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De eigenaar van de LinkedIn-groep jij-top-secretaresse is een samenwerking aangegaan met Gerardus 

Evenement Planner om meer te halen uit deze groep. Deze groep is opgericht in november 2011 en heeft tot op 

heden (december 2014) bijna 2700 leden. Buiten het organiseren van een eerste heuse jij-top-secretaresse 

bijeenkomst op 12-11-2015 waarbij o.a. de secretaresse van het jaar 2013 aanwezig is en die wordt gehouden bij 

De Os en Het Paard (Deilsedijk 73-75 te Deil), willen we ook trainingen, workshops en cursussen realiseren. 

Vandaar is de jij-top-secretaresse Academy opgericht. 

Jij-top-secretaresse Academy biedt (kleine) bedrijven de mogelijkheid om hun producten/diensten te verkopen d.m.v. het geven 

van een training/workshop/cursus aan leden van de jij-top-secretaresse LinkedIn-groep, georganiseerd door Gerardus 

Evenement Planner.  De Academy zal een onderdeel zijn op de website van www.gerardus-evenement-planner.nl 

De eerste ondernemer heeft zich al gemeld. Zijn naam is Bastiaan Achterbergh, eigenaar van Leren Snel 

Lezen. Hij wil gebruik maken van dit platform omdat “dit direct mijn kern doelgroep is en omdat als 

secretaresses kunnen snel lezen ze veel tijd overhouden om klusjes te doen, en daar vaart uit eindelijk 

iedereen wel bij..... “ 

Leden die lid zijn van deze groep, zijn voornamelijk secretaresses, management assistenten, office managers, persoonlijk 

assistenten, administratief medewerkers, telefonisten, receptionisten, etc. Deze zijn vaak ook een goede ingang om binnen te 

komen bij een bedrijf. Ze zijn van veel zaken op de hoogte.  

Gerardus Evenement Planner bespreekt per training/workshop/cursus de  kosten. Dit hangt af van een aantal factoren. 

Trainingen, workshops en cursussen worden ook vastgelegd met camera of film. Dan kun je als trainer maar ook als deelnemer 

van een training/workshop/cursus, er nog een keer naar terugkijken.  

We proberen tijdens een training/workshop of cursus buiten de gever van de training/workshop of cursus een gastspreker te 

vinden die vanuit zijn of haar visie, iets kan vertellen over het onderwerp dat tijdens zo’n dag wordt behandeld.  

We zullen vaak gebruik maken van de locatie De Os en Het Paard. Deze gelegenheid ligt midden in Rivierenland/Betuwe, 

gelegen aan de Linge, op 5 minuten rijden van snelweg (A2, afrit Geldermalsen/Leerdam). Het pand is het ‘wapen van Deil’, dat 

in de voorafgaande eeuwen diende als gemeentehuis. In De Os en het Paard zijn nog overblijfselen te zien van het oude 

gemeentehuis, waaronder een kluis en een brievenbus. De reden om de trainingen/workshops en cursussen hier te organiseren, 

is voornamelijk dat we een gereduceerd tarief gerekend krijgen en zo de kosten laag kunnen houden. Andere locaties zijn 

natuurlijk bespreekbaar.  

Mocht u interesse hebben om een keer uw diensten en/of producten te promoten bij deze doelgroep, laat het weten. Dan kan er 

besproken worden wat u graag wilt doen en of dat past binnen de Academy. U kunt dan een mail sturen naar info@gerardus-

evenement-planner.nl 

Om een idee te krijgen hoe de eerste bijeenkomst van de LinkedIn-groep jij-top-secretaresse eruit gaat zien, neem een kijkje op 

http://www.gerardus-evenement-planner.nl/secretaressebijeenkomst-2015/ 

Met vriendelijke groet, 

Menno Spiekerman 

Gerardus Evenement Planner 
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06-13486175 


