
PASCALE 
BIERGANS 
Office Manager 

JULI 2020

Na een periode van hard werken volgt een 

welverdiende vakantie: Wordt het 3 weken in een 

goed verzorgd all inclusive hotel OF kies je voor een 

trektocht met bijv. een tent of camper?

Tijdens mijn vakantie zit ik liever niet in een all 

inclusieve hotel. Mijn favoriete vakantie is juist een 

combinatie van relaxen en op avontuur gaan en de 

omgeving ontdekken.  Dit kan kamperen zijn met 

een klein tentje of overnachten in een fijn hotel. Zo 

wil ik absoluut nog een keer naar Andalusië, om de 

Caminito del Rey te lopen, maar ook Noord Finland 

of Lapland staan op mijn verlanglijstje. Wat lijkt het 

mij mooi om daar het natuurwonder het 

Noorderlicht te zien.

Een goede Office Manager is een stille kracht die 

geruisloos zorgt dat alles op rolletjes loopt in het 

bureau OF een goede Office Manager is naar buiten 

toe een sterke persoonlijkheid die met 

opdrachtgevers, kandidaten en leveranciers een 

eigen relatie opbouwt? 

Ik vind beide opties bij mijn rol bij Bureau Blaauw 

horen. Ik spreek de kandidaten niet persoonlijk 

voor een vacature of loopbaangesprek, maar ik heb 

regelmatig contact met ze voor het inplannen van 

een afspraak of als ik ze ontvang bij ons op kantoor.

Sommigen komen geregeld bij ons langs. Is het niet 

als kandidaat, dan wel als klant en dat maakt het 

ontzettend leuk. Zo bouw ik als Office Manager al 

snel een band met iedereen op. Op kantoor moet 

alles natuurlijk op rolletjes lopen en ondersteun ik 

iedereen waar ik maar kan.  

‘Staat er in het weekend te veel in mijn agenda gepland, dan zeg ik een afspraak 

gewoon af en geniet ik van ‘mijn quality time’.  

http://www.bureaublaauw.com/


Verder heb ik een belangrijke rol bij het 
organiseren van onze events en dat maakt 
mijn rol  heel gevarieerd en leuk. Zo draag 
ik als Office Manager elke dag een steentje 
bij aan de dienstverlening van ons bureau.

Het weekend is er om te Netflixen of te 
sporten OF in het weekend gaat meestal 
de laptop ook nog wel even open? 

Ik kan werken en privé heel goed 
scheiden. De avonden en de weekenden 
zijn  voor mijn kinderen, vrienden en 
familie, maar ik vind het absoluut niet erg 
wanneer  op mijn vrije dag of in het 
weekend een beroep op mij wordt gedaan 
voor een spoed klus. Dit komt denk ik ook 
omdat we bij Bureau Blaauw een klein, fijn 
en hecht team zijn. We doen het echt 
samen en dan is het niet erg om af en toe 
mijn laptop in het weekend te openen. Ik 
vind het heel belangrijk om tijd voor 
mezelf te hebben. Staat er in het weekend 
te veel in mijn agenda gepland, dan zeg ik 
een afspraak gewoon af en geniet ik van 
‘mijn quality time’. 




