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Met ons ontwikkelprogramma Ticket to the 

Future bieden wij een oplossing voor elk 

secretariaat met een ontwikkelwens. Of het nu 

gaat om communicatie, een nieuwe indeling 

met optimale processen of om het goed 

inzetten van de talenten van de assistants. Ons 

programma past. 
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Wij zijn Top Secretaries. Wij dagen onszelf, 

onze assistants en onze opdrachtgevers uit om 

samen de assistant van de toekomst te 

creëren, zodat deze rol altijd van toegevoegde 

waarde is en blijft. Wij beloven dat je jezelf 

samen met Top Secretaries onmisbaar maakt. 

En dat opdrachtgevers bij ons de beste 

ondersteuning vinden.

0-meting

We brengen de ‘GAP’ tussen de huidige en gewenste 

situatie in kaart door alle betrokkenen te interviewen. De 

resultaten vatten we samen met de trends en ontwikkelingen 

in een SWOT analyse. Je krijgt maatwerkadvies op basis van 

de ontwikkelbehoefte, de GAP- en de SWOT analyse.

Start ontwikkelprogramma 

Module 1: Toekomst van het vak

In een inspirerende kick-off introduceren we het programma 

bij de assistants en het management. De trainer deelt 

resultaten uit de GAP-analyse, trends en ontwikkelingen in 

het vakgebied en geeft een doorkijkje in de toekomst van 

werk. We introduceren Top Secretaries visie op de toekomst: 

de 3 V’s van vooruitgang en het programma is van start!

Module 2: Ik

Vandaag draait het om de juiste talenten op de juiste plek. 

Aan de hand van een vooraf gemaakte persoonlijkheidstest 

leren de assistants elkaar beter kennen. Zo krijgen ze inzicht 

in de samenstelling van het team en ontdekken ze of er 

balans is of dat het team vaardigheden, kennis en talenten 

mist.

Module 3: Wij

Het team staat centraal. Hoe is de samenwerking en 

communicatie? We delen kennis over communicatiestijlen, 

feedback geven en invloed uitoefenen op gedrag. Met een 

teambuildingsactiviteit vol plezier en adrenaline krijgt het 

team en de trainer inzicht in het natuurlijk gedrag van de 

assistants. Geïnspireerd én met een persoonlijk complimentje 

op zak gaan de assistants weer naar huis.

Ons programma is altijd maatwerk. Wil je er meer over 

weten of een uitgebreide beschrijving ontvangen? Neem 

dan contact op met onze programma manager Inge 

Romkes.

E: Inge.romkes@topsecretaries.nl

T: 06-30395290

Module 4: Ons secretariaat

De basis is gelegd. De assistants kennen zichzelf en elkaar. Ze 

weten hoe ze de samenwerking en communicatie kunnen 

verbeteren én welke kennis en vaardigheden ontbreken. Nu 

is het tijd voor het bepalen van de missie en visie van het 

toekomstbestendige secretariaat. We maken een actieplan 

zodat duidelijk is wat er nog moet gebeuren om in de 

toekomst de beste dienstverlening te kunnen blijven geven.

Module 5: De ideale toekomst

Vandaag sluiten we het ontwikkelprogramma af. We blikken 

terug op de afgelopen periode en de assistants presenteren 

aan het einde van dit dagdeel de ideale toekomst aan het 

management.  

Borging 

Het programma is afgerond, maar de ontwikkeling begint 

pas. Om de assistants te helpen, ontvangen ze een jaar lang 

elke maand een inspirerend bericht en komen we nog twee 

keer digitaal en één keer fysiek bij elkaar. Natuurlijk vatten 

we het ontwikkelprogramma samen in een eindrapport voor 

de manager. 

Extra’s

- PAPI test

- Opdrachten voor thuis

- Teambuilding

- Individuele coaching

- Werken aan quickwins

- Werkgeluk


