Blijf bij
met de NVD

Voor alle directie- en
managementondersteuners
van Nederland

Ons vak verandert snel.

Word lid en blijf op de hoogte van
de laatste trends en ontwikkelingen
op je eigen vakgebied.
Dé grootste van Nederland
Veel ervaring
Deelt kennis en maakt kundig
Een ijzersterk netwerk
• Exclusieve ledenaanbiedingen

I www.nvdsecretaresse.nl
E secretariaat@nvdsecretaresse.nl

En dat alles doe je bij een
vereniging die professionals bij
elkaar brengt.

•
•
•
•

T 0183 – 64 63 05

Je blijft bij door je kennis en
vaardigheden te verdiepen.
Je verbreedt je horizon door
ervaringen te delen met
vakgenoten.

Nederlandse Vereniging van
Directie- en Managementondersteuners

De assistent van nu
is sparringpartner voor het
management.
Het is noodzaak je te blijven
ontwikkelen.

Lid worden van de NVD?
Het lidmaatschap is voor iedereen die in de
functie van directie- of managementondersteuner, hetzij in loondienst dan wel als
zelfstandig ondernemer zonder personeel
(zzp), werkzaam is of op termijn zal zijn.

Lidmaatschap
Lid worden van de NVD betekent lid worden
van een actieve vereniging. Het hele jaar en
door het hele land staan tal van vakgerichte
activiteiten op het programma:
•
•
•
•

workshops
bedrijfsbezoeken
lezingen
netwerkbijeenkomsten

Wil jij lid worden van de NVD en beschik je
minimaal over MBO 4(+) werk- en denkniveau,
meld je dan schriftelijk aan via het digitale
inschrijfformulier op onze website.

Slechts € 135,- per jaar!
Het lidmaatschap kost € 135,- per
kalenderjaar.
Informeer bij je werkgever naar de hoogte van
je opleidingsbudget, het NVD-lidmaatschap
valt hier onder.

Wat krijg je voor een lidmaatschap?
• minimaal 6 bijeenkomsten in de regio
van inschrijving
• mogelijkheid tot deelname aan
bijeenkomsten in de 7 andere regio's
• 2 algemene ledenvergaderingen met
TOP*-middag
• 1 TOP*-dag
• minimaal 6 digitale, regionale
nieuwsbrieven
• 6 E-zines, het landelijke digitale nieuwsen berichtenmagazine
• het begunstigersportaal, een speciale
online-editie waarin alle NVDbegunstigers vermeld staan
• toegang tot het intranetgedeelte van
onze website, waar je onder andere de
ledenlijst en interessante aanbiedingen
aantreft
* TOP = Training en Opleiding

Wil je weten wat de NVD voor jou kan
betekenen?

Een NVD-lidmaatschap is persoonlijk en niet
overdraagbaar.

Kijk op onze website: www.nvdsecretaresse.nl.
Natuurlijk mag je ook ter introductie een bijeenkomst bijwonen (maximaal 2 keer).

50 jaar in 2020

In het activiteitenoverzicht op de website zie je
welke activiteiten bij jou in de buurt plaatsvinden.

In 2020 viert de NVD haar 50-jarig bestaan.
Dit jaar zal bol staan van de activiteiten.

Je bent van harte welkom!

Dit mag je niet missen!

