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De secretaresse anno 2014
De rol van een secretaresse verandert van de klassieke, ondersteunende secretaressefunctie 

naar... ja naar wat eigenlijk? De razendsnelle ontwikkeling in secretariële ondersteuning vergt een 

continue afstemming en een groot aanpassingsvermogen van zowel de aankomende secretaresse 

als de al werkende secretaresse. Wat betekent dit concreet voor jou als secretaresse in het ko-

mende nieuwe jaar?  

Tekst Léontine de Koning

De discussie over een passende functienaam en de vele synonie-

men die eind 2010 en begin 2011 oplaaide, is bekoeld. Dat een 

functienaam niets toevoegt aan de inhoud van de rol heeft menig 

secretaresse inmiddels zelf mogen ondervinden. De vraag is niet 

meer hoe de secretaresse zich moet noemen maar wat haar meer-

waarde is en welke werkzaamheden ertoe blijven doen. 

Wat verandert er?  

Sociaal samenwerken in een omgeving waar kennisuitwisseling via 

social media wordt gefaciliteerd, verdringt Het Nieuwe Werken dat 

voornamelijk faciliteert in plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het 

Nieuwe Werken borduurt vooral voort op het zogenaamde tayloriaans 

organiseren: grote bedrijven, met een sterke hiërarchie, richten hun 

processen zo efficiënt mogelijk in. In deze instituten is kennis macht, 

en niet voor iedereen toegankelijk. De baas bepaalt.  

Door het gebruik van social media binnen organisaties vervagen deze 

hiërarchische verhoudingen. Iedereen heeft via social media toegang 

tot kennis en informatie, en je kunt gemakkelijk contacten leggen. 

Waar kort cyclisch werk wegvalt ontstaat meer ruimte voor lang cy-

clisch werk. De secretaresse is gespecialiseerd, draagt bij aan het 

geheel en wordt net zoals vele andere professionals gedreven door 

zingeving en passie. Inhoudelijke functieverschuivingen, het ontwik-

kelen van hbo-competenties en een verdere specialisering zijn daar-

bij onontbeerlijk. Kortom: de klassieke of authentieke secretaresse is 

zich opnieuw aan het uitvinden, waarbij het concept van secretares-

se als ondersteuner overeind blijft. 

Opleiding en werkgelegenheid

Secretariële banen zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan 

en er wordt door bedrijven flink bezuinigd op uitvoerend werk. Bij het 

kiezen van een secretariële opleiding is het raadzaam om na te gaan 

hoe de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Kijk maar eens naar de cijfers.

In 2011 waren er ruim 326.000 arbeidsplaatsen voor secretaressen. 

Vorig jaar is dat aantal sterk gedaald naar 303.500 arbeidsplaatsen. 

Dat is een afname van 6,9 procent. De krimp van het aantal arbeids-

plaatsen op hbo-niveau is 0,4 procent minder dan de krimp op mbo-

niveau. Volgens de werkloosheidscijfers van het CBS valt voorzichtig 

te concluderen dat er in 2013 zéker geen stijging van het aantal ar-

beidsplaatsen heeft plaatsgevonden en men verwacht in 2014 een 

verdere daling.

Ook de werkgelegenheid voor net afgestudeerde secretaressen is 

op dit moment erg onzeker. De kans op het vinden van een baan is 

volgens de cijfers van de SBB (stichting Samenwerking Beroepson-

derwijs Bedrijfsleven) zeer laag. Een secretaressediploma is absoluut 

geen garantie meer voor een baan.

Social learning 

Secretariële opleiders hebben vanwege het razendsnel veranderen-

de secretariële landschap te kampen met een mismatch op de ar-

beidsmarkt, en het aantal arbeidsplaatsen blijft vooralsnog verder 

krimpen. Stage volgen is in deze tijd echter geen enkel probleem.  

De secretaresse (in opleiding) zal zelf zorg moeten dragen voor de 

ontwikkeling van vaardigheden en het verwerven van relevante ken-

nis. Door gebrek aan opleidingsbudget zoekt de secretaresse naar 

alternatieve leermethoden. Social learning, leren met en van elkaar, 

en e-learning worden in 2014 door de secretaresse meer benut voor 

het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. Door aansluiting 

te zoeken bij de juiste online netwerken en communities, raakt de 

secretaresse meer gewend aan kennisuitwisseling via social media.

Social media 

Met social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest en 

Google+ kan men binnen een organisatie veel meer gebruikmaken 

van elkaars netwerk en kennis, juist door de snelle interactie en dia-

loog tussen gebruikers. Rondom onderwerpen, personen en bedrij-

ven ontstaan communities waarbinnen de wirwar aan online infor-

matie wordt gestroomlijnd en kennis en interesses gedeeld. De 

secretaresse die bekend is met de diverse sociale media kan een rol 

spelen in het stroomlijnen, signaleren en archiveren van informatie, 

of liever gezegd ‘taggen’. Kortom: de secretaresse kan een bijdrage 

leveren als communitymanager of supporter, een nieuwe rol binnen 

het oude concept. 

Virtuele secretaressebureaus

Een andere duidelijke trend onder secretaressen is het opzetten van 

een (freelance) virtueel secretaressebureau waarbij ze administratie-

ve ondersteuning op afstand aanbiedt. De secretaresse profileert 

zich dan vaak als virtueel assistent. Doelgroepen voor deze bureaus 
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Arbeids-

plaatsen

2011 2012 Afname Percen-

tage

Prognose 

2014

Totaal 326.000 303.500 22.500 6,9% < 290.000

MBO-niveau 296.000 275.000 21.000 7,1% < 260.000

HBO-niveau 30.000 28.000 2000 6,7% < 27.000

(Bron: Ecabo)
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zijn voornamelijk het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder 

personeel. Het aantal zelfstandigen groeit en het uitbesteden van 

werk aan een virtueel assistent wint aan populariteit. 

Er zijn binnen virtuele assistentie twee ondersteuningsvormen te 

herkennen. De ene vorm legt de nadruk op traditioneel en uitvoe-

rend, kort cyclisch werk, en de andere op moderne taken en lang 

cyclisch werk. Kort cyclisch werk zijn ad-hocwerkzaamheden zoals 

het boeken van vluchten, het reserveren van vergaderruimtes en het 

plannen van vergaderingen. 

 

De virtuele secretaressebureaus die de focus voornamelijk op kort 

cyclisch werk leggen, komen onder druk te staan vanwege het gro-

te aantal buitenlandse aanbieders van virtuele assistentie. Buiten-

landse bureaus verrichten hetzelfde administratieve en secretariële 

werk voor tarieven waar niet tegenop te concurreren valt. Het defini-

tieve einde van uitvoerend repetitief secretarieel werk in Nederland, 

komt zodoende steeds dichterbij. 

Aanbieders van virtuele assistentie die de focus hebben gelegd op 

nieuwe werkzaamheden en lang cyclisch werk zoals het verzorgen 

van (interne)nieuwsbrieven, het beheren van socialmedia-accounts, 

het monitoren van reacties op content, het schrijven en plaatsen van 

(pers)berichten op websites en het verspreiden van content via di-

verse online kanalen zullen uiteindelijk overblijven.

Projectondersteuning

Projectmanagement neemt een steeds grotere vlucht binnen organisa-

ties. Er wordt vaker gewerkt vanuit een tijdelijke projectorganisatie aan 

een vooraf gedefinieerd projectresultaat. Vanwege het unieke karakter 

van projecten is er een grotere mate van onzekerheid dan bij routine-

matige werkzaamheden die in de permanente (ook wel: staande) orga-

nisatie plaatsvinden. Het werken in een projectomgeving is anders dan 

het werken in een permanente omgeving (oftewel lijnorganisatie). Waar 

het werk in de lijn door blijft gaan, zijn projecten tijdelijk en eindig.

Veel secretaressen behaalden hun PRINCE2 Foundation (een in Ne-

derland veelgebruikte projectmanagementmethodiek) met de ver-

wachting in te kunnen stromen als projectondersteuner, maar het 

werk bleef uit. De gedachte dat het certificaat de secretaresse een-

voudig naar ander werk ging begeleiden bleek voor velen niet realis-

tisch. Toch is er wel degelijk een rol voor de secretaresse te zien bin-

nen projecten omdat werk verschuift uit de lijn naar projecten. De 

wereld is dynamischer aan het worden. De markt vraagt om een 

grotere transparantie in ons handelen en het op een maatschappe-

lijk verantwoorde wijze inzetten van middelen voor een duurzame 

ontwikkeling. Dit vraagt om alertheid en het adequaat en snel inspe-

len op veranderingen. Mede door deze ontwikkelingen heeft project-

management zo’n grote vlucht genomen: de tijdelijke organisatie-in-

de-organisatie waarmee snel en flexibel nieuwe uitdagingen kunnen 

worden opgepakt.

De staande organisatie maakt plaats voor een dynamische werkom-

geving waar ‘agile’ werken (lenig en flexibel) het toverwoord lijkt.

Agile is een tegenstroming van de traditionele projectmethoden, 

waarvan PRINCE2 de bekendste is. En ook de integratie van social 

media in projectcommunicatie is een trend voor 2014.

Nieuwe skills en disciplines 

De toekomst zal uitwijzen dat de ‘nieuwe’ secretaresse een profes-

sional is die wegwijs is in de nieuwe media en zelfstandig kennis op-

doet via communities, social media en social learning. De secreta-

resse doet er goed aan zich verder te ontwikkelen op hbo- 

competenties die nodig zijn in een hbo-werkveld. 

De volgende zijn daarin belangrijk:  

Analytisch vermogen: het vermogen om ingewikkelde verschijnse-

len of problemen uit elkaar te rafelen in hoofd- en bijzaken. 

Probleemoplossend vermogen: het vermogen om problemen op 

grond van analyse te verduidelijken en aan te pakken. 

Communicatief vermogen: het vermogen om een boodschap 

over te brengen. 

Samenwerkend vermogen: het vermogen om het eigen gedrag 

functioneel af te stemmen op anderen. 

Sturend vermogen: het vermogen om het eigen handelen en dat 

van anderen doelgericht af te stemmen op doelen en werk- en leer-

processen die daarmee samenhangen. 

Lerend vermogen: het vermogen om te leren van ervaringen en 

deze toe te passen in nieuwe situaties en te anticiperen op eisen die 

gesteld worden, zowel in het huidige als in het toekomstig functio-

neren.

Meerwaarde

Zoals gebruikelijk tijdens een veranderproces zijn het niet de grote be-

drijven die vooroplopen met het geven van richting of met de verdere 

uitwerking en invulling van trends. De sterke signalen dat grote logge 

organisaties, onze samenleving niet meer dienen en uiteindelijk plaats 

gaan maken voor meer flexibele samenwerkingsvormen en tijdelijke 

projectorganisaties onderschrijven de noodzaak mee te bewegen. 

Het zijn de kleinere organisaties 

die voorlopen op deze ontwikke-

ling en zichtbaar maken waar en 

hoe de nieuwe secretaresse van 

toegevoegde waarde is in onze 

samenleving. Om van meerwaar-

de te zijn in een samenwerking 

zet de secretaresse in op de ont-

wikkeling van nieuwe vaardighe-

den met een lang cyclisch karak-

ter.  <

Staande organisatie Projectorganisatie

Doel Werken aan een missie Bereiken van een vooraf overeen-

gekomen resultaat 

Duur Oneindig Eindig en uiterlijk op een vooraf 

overeengekomen datum

Besluitvorming Periodiek In fasen 

Gereed Einde van het jaar Zodra het resultaat bereikt is
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Léontine de Koning is bedenker en  

eigenaar van #ONTSECRETARESSEN™ 

www.ontsecretaressen.nl


