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Persbericht secretaressedag 12 november 2015 

Deil – Eigenaar van de LinkedIn-groep jij-top-secretaresse organiseert via Gerardus Evenement Planner, bij De Os & Het 

Paard (Deilsedijk 73-75 te Deil) op donderdag 12 november 2015 een bijeenkomst speciaal voor deze groep. Na de oprichting 

in november 2011, ruim 3100 leden verder, verdeeld over het hele land, werd het tijd om een bijeenkomst te organiseren met 

TOP gastsprekers, leuke workshops, goede discussies, etc.  

De Os & Het Paard ligt op een mooie plek in de Provincie Gelderland (regio Rivierenland). De Os en het Paard ligt aan de Linge, op 5 minuten 

rijden van snelweg (A2, afrit Geldermalsen/Leerdam). Deze locatie is het ‘wapen van Deil’, dat in de voorafgaande eeuwen diende als het 

gemeentehuis. In De Os en het Paard zijn nog overblijfselen te zien van het oude gemeentehuis, waaronder een kluis en een brievenbus. 

Deze bijeenkomst zal worden geopend door de 1e loco-burgemeester Ronald van Meygaarden van de Gemeente Geldermalsen (Dorpsbelangen). 

In de ochtend zal Anneliek Klein, supervrouw april 2015/mede-eigenaresse Anneliek Klein van Hotel/Restaurant De Os & Het Paard iets vertellen 

over de locatie en de mogelijkheden.  

Hierna zal er een discussie plaatsvinden tussen drie wethouders van diverse gemeenten in Nederland. Dit zal gaan om wethouders van de 

Gemeente Bronckhorst (Wethouder CDA & 1e Loco-Burgemeester, de heer P. Seesing), Gemeente Neerijnen (Wethouder SGP,  de heer T. Kool) en 

Gemeente Vianen (Wethouder VVD, de heer J.A.E. Landwehr). Deze discussie zal geleid worden door Menno Spiekerman, eigenaar van Gerardus 

Evenement Planner.  

Na deze discussie vinden er workshops plaats. O.a. leren snellezen’ en ‘de nieuwe personal assistent: business assistant’, ‘assertiviteit’ en 

‘kleurprofielen’. 

Na een overheerlijke lunch verzorgd door chef-kok Wouter Klein, zal er in de middag een nieuwe discussie plaatsvinden. ‘Mannen versus vrouwen’. 

Waarom bestaat de populatie ondersteuners nog steeds uit vrouwen? Waarom kom je als man er maar moeilijk tussen als je wel dit beroep wilt 

beoefenen? Aan deze discussie zullen meedoen raadslid van de Gemeente Rotterdam (mevrouw A. Laan, voorheen wethouder) en oud secretaresse 

& leidinggevende (secretaresses) en voormalig HR Manager, Wendy Oosterveer. Deze discussie zal geleid worden door Menno Spiekerman, 

eigenaar van Gerardus Evenement Planner. 

Na deze discussie zullen de workshops die in de ochtend hebben plaatsvonden, in de middag nogmaals gehouden worden. Mocht je in de ochtend 

bij een workshop hebben gezeten en wil je ook proeven van de andere workshops, dan krijg je ‘s-middag de kans dit te doen.   

Na de workshops in de middag, is het eind van het programma in zicht. De deelnemers krijgen goodiebags mee met leuke artikelen. Om een idee te 

krijgen welke bedrijven er een bijdrage hebben geleverd voor deze goodiebags, neem een kijkje op http://www.gerardus-evenement-

planner.nl/secretaressebijeenkomst-2015/. Ook op deze website vind je allerlei andere wetenswaardigheden over de dag zelf. Mochten er bedrijven 

zijn die na het lezen van dit persbericht een bijdrage willen leveren aan de goodiebags om zich te promoten bij de doelgroep, dan kunnen ze een 

e-mail sturen naar info@gerardus-evenement-planner.nl 

Tijdens deze dag zijn er ook een aantal standhouders aanwezig. Deze standhouders zijn kleine ondernemers die hun producten graag willen 

promoten en mogelijk willen verkopen op de dag zelf. Om een idee te krijgen welke bedrijven dit zijn, neem een kijkje op http://www.gerardus-

evenement-planner.nl/secretaressebijeenkomst-2015/ 

Secretaresses zijn een goede ingang binnen een bedrijf om binnen te komen! 

Op naar een geslaagde bijeenkomst. 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerardus Evenement Planner (Menno Spiekerman)  via 06-13486175 of                                      

info@gerardus-evenement-planner.nl. De Os & Het Paard + Gerardus Evenement Planner zijn bereid om samen interviews te geven voor deze 

bijeenkomst. Interviews zullen plaatsvinden bij De Os & Het Paard. Telefonische interviews of interviews op een andere locatie, behoren ook tot de 

mogelijkheden. 
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