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Dag voor de Secretaris 2017 - 
 

De Dag voor de Secretaris staat dit jaar in het 

teken van verhalen en de complexe 

omgevingen waarin mensen in 

secretarisrollen zich bewegen. Voor de 

invulling van het programma laat De 

Secretarisvogel zich dit keer inspireren door 

het verhaal Alice in Wonderland. Het verhaal 

wordt gebruikt als een leidraad om met een open blik en 

verbazing naar jouw complexe, chaotische omgeving te 

kijken. Hoe hierin effectief te bewegen en hoe kan je in jouw 

rol  groeien? 

Down the Rabbit-hole: omgaan met chaos in de 

complexe omgeving 

Wanneer Alice een wit konijn volgt, valt ze in een konijnenhol 

en komt ze terecht in Wonderland: een chaotische wereld vol 

absurde personages en situaties. Gaandeweg het verhaal 

leert ze met vallen en opstaan steeds beter omgaan met de 

complexe omgeving waarin ze terecht is gekomen. Hoe kan je 

dit vertalen naar het omgaan met chaos in jouw eigen 

complexe omgeving?  

Jan van Ginkel kan ons hier alles over vertellen, als geen 

ander kent hij de uitdagingen voor mensen in strategische 

complexe secretarisrollen in chaotische omgevingen. Onder 

meer als loco-provinciesecretaris van de provincie Zuid-

Holland en voormalig gemeentesecretaris bij diverse 

gemeenten creëert hij energie en vernieuwing door chaos te 

omarmen. Jan is een bevlogen secretaris, verteller, inspirator 

en maatschappelijk verbinder. Je zal worden geïnspireerd, 

uitgedaagd en gemotiveerd om kritisch te kijken naar jouw 

omgeving en de rol die je daarin vervult. Wat kan je anders 

doen om vernieuwing aan te zwengelen? Ik ben bijzonder 

verheugd dat hij het ochtenddeel van de Dag voor de 

Secretaris 2017 invult! Meer over Jan en het volledige 

(voorlopige) programma vind je op de volgende pagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris in Wonderland 

 

Voor wie 

Op de Dag voor de Secretaris is iedereen welkom die zich 

herkent in een strategisch complexe (secretaris)rol. De 

secretarisrol kent vele vormen en het kan zeer interessant en 

leerzaam zijn om met mensen - die de rol net iets anders 

invullen - uit te wisselen hoe je naar een bepaalde kwestie 

kijkt. Een bestuurssecretaris, beleidsadviseur en een 

ambtelijk secretaris zullen een ander verhaal hebben bij 

eenzelfde vraagstuk, maar ieder heeft te maken met een 

complexe omgeving waarin thema’s als vertrouwen, 

loyaliteit, verbinden en het omgaan met verschillende 

belangen een centrale rol spelen. De grote gemene deler is 

het bewegen in de complexe omgeving en het omgaan met 

thema’s en dilemma’s die daarbij komen kijken. 

 

Wanneer 

Vrijdag 17 november 2017. 

 

Waar 

Studio de Quilt in Oud-Zuilen, vlakbij Slot Zuylen. De locatie is 

zowel met het openbaar vervoer als met de auto bereikbaar. 

 

Aanmelden en investering 

Aanmelden en kan via de website van De 

Secretarisvogel (www.desecretarisvogel.nl),  

door een mailtje te sturen naar 

spiegelhuis.secretarisvogel@gmail.com of door even te 

bellen/appen naar Laura Bos: 06 5519 8795.  

De investering voor deelname aan de dag bedraagt 

€225,-. Dit is inclusief materialen en uitstekende en 

volledig verzorgde catering gedurende de hele dag, en 

exclusief btw.  

 

 

 

  

http://www.desecretarisvogel.nl/
mailto:spiegelhuis.secretarisvogel@gmail.com


De Secretarisvogel 
inspiratie, coaching, secretariswerk en advies 

 

www.desecretarisvogel.nl 

Voorlopig programma 

 

Ochtend 

 Welkom 

 

 Secretaris in Wonderland: kennismaking en inleiding 

 

 Down the Rabbit-hole: Omgaan met chaos in de 

complexe omgeving – met Jan van Ginkel 

 

 

Lunch 

 A Mad Tea-Lunch 

 

 Rode Koningin Inspiratiewandeling (optioneel) 

 

 

Middag 

 Workshop van de Hertogin: ‘de moraal van het verhaal’ 

– Laura Bos 

 

 Alice’ eindbeeld: afronding 

 

 Borrel 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma start om 9.30 uur en wordt rond 16.30 

afgerond. Deelnemers zijn vanaf 9.00 uur van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers/begeleiding 

 

Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris Zuid-Holland 

Jan van Ginkel is een bevlogen 

secretaris, verteller, inspirator en 

maatschappelijk verbinder. Hij is 

loco-provinciesecretaris van de 

provincie Zuid-Holland en werkte 

daarvoor (tot begin 2017) als 

gemeentesecretaris en algemeen 

directeur van de gemeente Zaanstad. Daarvoor zorgde hij er 

onder meer voor dat in de gemeente Molenwaard het 

gemeentehuis werd afgeschaft en bestuurders en 

ambtenaren rechtstreeks thuis met burgers overleggen. In 

2011 kreeg hij de onderscheiding voor ‘Meest invloedrijke 

ambtenaar van Nederland’. Jan is co-auteur van het boek 

‘Werken aan de Wakkere Stad’.  

 

 

Laura Bos, De Secretarisvogel 

Laura is eigenaar van De 

Secretarisvogel en 

initiatiefneemster van de 

jaarlijkse Dag voor de Secretaris. 

Ze heeft ruime ervaring in 

diverse secretarisrollen. De 

Secretarisvogel heeft ze 

opgericht vanuit haar interesse in de strategische, complexe 

en gevarieerde eigenschappen en verschijningsvormen van 

deze rol en de wens om de meerwaarde ervan zichtbaarder 

te maken en versterken. Ze maakt hiervoor graag gebruik van 

ongebruikelijke invalshoeken zoals literatuur, filosofie, 

geschiedenis en de natuur. Ze biedt individuele coaching aan, 

organiseert en begeleidt intervisiegroepen voor secretarissen, 

adviseert over rolinvulling, schrijft over en vanuit de 

secretarisrol en is beschikbaar voor allerhande 

secretariswerk.  

 

 


