
Voor wie?
De training is speciaal ontwikkeld voor (directie) 

secretaresses of managementassistenten die geen 

specialistische secretaresse-opleiding hebben  

gevolgd en meer grip op hun functioneren willen  

krijgen. De training is bijzonder geschikt wanneer van  

u wordt verwacht dat u alles tot in detail organiseert  

en goed met alle partijen communiceert. U zoekt  

geen lange, theoretische (taalkundige) opleiding,  

maar juist een korte, sterk praktijkgerichte training  

die uw persoonlijke effectiviteit verhoogt. 

Wat leer ik?
Na het volgen van deze training bent u beter in  

staat om:

• Structuur aan te brengen in de complexiteit van  

alle werkzaamheden

• Prioriteiten te stellen en te focussen op kwaliteits-

verbetering

• Effectiever te communiceren met alle partijen

• Slagvaardiger te handelen als spil in de organisatie

• Sturing te geven aan uw eigen werk, werk van 

 collega’s en het werk van uw manager

• Samenwerking met uw manager te optimaliseren

Secretaresses hebben een spilfunctie 
in de organisatie. Taken komen van alle 
kanten: management, collega’s, klanten en 
leveranciers. Een hele uitdaging om daar grip 
op te houden. Tijdens deze praktijkgerichte 
training krijgen zij inzicht in hun rol, 
ontwikkelen een proactieve en assertieve 
houding en komen steviger in hun functie  
te staan.

De perfecte  
ondersteuner voor 
managers, collega’s  
en klanten

De secretaresse  
in topvorm

Training van 2 dagen ook  incompany
Wij maken deze training effectief voor uw team

op maat!

Meld u aan via 
www.imkopleidingen.nl/st 

Reserveer meteen uw plaats met  
één telefoontje naar 0172 - 42 34 56



“Deelnemers voelen zich snel bij mij op hun gemak. Ik ben enthousiast, open in mijn  

benadering en heb niet snel een oordeel klaar. Ze kunnen daardoor echt aan de slag  

met zichzelf en hun persoonlijke kwaliteiten ontdekken. Ik help ze te zien dat valkuilen niet  

negatief hoeven te zijn. Soms ontstaat er juist iets heel moois uit.” 

“Uit je valkuilen kan soms iets heel moois komen”

Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/st

Tess Keijzer - Trainer bij IMK Opleidingen

 trainer
aan het woord

Meld u aan via 
www.imkopleidingen.nl/st 

Reserveer meteen uw plaats met  
één telefoontje naar 0172 - 42 34 56

Bel voor  
het gratis informatiepakket

0172 - 42 34 56

s i

C D
Programma

Communicatie en samenwerking
• Klantgerichtheid; klantgericht denken en doen

• Het communicatieproces

• Gesprekstechnieken

• Inzicht in gedrag door middel van Q4 DISC 

gedragsanalyse 

• Assertief handelen

• Feedback geven en ontvangen

Organisatie en planning
• Organisatiestructuur

• Het belang van uw proactieve rol als secretaresse

• Rolopvatting & rolverwachting

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

• Planning, prioriteiten stellen en timemanagement

• Effectief delegeren

 

Onze aanpak 
Leren doet u volgens ons niet alleen in een leslokaal.  

Daarom gaat u meteen na uw inschrijving aan de slag met 

lesmateriaal en voorbereidingsopdrachten, via ons online 

leerplatform. De training zelf is bijzonder interactief. 

Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling 

maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht.  

Om de nieuwe inzichten en vaardigheden te borgen,  

kunt u tussentijds en tot twaalf maanden na afloop contact 

onderhouden met de trainer en andere deelnemers.

Wie is mijn trainer?
De training wordt gegeven door zeer ervaren trainers met 

uitgebreide kennis van communicatie en organisatie binnen 

het secretaressevak. 

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 895,- 
Tariefsopbouw: lesgeld € 710,- / lesmateriaal € 75,- /

locatiekosten € 110,- (2 dagen).

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Regio en data: 2 dagen van 10.00 - 17.00 uur

september 2017
Utrecht 28 - 09 12 - 10

oktober 2017
Breda 13 - 10 27 - 10

Zwolle 16 - 10 30 - 10

Rotterdam 31 - 10 14 - 11

november 2017
Eindhoven 09 - 11 23 - 11

Amsterdam 13 - 11 27 - 11

Utrecht 28 - 11 12 - 12 mei 2018
Rotterdam 08 - 05 22 - 05

Utrecht 28 - 05 11 - 06

februari 2018
Leiden 19 - 02 05 - 03

Groningen 23 - 02 09 - 03

maart 2018
Amsterdam 15 - 03 29 - 03

Zwolle 27 - 03 10 - 04

april 2018
Breda 11 - 04 25 - 04

juni 2018
Eindhoven 21 - 06 05 - 07




