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Voorwoord
Toen mij tijdens mijn sollicitatiegesprek bij mijn huidige werkgever werd gevraagd of ik open
stond voor scholing antwoordde ik met een volmondig ja. Sterker nog: ik had de brochure
van de opleiding Secretary Management Master meegenomen en heb mijn enthousiasme
voor de opleiding overgebracht op mijn nieuwe managers. Ik kreeg groen licht om de
opleiding te volgen en heb mij aangemeld voor de opleiding Secretary Management Master
bij het Secretary Management Institute.
Met een groep gemotiveerde managementassistentes ben ik het avontuur aangegaan. En
een avontuur is het gebleken.
Tien inspirerende opleidingsdagen en tien uitdagende nawerkopdrachten verder sluit ik dit
enerverende jaar af met een scriptie als eindproduct en kan ik niets anders zeggen dan dat
het de moeite waard is geweest.
Ik heb door de opleiding veel inzicht gekregen in het reilen en zeilen binnen mijn organisatie,
de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ik heb veel kennis vergaard over de wegen die
bewandeld worden in de bedrijfsvoering. Het maakt mijn werk als managementassistent een
stuk interessanter.
Nu klinkt het alsof ik zonder slag of stoot dit jaar door ben gekomen. Niets is minder waar.
Het was een jaar met pieken en dalen, een jaar waarin schuldgevoelens overheerste als ik
een wandeling maakte in plaats van mijn huiswerk en een jaar waarin ik trots was als ik weer
een opdracht had afgewerkt.
Ook een jaar waarin ik mijn managers beter heb leren kennen. Dit door de gesprekken die ik
met ze heb gevoerd naar aanleiding van de opdrachten. Ik wil hen bedanken voor het
vertrouwen dat ze mij hebben geschonken.
Dank aan mijn medestanders in de strijd: Anna, Karin, Renate, Corinne, Suzanne en
Annemieke. Bedankt voor de fijne gesprekken en gezelligheid. Door de openheid die we
elkaar hebben gegeven zijn we een (h)echte groep gebleken.
Diana Mouw-Van Riel, je bent een inspirerend docent. Met heldere uitleg en beeldende
voorbeelden over de soms wat taaie lesstof. Bedankt hiervoor.
Mijn geduldige echtgenoot. Ik was niet altijd de gezelligste persoon dit jaar. Veel huiswerkstress-gemopper heb je moeten aanhoren. Ik maak het weer goed vanaf nu!
Een groot woord van dank aan mijn dochter Marjolein voor haar niet aflatende feedback op
mijn scriptie. Met haar geduld en bemoedigende peptalks heeft ze mij er doorheen gesleept.
Toen ik onlangs met mijn kleindochters door het Nijntje Museum wandelde las ik op één van
de wanden een versje. De tekst geeft precies mijn gevoelens weer over afgelopen jaar en wil
ik je daarom niet onthouden.
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Een obstakel

hier moet ik erlangs
ik kijk goed om mij heen
niks aan de hand?
ik kan eromheen
(Nijntje Museum, Utrecht)
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