Ve r b i n d e n d o o r
ont wi kke l i n g
Wie is SPiN?
SPiN (Secretaresse Platform Noord) is de grootste zelfstan
dige vereniging voor secretaresses in de drie noordelijke
provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
SPiN, dat ben jij! SPiN biedt jou een groot netwerk van
collega’s in de drie noordelijke provincies. Kleinschalig en
toch groot!
SPiN is er voor iedereen die iets heeft met het secretariële
vak. Of je nu secretaresse bent of office manager of zzp’er.
We delen allemaal het enthousiasme voor ons vak!

Wat doet SPiN?
Wij bieden je een platform aan om met vakgenoten te net
werken om zo je kennis te delen of het netwerk te gebruiken
als vraagbaak. Tijdens de zes bijeenkomsten die SPiN orga
niseert krijg je workshops en/of lezingen aangeboden. Het
doel van deze bijeenkomsten is om je verder persoonlijk te
ontwikkelen. We laten je kennis maken met organisaties
die trainingen en/of opleidingsmogelijkheden aanbieden.
Dat alles organiseert SPiN op een leuke locatie. De locatie
kan interessant zijn voor je werkgever of je eigen bedrijf.
Om bijvoorbeeld vergaderingen, een managementoverleg,
bedrijfstrainingen en/of een groot personeelsbijeenkomst te
organiseren. De locaties bevinden zich altijd in één van de
drie noordelijke provincies.
Wij bieden je handvatten om je kunde te versterken en nieu
we kennis op te doen. Zo sta je nog sterker!

Waarom SPiN?
Het vak secretaresse ontwikkelt zich in razend tempo. Was
de secretaresse vroeger vooral secretarieel ondersteunend,
is de secretaresse tegenwoordig vaak de sparringpartner van
de manager. Je staat nu vaak letterlijk naast de manager. Je
krijgt een breder takenpakket, waar soms ook van je ge
vraagd wordt om beslissingen te nemen. Je doet projectbe
geleiding of bent verantwoordelijk voor (project)rapportage.
Je assisteert dus heel direct de manager.
Hiervoor worden andere kwaliteiten gevraagd. SPiN wil de
secretaresse bewust maken van haar veranderende positie
en tools aanreiken om haar kwaliteiten te ontwikkelen of te
verbeteren.

Wat kost het?
Het lidmaatschap van SPiN kost per seizoen € 55,00.
Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Je
gaat het lidmaatschap voor een jaar aan. Zonder schriftelijke
opzegging voor 1 augustus, wordt het lidmaatschap telkens
met een jaar verlengd.
SPiN is laagdrempelig door de lage lidmaatschapskosten en
er wordt géén eigen bijdrage gevraagd voor bijeenkomsten.

Wat krijg ik?
Als lid van SPiN heb je gratis toegang tot de bijeenkomsten.
Je ontvangt zes keer per jaar de digitale nieuwsbrief SPiNnet,
je krijgt toegang tot een groot netwerk en ontvangt actuele
informatie over alles wat met het vak te maken heeft.
Daarnaast kun je met korting deelnemen aan het congres de
Happy Secretaresse, wat elke twee jaar wordt georganiseerd.

Interesse?
Vind je het leuk om een keer mee te doen? Dat kan! Je kunt
een keer geheel vrijblijvend en zonder kosten aan een bijeen
komst deelnemen. Kom een keer kennis maken! Je kunt je als
introducé inschrijven op een bijeenkomst. Kijk voor de data,
locaties en uitnodiging voor de geplande bijeenkomsten op:
www.spin.nu/bijeenkomsten.
In de uitnodiging staat ook de link waar je je kunt aanmelden
als introducé.
Super enthousiast? Dan kun je ook direct inschrijven via de
site: www.spin.nu
Je bent van harte welkom!!

Contact
SPiN Postbus 8134 9702 kc Groningen
info@spin.nu www.spin.nu

