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Even voorstellen  

Gerardus Evenement Planner (GEP): Menno Spiekerman, 35 jaar. Overdag ben ik werkzaam als 

management ondersteuner. Hiernaast vind ik het leuk om evenementen (groot en klein, particulier 

en zakelijk) te organiseren. De naam waaronder ik dit doe is Gerardus Evenement Planner (Gerardus 

is één van mijn doopnamen).  

 

Hotel/Restaurant De Os & Het Paard:  

Anneliek en Wouter Klein, eigenaren van Hotel/Restaurant De Os & het Paard en ouders van 2 

kinderen. Wij wonen naast het hotel dat 30 jaar geleden door de familie Klein is begonnen. Het hotel 

is gebouwd als herenhuis en daarna in gebruik genomen als Gemeentehuis. Wij zitten nu ruim 10 jaar 

samen in de zaak. De officiële trouwlocatie van vroeger hebben wij weer nieuw leven in geblazen. 

Tevens worden er feesten, partijen, presentaties, vergaderingen etc. gehouden. Eigenlijk is alles 

mogelijk en natuurlijk kunnen bezoekers ook overnachten in één van onze ruime suites.  

 

Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?  

Anneliek en Menno kennen elkaar van het honden-uitlaat-circuit. In oktober 2014 had GEP een 

hondenfeest georganiseerd bij Hotel/Restaurant De Os & Het Paard. Dit was zo’n succes dat Menno 

en Anneliek via een aantal brainstormsessies een samenwerking zijn aangegaan. Menno beheert 2 

LinkedIn groepen waaronder “jij-top-secretaresse”. Dit is een zeer actieve groep die dagelijks blijft 

groeien. Zo kwamen Menno en Anneliek op het idee om een secretaressebijeenkomst te organiseren 

met gastsprekers en workshops en waar een secretaresse onder het genot van een lunch (chef-kok 

waardig) volop kan netwerken. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 12 november 2015 (Deilsedijk 

73-75 te Deil).  

 

De andere LinkedIn groep heet netwerken voor de kleintjes (kleine ondernemers). 

 

Waarin zijn jullie uniek/onderscheidend?  

Korte lijntjes, goede communicatie, snel schakelen, snel antwoord, goede service, opdrachtgevers 

krijgen bij ons alle ruimte om hun eigen ideeën in te brengen. 

 

Hoe profileer je zo’n groot evenement?  

Door gebruik te maken van onze eigen ervaring en contacten. Het benutten van ons netwerk, niet 

misbruiken, maar gebruiken. Het volop uitzetten in de social media kanalen en lokale kranten, radio, 

tv, etc. 

  

Hebben jullie nog andere gezamenlijke projecten?  

Buiten de secretaressebijeenkomst organiseren we binnen de jij-top-secretaresse Academy diverse 

trainingen, workshops en cursussen, zoals: 

• Wat is voor mij belangrijk qua social media zodat ik mij kan onderscheiden van anderen? 

• Hondenfeestje  

• Zakelijk Flirten 

• Publiek aan je (ver)binden, ik geef je het maar te doen 

 

Klik hier voor meer informatie over de trainingen, workshops, cursussen en lezingen.  
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Als je 1 advies mag geven aan je bezoekers, wat zou dat zijn?  

Denk niet langer na, maar meld je direct aan om deze fantastische dag bij te wonen! 

 

Wat is jouw pitch om de secretaresse bijeenkomst neer te zetten?  

Of je nu wilt leren snellezen, secretaresse van het jaar wilt worden of wilt genieten van een chef-kok 

waardige lunch samen met collega’s, kom dan naar deze secretaressebijeenkomst. Gelegen in een 

inspirerende omgeving voor een deelnamebedrag van € 12,50 inclusief lunch, workshops, netwerken 

met onbeperkt koffie, thee en koekjes. 

 

Het programma van deze dag vind je op de volgende pagina. Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd 

op 200 personen dus om je direct aan te melden en je plek veilig te stellen – klik hier!  

 

Hoe word jij gevonden op internet?  

 

 

 

 

 

 

 

Noot van de redactie 

Menno Spiekerman heeft een enorme betrokkenheid bij het organiseren van bovenstaande 

evenementen, daar hij zelf al jaren in het “secretaressevak” zit. Anneliek en Wouter Klein weten als 

geen ander hoe zij bezoekers moeten ontzorgen en in de watten moeten leggen. Een buitengewoon 

mooie combinatie dus. 

 

De “jij-top-secretaresse Academy” is opgezet om de diverse trainingen, workshops en cursussen in 

onder te brengen. Dit is ontstaan uit de door Menno opgezette LinkedIn groep “jij-top-secretaresse”. 

 

GEP en Hotel/Restaurant De Os & Het Paard houden het niet alleen bij zakelijke aangelegenheden. 

Ook het hondenfeest, waar hun samenwerking mee is begonnen, staat voor dit jaar weer op de 

planning. Hiermee laten zij duidelijk zien hoe onderscheidend ze zijn. 

 

Vanuit het niets iets maken is hun lijfspreuk. Het ontbreekt hen zeker niet aan een gezonde dosis lef. 

“Nee heb je en ja kun je krijgen”. Ze zijn absoluut niet bang om een negatieve reactie te ontvangen, 

maar gaan natuurlijk vol voor de positiviteit. 

 

Een top evenement op dito locatie!  



 

 

 

 

 

INTERVIEW 

 

Programma 
 

Op donderdag 12 november 2015 wordt er een secretaressebijeenkomst georganiseerd speciaal voor 

de LinkedIn-groep ‘jij-top-secretaresse’. Deze groep is opgericht in november 2011 en heeft 

inmiddels meer dan 2800 leden! Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Hotel/Restaurant De 

Os & Het Paard en Gerardus Evenement Planner. 

 

08.45-09.15 uur: Inloop (Raadszaal/Bankkamer) 

09.15-09.45 uur: Opening 1
e
 Loco-Burgemeester Ronald van Meygaarden (Gemeente Geldermalsen; 

Dorpsbelangen) 

09.45-10.00 uur: Introductie eigenaar/eigenaresse van Hotel/Restaurant De Os & Het Paard 

10.00-10.30 uur: Hoe word je secretaresse van het jaar? – Interview met Riet Schuppert-Westerik 

 

10.30-11.00 uur: Discussie over de onschatbare waarde van een top secretaresse of PA, deelnemers: 

• Wethouder CDA & 1
e
 Loco-Burgemeester, de heer P. Seesing (Gemeente Bronckhorst) 

• Wethouder SGP, de heer T. Kool (Gemeente Neerijnen) 

• Wethouder VVD, de heer J.A.E. Landwehr (Gemeente Vianen) 

 

Secretaresse van het Jaar 2013, Riet Schuppert-Westerik zal discussie begeleiden. 

 

11.00-11.15 uur: Pauze 

 

11.15-12.30 uur: Workshops bij verschillende gastsprekers 

• De perfecte voeten (pedicure en voetreflexmassage) – Marsha’s Huid en Voetverzorging uit 

Geldermalsen door Ina Verhoeven (pedicure) (Serre) 

• Hoe kan een secretaresse/management ondersteuner qua gezicht, er gezonder en frisser uitzien – 

Marsha’s Huid en Voetverzorging uit Geldermalsen door Marsha Duin Oosterling (eigenaresse en 

schoonheidsspecialiste) (Serre) 

• Workshop Leren snellezen door Bastiaan van Achterbergh (Burgerkamer) 

• Workshop De nieuwe Personal Assistant: Business Assistant door Dania van Damme van imPAct 

Next Level Personal Assistants (Bankkamer) 

 

12.30-13.15 uur: Lunch (Bar) 

 

13.15-14.00 uur: Discussie over mannen versus vrouwen, naar aanleiding van een artikel in 

‘secretaressenet’ van april 2014, deelnemers: 

• Raadslid VVD, mevrouw A. Laan (Gemeente Rotterdam) 

• Secretaresse van het jaar 2013, Riet Schuppert-Westerik 

• Eigenaresse Rieel -organisatieverbeteringen, Diana Mouw van Riel 

 

14.00-15.30 uur: Workshops bij verschillende gastsprekers 

Programma idem aan 11.15-12.30 uur 

 

15.30-15.45 uur: Afsluiting programma + inleveren evaluatiekaartjes 

 

Er zijn ook diverse standhouders (kleine ondernemers) aanwezig met producten die je kunt kopen 

(Kluiskamer). 

 

Iedereen gaat naar huis met een goedgevulde goodiebag! 

                                                                                                                                                                                                                                                          


