20
fax: +32 (0)2 600 12 29
brussels2@secretary-plus.be

Geel

Stationsstraat 62, 2440 Geel
tel.: +32 (0)14 25 81 00
fax: +32 (0)14 23 70 57
geel@secretary-plus.be

Gent

Kouter 26, 9000 Gent
tel.: +32 (0)9 233 25 28
fax: +32 (0)9 233 95 70
gent@secretary-plus.be

Hasselt

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

Kortrijk

Casinoplein 5a, 8500 Kortrijk
tel.: +32 (0)56 25 29 22
fax: +32 (0)56 21 89 98
kortrijk@secretary-plus.be

Leuven

Vital Decosterstraat 7, 3000 Leuven
tel.: +32 (0)16 23 60 42
fax: +32 (0)16 29 21 80
leuven@secretary-plus.be

Liège

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

Grote Markt 7, 8800 Roeselare
tel.: +32 (0)51 66 00 00
fax: +32 (0)51 66 00 09
roeselare@secretary-plus.be

Turnhout

Kasteelplein 23, 2300 Turnhout
tel.: +32 (0)14 80 00 00
fax: +32 (0)14 80 00 09
turnhout@secretary-plus.be

Vilvoorde

Hendrik I lei 49, 1800 Vilvoorde
tel.: +32 (0)2 600 47 60
fax: +32 (0)2 600 47 69
vilvoorde@secretary-plus.be

Wavre

Place Bosch 17, 1300 Wavre
tel.: +32 (0)10 23 80 40
fax: +32 (0)10 23 80 49
wavre@secretary-plus.be

Secretary Plus Direct Team
Hendrik I lei 49, 1800 Vilvoorde
tel.: +32 (0)2 600 12 40
fax: +32 (0)2 600 12 49
direct.team@secretary-plus.be

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

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-parisopera@secretary-plus.fr

Paris

17, rue Marbeuf, 75008 Paris
tel.: +33 (0)1 49 52 94 60
fax: +33 (0)1 49 52 94 61
contact-pariselysee@secretary-plus.fr

Lille

29, rue Esquermoise, 59000 Lille
tel.: +33 (0)3 20 10 16 60
fax: +33 (0)3 20 10 16 69
contact-lille@secretary-plus.fr

Lyon

55, Place de la République, 69002 Lyon
tel.: +33 (0)4 37 23 55 75
fax: +33 (0)4 37 23 55 85
contact-lyon@secretary-plus.fr  

Grenoble

2, rue Vauban, 38000 Grenoble
tel.: +33 (0)4 38 86 67 67
fax: +33 (0)4 38 86 67 68
contact-grenoble@secretary-plus.fr

www.secretary-plus.fr

Secretary Plus heeft ook vestigingen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

matters |

Klaar voor de hoofdprijs volgend jaar?
Vanaf januari 2008 vindt u op www.
secretary-plus.be alle informatie over
de deelnemingsvoorwaarden en het
verloop van de wedstrijd. We wachten
ongeduldig op uw inschrijving!

Frankrijklei 128a, 2000 Antwerpen
tel.: +32 (0)3 201 47 30
fax: +32 (0)3 201 47 39
antwerpennoordwaasland@
secretary-plus.be

V i s i o n | Secretary

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

Leopoldstraat 113, 2800 Mechelen
tel.: +32 (0)15 45 09 70
fax: +32 (0)15 29 15 19
mechelen@secretary-plus.be

Secretary

Stationsstraat 6, 9300 Aalst
tel.: +32 (0)53 76 61 30
fax: +32 (0)53 70 87 43
aalst@secretary-plus.be
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Voor welke functies
kunt u bij ons terecht?

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

