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� Marianne Kremer praat over imago en eerste indrukken. Links Marlous Ta-
selaar, secretaresse bij Kantoor Vreugdenhil. 

Kleurige secretaressedag 
bij Kantoor Vreugdenhil
UITHUIZERMEEDEN - De derde
donderdag van april is traditioneel
secretaressedag. En inmiddels is het
bij Kantoor Vreugdenhil in Uithuizer-
meeden ook traditie om juist op die
dag één van hun lezingen te organise-
ren speciaal bedoeld voor secretares-
ses. Dat leverde donderdag een pret-
tig gevulde zaal op. 

Ruim dertig mensen hoorden hoe Ma-
rianne Kremer, loopbaan- en imagocoach,
vertelde over eerste indrukken en vooral
over wat je daar zelf aan kunt doen. 
De bedoeling van het jaarlijkse evene-
ment is om secretaresses in het zonnetje
te zetten, stil te staan bij zijn/haar toege-
voegde waarde voor de organisatie en om
het imago van het secretaressevak te ver-
beteren. Yvonne de Vries-Vreugdenhil
van Kantoor Vreugdenhil wilde ook dit
jaar secretaressedag niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Marianne Kremer gaf
de avond kleur. 

Visitekaartje
Secretaresses zijn vaak het visitekaartje
van een bedrijf en zij hebben dus als
geen ander in het bedrijf te maken met
eerste indrukken. Een eerste indruk van
iemand heb je vaak al binnen 90 secon-
den, stelde Kremer. Maar liefst 55 pro-
cent daarvan is gebaseerd op het uiterlijk
van iemand en 38 procent heeft te maken
met iemands stem. De rol van de inhoud
van een persoon blijft beperkt tot een
schamele 7 procent. Ook als mensen lan-
ger met elkaar praten of verkeren, ver-
schuiven die percentages maar weinig.
Het uiterlijk, kleding én uitstraling speelt
dus een heel belangrijke rol bij een eer-
ste indruk. „En je hebt geen tweede kans
voor een eerste indruk”, benadrukte Kre-
mer. Maar wat je uitstraalt en wie je
bent, moet wel in overeenstemming met
elkaar zijn. Hoe beter dat het geval is,
hoe beter je persoonlijkheid naar voren
komt. Al gauw werd het publiek aan het
werk gezet. Door bijvoorbeeld onderling
te reageren op de eerste indruk die men-
sen van elkaar hadden gekregen. Dat was
reden tot grote hilariteit en tot verbazing
over wat men in een korte tijd al aan ie-
mands uiterlijk kan aflezen. 
Kremer ging ook in op de zogeheten
DISC-methode. Het hanteren van deze

persoonlijkheidsanalyse geeft mensen in-
zicht in hun eigen persoonlijkheid en in
die van anderen en in gedrag en commu-
nicatie. Deze methode brengt iemands
voorkeursstijlen, sterke kanten, commu-
nicatie en groeimogelijkheden in kaart.
Er worden vier verschillende hoofdstijlen
onderscheiden: dominant, interactief, sta-
biel en consciëntieus (D, I, S en C). Ieder
mens heeft van alle stijlen wel iets, maar
vaak hebben één of twee eigenschappen
de overhand. Door dat te onderkennen,
wordt duidelijker waarom wij handelen
zoals we doen en juist op die manier
 reageren in bepaalde omstandigheden.
Die reactie heeft niet alleen invloed op je
eigen welbevinden, maar ook op je func-
tioneren op je werk en het omgaan met
anderen. Voor secretaresses kan het dus
heel zinvol zijn om eens met die ogen
naar jezelf en naar anderen te kijken. Er
werd donderdagavond volop mee geëxpe-
rimenteerd. Ook in de pauze waren men-
sen nog steeds bezig om te analyseren
welk gedragstype nou op hen van toepas-
sing was. Of op hun collega’s. Of hun part-
ner. Zelfs in het contact met je kinderen
blijkt het handig en zinvol je hiervan be-
wust te zijn. Heel simpel samengevat: op
deze manier krijg je inzicht in iemands

gebruiksaanwijzing. En in die van jezelf. 

Kleur en imago
Na de pauze ging Kremer in op het on-
derwerp ‘kleur en imago’ met vragen als:
hoe zie je je kwaliteiten terug in je kle-
ding en hoe straal je uit wat je wilt uit-
dragen? De manier waarop je gekleed
bent, kan grote effecten hebben op hoe je
benaderd of gezien wordt, stelde Kremer.
Strepen, bloemetjes, pastelkleuren of
zwart, het heeft allemaal invloed op je
imago. Net als sieraden, schoenen én
luchtjes. Zorg voor kleding die je goed
staat en waar je goed in voelt. „En beter
overdressed, dan underdressed”, stelde
Kremer. „Kleding is het visitekaartje van
je persoonlijkheid, daar laat je heel veel
mee zien.” Door zich bewust te zijn van
persoonlijkheidskenmerken én van de in-
vloed die het uiterlijk (kleding, uitstra-
ling) kan hebben, ga je met andere ogen
kijken. „Jullie leven is na vanavond niet
meer hetzelfde”, besloot Kremer. De aan-
wezigen werden na afloop allemaal ver-
rast door Kantoor Vreugdenhil met een
bloemetje (het was tenslotte secretares-
sedag). De volgende lezing is op 18 mei
en heeft als onderwerp: Sponsoring, hoe en
waarom. 

Veel belangstelling voor De Heemen
STEDUM - Ruim 500 bezoekers heb-
ben vrijdag de open dag van maat-
schap De Heemen in Stedum bezocht.
Niet alleen de nieuwe vrijloop potstal
was in trek, de belangstelling ging

ook uit naar ruim 20 bedrijven die
zich hier presenteerden, de zorgboer-
derij en dorpstuin met kalkhennep
schuur die open waren voor bezichti-
ging. 

In november 2015 nam de maatschap de
nieuwe moderne vrijloopstal in gebruik.
In de stal worden koeien volledig op stro
gehouden en gemolken door twee robots.
In combinatie met het licht doorlatende
dak, de stroverdeler en uitmest-installa-
tie is deze stal zeer bijzonder te noemen.

Pieter Berend Slager en Margreet Wier-
sema zijn de ondernemers van maatschap
De Heemen. De melkveehouders hebben
105 melk- en kalfkoeien op 61,5 hectare.
Behalve als melkveebedrijf functioneert
de boerderij als zorgboerderij waar kin-
deren en jongvolwassenen met een indi-
catie dagbesteding krijgen. Ook is er een
dorpstuin met kalkhennep schuur, een
uitrustplek voor wandelaars en is de
boerderij te huur voor allerlei activitei-
ten en vergaderingen.

De nieuwe vrijloop potstal is door Ken-
ders Bouw uit Bedum gebouwd. Volgens
het bedrijf een uitdaging gezien de com-
plexiteit van bouwen in het bevingsge-
bied. Jarenlange ervaring met bouwen en
renoveren in de agrarische sector, aange-
vuld met kennis en expertise op het ge-
bied van het herstellen van aardbevings-
schade, staan garant voor kwaliteit en
een goed verloop van het bouwproces. De
open dag was een mooie gelegenheid om
dit met trots te laten zien aan een breed
publiek.

� Op de open dag van maatschap De Heemen werd uitgebreid geïnformeerd
over moderne agrarische nieuwbouw. 
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