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voorwoord  
 

Het vak van managementondersteuner is veelzijdig en wordt op heel verschillende manieren 

uitgeoefend. De ondersteuners hebben vaak heel bewust voor het vak gekozen, maar zijn er ook 

vaak ingerold. Wat zij gemeen hebben, is dat ze met hun vaardigheden ook weer alle kanten op 

kunnen. Nieuwsgierig naar de uiteenlopende loopbanen en ambities heb ik een aantal 

managementondersteuners geïnterviewd. De deelnemers ontvangen elkaars verhalen. Met deze 

kennis hoop ik de doelgroep in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden in een loopbaantraject. 

Wat me opviel bij deze interviews, maar ook bij andere managementondersteuners die ik sprak, was 

hun gedrevenheid. De wil om goed werk te leveren en de nauwkeurigheid die zich ook uitte in het 

zorgvuldig en soms eindeloos redigeren van hun eigen verhaal. Maar ook de onzekerheid over hun 

eigen mogelijkheden. Tijden veranderen, het vak verandert. Hoe kunnen zij meegaan in die 

verandering en zo dicht mogelijk bij hun eigen kwaliteiten en drijfveren blijven? De rol van de 

manager is hierin heel belangrijk: onderling vertrouwen en de ruimte krijgen om je te ontwikkelen is 

cruciaal voor een goed functionerende en gelukkige managementondersteuner.  

Ik ben heel benieuwd hoe managementondersteuners, en in het bijzonder deze vrouwen, zich 

ontwikkelen de komende jaren. Welke keuzes zij gaan maken en welke wegen ze inslaan. Welke 

inzichten ze daarbij opdoen en wat ze van elkaar kunnen leren. Ik hoop dat ik hen daarbij kan helpen 

door hun ervaringen zichtbaar te maken en daarmee toegankelijk voor anderen. Zodat ze elkaar 

kunnen inspireren en nog meer succes en geluk ervaren in leven en werk. 

 

Stephanie Colenberg, 
november 2013 

  

http://www.verhaalinbeeld.net/index.php/nieuws/
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Arlette de Boer  
Directiesecretaresse, Ministerie van Economische Zaken 

 

“Er is altijd een weg om je kwaliteiten tot uiting te brengen.”  

 

Werken met hart en ziel 

 

Arlette werkt al 23 jaar bij de rijksoverheid. Ze heeft vol overtuiging voor het vak gekozen. Een kantoor 

leek haar een leuke werkomgeving en een dienstverlenende, representatieve functie waarin ze veel 

kan organiseren trok haar aan. Na haar opleiding bij Schoevers werkte zij bij het bedrijfsleven Siemens 

en daarna o.a. als directiesecretaresse bij het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 

(LNV) dat sinds 2011 gefuseerd is met Economische Zaken (EZ). 

 

stukkenstroom 

“Er is veel veranderd de laatste 2 jaar. EZ heeft een zakelijkere cultuur en een andere werkwijze. Er zijn 

nieuwe digitale systemen ingevoerd waarmee ik heb leren werken. De directeur voor wie ik werk is nu 

plaatsvervangend DG geworden. Dat betekent voor mij ook meer werk. Hij stuurt nu bijna 4 keer zoveel 

mensen aan, waardoor zijn agenda regelmatig wordt omgegooid. Ook de stukkenstroom is 

toegenomen: er moeten nu veel meer nota’s per dag verwerkt en geparafeerd worden door mijn 

directeur. En er is minder tijd voor persoonlijk contact en een praatje met collega’s.”  

Het dagelijks werk bestaat voor Arlette voor een groot deel uit agendabeheer en het verwerken van e-

mails. Het accent ligt op het gereed maken van vergaderstukken. “Om de hectiek aan te kunnen, houd 

ik me strikt aan mijn dagplanning. Ik ga niet naar huis voordat de belangrijkste prioriteiten van de dag 

zijn afgehandeld. Daarbij maak ik wel eens een inschattingsfout. In de gemiddeld 75 mails per dag glipt 

er wel eens een tussendoor die toch belangrijk was. Het zou handig zijn als mensen bijvoorbeeld bij 

spoedmails de deadline in de onderwerpregel vermelden.” 

Omdat het niet altijd lukt haar directeur dagelijks voldoende te spreken, heeft Arlette de ‘dagbrief’ 

ingevoerd. “De hoofdthema’s en belangrijkste agendawijzigingen, telefoontjes en vragen zet ik voor 

hem op papier. Aan het eind van de dag neemt hij de brief door en de volgende dag krijg ik deze terug 

met de antwoorden. Het is uit nood geboren. Persoonlijk contact heeft nog altijd de voorkeur. Maar 

omdat we elkaar al zo lang kennen, werkt dit ook goed.” 

 

netwerken 

Arlette werkt nu ruim 4 jaar voor haar directeur, maar ze kennen elkaar van de directie waar ze allebei 

20 jaar geleden werkten. Omdat Arlette al zo lang in de wereld van de landbouw werkt, heeft ze er een 

groot netwerk opgebouwd. Ze heeft goede contacten bij landbouwraden over de hele wereld. “Je 

netwerk onderhouden is erg belangrijk. Alle managementondersteuners zouden er training in moeten 
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krijgen. Je kunt er veel profijt van hebben in je werk en het kan je veel tijd besparen. Toen mijn 

directeur eens naar Brussel moest en de vergaderstukken te laat binnenkwamen, kon ik die op de 

valreep nog naar de secretaresse bij de Permanente Vertegenwoordiging mailen. Zij printte ze voor 

mijn directeur uit. Zo help je elkaar en kun je ruimte creëren in een strakke planning.”   

 

ambitie  

Het zijn deze goede contacten, de variëteit in bezoekers en vragen van medewerkers  waar Arlette het 

meeste werkplezier uit haalt. “Elke dag is anders. Het geeft veel voldoening wanneer het me aan het 

eind van de dag weer gelukt is om alle prioriteiten te verwerken en de communicatie in goede banen 

te leiden.” Ambitie heeft Arlette ook nog genoeg: “Ik zou het leuk vinden om de 

personeelsadministratie erbij te doen en de dossiers te beheren. Ook communicatiewerkzaamheden 

spreken me aan. Ik zou graag evenementen, seminars en workshops organiseren. In mijn functie is 

daar nu geen ruimte voor, maar er is altijd een weg om je kwaliteiten tot uiting te brengen.” Haar 

dienstverlenende kwaliteiten en ondernemingsgeest kon Arlette vroeger goed kwijt in de 

schoonheidssalons die ze heeft gerund. Sinds anderhalf jaar verzorgt ze de communicatie van het 

Rijksgebed, bestaande uit de verschillende gebedsgroepen voor rijksambtenaren. Als 

medecoördinator maakt ze nieuwsbrieven en organiseert ze bijeenkomsten: een mooie aanvulling op 

haar werkzaamheden als directiesecretaresse.  

 

waarden 

Arlettes liefde voor haar vak is ingegeven door haar christelijke waarden. “Alles wat ik belangrijk vind, 

komt terug in mijn werk: loyaliteit, betrouwbaarheid, en behulpzaam zijn, een baken voor anderen. 

Want wat je vanuit hart en ziel doet, motiveert enorm.” 

 

 

“Wat je vanuit hart en ziel doet,  

motiveert enorm.” 

  

Arlette de Boer 

Schoevers 

Directiesecretaresse  Ministerie van LNV/ EZ 

Eigenaar van 3 schoonheidssalons 

Coördinator Rijksgebed 

 

Ambitie: meer werkzaamheden op het gebied van 

communicatie en personeelsadministratie 
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Nazrien Ozir  
Toekomstig eventmanager 

 

“Of je nu projectondersteuner, managementassistent of 

secretaresse heet: het werk komt vaak op hetzelfde neer.”  

 

Rollen in bedrijfsvoering  

 

Nazrien had altijd gedacht dat ze lerares zou worden. In haar geboorteland Suriname was dat een van 

de voor de hand liggende beroepen. “Pas in 4 mavo werd me gevraagd wat ik na school wil gaan doen 

en begon ik over mijn toekomst na te denken. Ik koos voor de meao, een algemene opleiding dicht bij 

huis, waarmee ik nog alle kanten uit kon.” Na de meao kan ze via een uitzendbureau aan de slag in 

secretariële functies bij KPN en de Marechaussee. “Het werk beviel me goed. Het heeft weinig 

raakvlakken met mijn studie, maar het nieuwe was uitdagend en zo kon ik de sfeer proeven bij een 

aantal bedrijven.”  

 

hogerop en breder inzetbaar 

Het langst werkt Nazrien bij het Ministerie van Economische Zaken. Na twee jaar vertrekt haar collega, 

een directiesecretaresse, met wie Nazrien nauw samenwerkte. “Ze vroeg me of de baan die ze achterliet 

niet iets voor mij was. Ik was toen nog jong en wat onzeker over de stap, maar ik was blij met de kans 

om me te kunnen bewijzen.” Ze grijpt de mogelijkheid aan en eenmaal in de functie gaat het heel goed. 

Agendabeheer is dan verreweg het grootste deel van haar werk.  

Na vijf jaar en een paar reorganisaties bij EZ wil Nazrien wel weer eens verder kijken. Ze komt een 

vacature tegen voor projectondersteuner bij Stichting ICTU, de ICT-implementatieorganisatie voor de 

rijksoverheid. “De functienaam trok me, het leek alsof ik iets heel anders zou gaan doen. Maar 

uiteindelijk was het verschil niet zo groot. Of je nu projectondersteuner, managementassistent of 

secretaresse heet, het werk komt vaak op hetzelfde neer. Dingen geregeld krijgen, anderen in staat 

stellen hun dromen, doelstellingen en ambities te realiseren.” De nieuwe functie is wel afwisselender. 

Niet meer alleen afspraken maken voor de manager, maar ook andere taken, zoals het afwikkelen van 

interne contracten.  

 

betrokken bij de bedrijfsvoering 

In de jaren dat ze bij ICTU werkt, verandert haar team en haar functienaam een paar keer terwijl de 

functie-inhoud grotendeels hetzelfde blijft. Haar manager ziet potentie in Nazrien. Ze kan een Hbo-

opleiding tot officemanager gaan volgen. Daarnaast wordt ze actief lid van de Ondernemingsraad. “Ik 

was al vaak inhoudelijk betrokken bij de bedrijfsvoering en wilde daar wel meer over weten. Hoe een 

bedrijf werkt en hoe diverse belangen behartigd worden. Bij de OR leerde ik veel over wat er speelt in 

de organisatie.”  
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burn-out 

Het lijkt Nazrien voor de wind te gaan. Ze wordt 

voor een jaar gedetacheerd bij een interessant 

project, waar ze terechtkomt in een 

projectteam met een goede sfeer en een heel 

prettige, ondersteunende manager. Nazrien 

zou kunnen doorgroeien naar officemanager. 

Maar de manager vertrekt en het project wordt 

gereorganiseerd. “De stabiele basis viel weg. 

Door een ingrijpende gebeurtenis in mijn 

privéleven in diezelfde periode kwam ik in een 

burn-out terecht. Ik heb heel veel hulpverlening 

gehad. De ene methode was effectiever dan de 

andere. Intussen ben ik erbovenop en kan ik 

terugkijken op een leerzame periode. Balans is 

nog belangrijker geworden. En ik ben meer 

gaan nadenken over mijn eigen kwaliteiten: 

mijn collegialiteit, het kunnen plannen en 

organiseren, maar ook meedenken en 

oplossingen aandragen.” 

 

toekomst   

Nu kijkt Nazrien vooruit. In september begint ze 

aan de opleiding Eventmanagement van 

Schoevers. “Ik merkte bij de organisatie van 

bijeenkomsten waar ik bij betrokken was dat 

mijn ideeën vaak werden overgenomen. Dit 

deel van mijn werk gaf me altijd de meeste 

voldoening.” Ze heeft er vertrouwen in dat ze in 

deze richting een nieuwe baan zal vinden: “Als 

ik iets regel, lukt het altijd. Het is geven en 

nemen met de andere kant van de lijn. Het 

persoonlijk contact is heel belangrijk. Je moet 

elkaar iets gunnen.”  

 

 

 

“Persoonlijk contact is heel belangrijk.  

Je moet elkaar iets gunnen.”  

 

Nazrien Ozir 

Meao 

HBO Office management 

HBO Event management 

Secretaresse bij o.a. KPN, Marechaussee 

Directiesecretaresse Ministerie van EZ 

Projectondersteuner ICTU 

Secretaris OR 

Officemanager 

Volgende stap: Eventmanager 
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Conny Remor 
Ervaren officemanager  

“Ondersteuners worden nog steeds gezien als een kostenpost, 

terwijl ze ook geld kunnen opleveren.” 

 

 

Over grenzen 

 

Conny is per toeval in het vak gerold. Ze begon met een eigen schoonheidssalon aan huis. Toen er 

teveel mensen over de vloer kwamen, ging zij op zoek naar een oplossing. Van een kappersbedrijf 

kreeg zij een ruimte aangeboden op een A-locatie in Rotterdam. Hiervoor schreef zij een uitgebreid 

ondernemersplan en ging hiermee voor advies naar het IMK. “Ze vertelden me dat ik als onderhuurder 

een zwakke rechtpositie had. Na een maand belden ze mij op. “Of het nog wat geworden was met mijn 

bedrijf en dat ze op zoek waren naar een managementondersteuner.” 

“Het was een leuke tijd. We zaten met z’n drieën op kantoor en werkten op gelijk niveau. Het was 

gezellig, echt 1 team. Vaak vergeleken we de omzetcijfers met de andere vestigingen om te kijken wie 

het beste scoorde. Ik leerde er veel. Het IMK organiseerde cursussen die ik ondersteunde en soms ook 

kon volgen.” 

 

Veranderende werkomstandigheden 

Na een fusie kwam ze in Rijswijk terecht waar ze meer projectondersteuning deed. Via een 

uitzendbureau kon ze dichter bij huis aan de slag als directiesecretaresse. “Het gaf minder hectiek voor 

de kinderen en de functie bood meer doorgroeimogelijkheden. Mijn ervaring met 

projectondersteuning kon ik goed gebruiken bij de congressen die ik organiseerde voor de Rabobank. 

Ik had vaak meer ambitie met de bijeenkomsten dan de adviseurs. Dan wilde ik vooraf duidelijke 

doelen stellen en naderhand een evaluatie houden, maar dat lukte nooit. In de uitvoering sloeg ik soms 

een beetje door. Dan baalde ik er bijvoorbeeld van dat ik niet aan 

de Swifferdoekjes had gedacht. Ik wilde het liefst dat alles perfect 

was.” 

In de beginperiode bij de Rabobank vormde ze met haar collega en 

de HR-adviseur een dreamteam. Ook met de directeur kon ze goed 

samenwerken. Maar dat veranderde na een tijd. “Onder druk van 

de reorganisatie en zijn persoonlijke omstandigheden kon hij 

ineens explosief reageren. Dan deugde er ‘helemaal niets’ van mijn 

notulen bijvoorbeeld. Ik wilde hem helpen, maar dat werkte alleen 

maar averechts. Daardoor ging ik heel erg aan mezelf twijfelen. Het 

kostte veel tijd om daaroverheen te komen.” 

Conny over fotografie: 

“Fotograferen is trainen in geduld: 

soms moet je lang wachten tot het 

precies is zoals je wil. Fotografie leert 

me ook grenzen verleggen. Ik ga rustig 

op de knieën voor een mooie foto van 

de metro. Ik vind het soms lastig om 

iets te vragen van mensen, maar voor 

een goede foto moet dat wel. 

Uiteindelijk gaat het om wat ik zie. 

Laten zien wat ik belangrijk vind, en 

daar de aandacht op richten.” 
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 Na die ervaring wilde ze even geen directiesecretaresse meer zijn. Ze kon haar collega bij HR helpen 

bij de fusie en begon aan een HBO-opleiding bedrijfskundig management. Na de fusie kwam ze op de 

afdeling communicatie terecht. Hier kreeg zij sponsoring in haar takenpakket.  “Ik vond dat er 

duidelijke richtlijnen moesten komen en heb het sponsorbeleid geschreven. Ondanks dat dit door het 

managementteam was goedgekeurd, werd er in de praktijk weinig rekening mee gehouden. Er heerste 

een ieder-voor-zich-cultuur, die met de aankomende reorganisatie steeds sterker werd, niet erg 

motiverend.” In die omgeving paste ze niet en na wrijving met het afdelingshoofd kon ze vertrekken. 

“Na 15 jaar bij de bank op straat, dat hakte er wel in. Ik heb er uiteindelijk van geleerd om niet alles bij 

mezelf te zoeken. Er is een grens aan mijn invloed. Ik heb de neiging om in mijn streven naar kwaliteit 

altijd om kritiek te vragen. Maar door alleen te focussen op wat er niet goed is gegaan werd ik juist 

onzeker.”  

 

Groeiend zelfvertrouwen 

Het voordeel van de hele situatie was dat ze nu op haar gemak thuis haar afstudeerscriptie kon 

afmaken en voor haarzelf de balans op kon maken.  Daarna vond ze snel een nieuwe baan bij het re-

integratiebedrijf Get Involved. “Daar werd ik weer geconfronteerd met een gebrek aan vertrouwen. 

De manager controleerde alles, wat juist domme fouten opriep. Gelukkig kon ik goed opschieten met 

mijn collega’s. Ze lieten mij inzien dat mijn eigenwaarde niet van een ander afhangt. Ook lieten ze me 

soms een training geven. Hoewel ik er geen ervaring mee had, merkte ik dat ik gewoon voor een groep 

kon gaan staan praten. Ze wilden graag horen wat ik te zeggen had.” Conny herwon haar 

zelfvertrouwen en kreeg interesse in coaching. Helaas kromp het bedrijf en werd ze weer werkloos. 

“Ondersteuners worden nog steeds gezien als een kostenpost, terwijl ze ook geld kunnen opleveren. 

Bijvoorbeeld door efficiënt plannen, verzekeringen herzien of onderhandelen bij congressen.” 

Thuis werd ze gek van verveling, dus ging zij snel aan de slag als vrijwilliger. “Het werken voor 

Slachtofferhulp is heel leerzaam. Ik loop er tegen mijn eigen grenzen aan. Mensen willen soms dat je 

alles voor ze doet, of hebben weinig respect voor je tijd en komen niet opdagen. Ik ben hierdoor 

strenger geworden met afspraken plannen. Er is ook veel dankbaarheid. Soms kun je echt iets voor 

slachtoffers betekenen. Het is ook lekker om weer hard te werken en wachtlijsten te zien slinken.” 

Uiteindelijk wil Conny wel weer aan de slag als managementondersteuner in de zorg of een andere 

sociale branche. Een functie als marketingassistent zou ook goed passen bij haar ervaring met het 

organiseren van congressen, sponsoring en kennis van fotografie. “Ooit zou ik wel een team willen 

aansturen. Coachend leidinggeven en mensen verder helpen, dat lijkt me dankbaar werk.” 

Conny Remor 

NIMA A en B 

HBO bedrijfskundig management 

Eigenaar schoonheidssalon 

Officemanager, Syntens 

Directiesecretaresse, Rabobank 

Coördinator administratie, Get Involved bv 

Vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland 

 

 

 

 

“Laat zien wat je belangrijk vindt 

en richt daar de aandacht op.”  
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Karin Bodde 
Secretaresse+/communicatiemedewerker bij Clean Tech Delta 

“Je hebt als managementondersteuner een belangrijke 

signaalfunctie.” 

 

 

De kracht van ondersteuning 

 

Lange tijd had Karin het idee dat ze eerst een HBO-opleiding afgerond moest hebben voordat ze voor 

vol zou worden aangezien. Nu, na een indrukwekkende staat van dienst, kan ze haar werkervaring op 

waarde schatten.  

 

van ondersteuner naar leidinggevende 

“De keuze voor het secretaressevak was niet heel bewust, die kwam door de wens zo snel mogelijk 

mijn eigen geld te verdienen. Ik wilde na het VWO snel het huis uit en koos daarom voor een eenjarige 

opleiding tot directiesecretaresse.” Na die opleiding had ze verschillende functies bij uiteenlopende 

organisaties waar ze ook ervaring opdeed in alle facetten van HR en communicatie. “Door je 

persoonlijke vuurtje trek je dingen naar je toe en ontwikkel je je daarin. Toen mijn functie bij een 

Verzekeraar verviel stond ik op een kruispunt: verder de communicatie in of als officemanager teams 

aanvoeren. Ik koos voor leiding geven omdat ik ideeën had over de ontwikkeling van de afdeling. Het 

leek me leuk, ik dacht: ‘ik probeer het gewoon’.” Leiding geven bleek lastiger dan verwacht. “Ik gaf 

leiding zoals ik dat zelf wilde ontvangen, maar niet iedereen kon daar even goed mee omgaan. 

Sommige collega’s kon ik met grote kaders op pad sturen, anderen hadden het nodig dat ik meer 

directief was en duidelijk sturing gaf. Wat wel goed werkte was het delen van verantwoordelijkheid 

binnen het team. Toen er weerstand was voor een nieuw relatiebeheersysteem, vroeg ik hoe we dit 

samen voor elkaar moesten krijgen. Mijn medewerkers begonnen het steeds leuker te vinden om zelf 

oplossingen te bedenken en uit te proberen. Om daarna te zien dat deze oplossingen werkten.” 

  

“Ik zou managementondersteuners meer adviesvaardigheden 

en zeggenschap willen geven.  

En meer (zeur-)kracht! Zij weten heel goed wat er nodig is om de 

processen in een organisatie beter te laten verlopen.”  
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Integriteitsconflict  

Toen haar functie bij een reorganisatie opnieuw verviel, was 

Karin klaar voor de volgende stap. “Het was niet leuk om 

steeds weg te gaan, maar het voordeel is dat ik in korte tijd 

veel heb geleerd.” Ze kreeg opnieuw een leidinggevende 

functie, met nieuwe uitdagingen. “Bij de reïntegratie van een 

medewerker kwam ik terecht in een integriteitsconflict. Ik had 

al eerder iemand begeleid bij het reïntegreren, maar ik stond 

niet achter de manier waarop dat met deze medewerker ging. 

Ik pleitte voor stapsgewijs meer werken, maar de 

leidinggevende stond erop dat de medewerker in een week 

van 0 naar 100% inzetbaar zou zijn. Dat ik naar consensus zocht 

met een methode die al bewezen succesvol was, werd mij niet 

in dank afgenomen. Het was een pijnlijke situatie, uiteindelijk 

ben ik zelf weggegaan. Ik heb ervan geleerd dat ik meer tijd 

moet nemen en toch weer het gesprek met de manager moet 

aangaan. Toch ben ik blij dat ik mijn standpunt heb 

gehandhaafd, voor de collega ben opgekomen en daarmee 

mijn integriteit overeind heb gehouden.” 

 

rol in organisatieverandering 

In haar lange loopbaan is Karin nog steeds niet uitgeleerd. 

Ambities genoeg. “Mijn droom is om de HBO-opleiding 

Personeelsmanagement af te maken. Ik wil graag een rol 

spelen in het proces van organisatieverandering. Het is mijn 

drive om ervoor te zorgen dat er na onderzoek, conclusies en 

advies er binnen een organisatie meer gedáán wordt met de 

kennis en ervaring van de uitvoerende medewerkers. Mijn doel 

is mensen op basis van hun persoonlijke kracht op de juiste 

plek krijgen waarbij tegelijkertijd de bedrijfsdoelen gehaald 

worden.”  

 

signaalfunctie 

Karin heeft een duidelijke visie op de rol van de ondersteuning. 

“Managementondersteuners worden niet altijd gezien of 

gehoord. Advies van hen wordt niet verwacht, want ‘dat hoort 

niet bij de functie of bij het niveau’. Maar zo doe je deze 

mensen en je organisatie tekort!” Karin spreekt uit ervaring: 

“Organisaties onderschatten vaak het belang van een centraal 

georganiseerd relatiebeheer en de volledigheid van de 

gegevens. Als er veel adressen niet kloppen, dan klopt het 

klantcontact niet. Een mailing komt niet aan, de klant reageert 

niet of komt niet op de bijeenkomst.  

Karin Bodde 

Schoevers 

NCOI HBO 

Personeelsmanagement 

 

Junior secretaresse bij 

Chevron/Texaco 

Adjunct 

beleidsmedewerker VVD 

Salessecretaresse bij 

Paktank 

Nederland/Vopak 

Managementassistent / 

directiesecretaresse bij 

Rabobank 

Directiesecretaresse bij 

Allianz Nederland Groep 

Officemanager 

/marketingadviseur bij 

Telematch B.V. 

Officemanager bij EVO 

Officemanager/HR 

adviseur/Zorgcoördinator 

bij Wilmod 

Directiesecretaresse bij 

Interlink Human Capital 

Services 

Planningscoördinator bij 

BMC Groep 

Interim 

directiesecretaresse, 

afdeling Communicatie 

bij TNO 

Secretaresse+/ 

communicatie-

medewerker bij Clean 

Tech Delta 

Eigenaar Tekst en 

Support per Uur 

 

 

 

http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=NCOI+HBO+Personeelsmanagement&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=NCOI+HBO+Personeelsmanagement&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Sales+Secretaresse&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Paktank+Nederland+nu+Vopak&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Paktank+Nederland+nu+Vopak&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Office+Manager%2FHR+adviseur%2FZorgco%C3%B6rdinator+ISO%2FVCA&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Office+Manager%2FHR+adviseur%2FZorgco%C3%B6rdinator+ISO%2FVCA&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Wilmod&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Directiesecretaresse&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/company/342292?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/company/342292?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Planningsco%C3%B6rdinator+divisie+Informatie+%26+Dienstverlening&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/company/162744?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Interim+Directiesecretaresse+directeur+afdeling+Communicatie&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Interim+Directiesecretaresse+directeur+afdeling+Communicatie&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Interim+Directiesecretaresse+directeur+afdeling+Communicatie&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/company/3614?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Secretaresse%2B%2FCommunicatiemedewerker&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Secretaresse%2B%2FCommunicatiemedewerker&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Secretaresse%2B%2FCommunicatiemedewerker&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Clean+Tech+Delta&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&company=Clean+Tech+Delta&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Tekst+en+Support+per+Uur&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Tekst+en+Support+per+Uur&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title
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Het is zo belangrijk om een goede verbinding te houden met de klant. Luisteren, signalen opvangen en 

het juiste aanbod daar tegenover stellen, scoort en brengt geld op. Dat geldt ook voor je houding naar 

interne klanten: de collega’s en de managers met wie je werkt. Daarnaast heb je als 

managementondersteuner een belangrijke signaalfunctie. Wij zien waar het wel of niet loopt en 

kunnen de managers helpen naar de juiste oplossingen te zoeken.  

Daarom moeten we onze invloed uitoefenen op een prettige manier. Soms is het nodig om de situatie 

vaker te bespreken voordat er inzicht bij de manager ontstaat. Het is belangrijk om met voorbeelden 

komen en te vertellen wat je ervaren hebt. Je kunt als ondersteuner het verschil maken wanneer 

plannen blijven steken in de uitvoering.” Het begint bij het bewust maken van ieders rol. “We kunnen 

het accepteren en blijven mopperen, of doen wat er binnen onze macht ligt. Weg met de valse 

bescheidenheid! Spreek je uit!” 

 

meer management support 

De eerste stap naar het verwezenlijken van haar droom heeft ze al gezet. Begin 2013 richtte Karin Tekst 

en Support per Uur op, haar eigen bureau. Karin ‘reorganiseert’ websites, schrijft teksten en biedt 

managementondersteuning en -advies. Kijk binnenkort voor meer informatie op www.tespu.nl. 

  

“We kunnen blijven mopperen,  

of doen wat er binnen onze macht ligt.” 
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Marianne van Gool 
Freelance managementassistent, schrijftolk en docent Veyboard 

 

“Als zelfstandige heb je meer vrijheid om je werk  
op je eigen manier te doen.” 
 

 

Ondernemen met talenten  

 

van onderwijs naar secretaresse 

Kennis overdragen en met kinderen werken, dat was wat Marianne wilde. Na de Pedagogische 

Academie verhuist ze van Brabant naar Zeist voor een functie als groepsleidster bij een medisch 

pedagogisch internaat. Na een jaar stopt ze ermee. “De antroposofische aanpak paste niet bij mij. 

Maar er moest wel brood op de plank komen en er was in die tijd weinig werk in het onderwijs. Via het 

arbeidsbureau deed ik een beroepentest en besloot ik me om te scholen.” Zo rolde Marianne het 

secretaressevak in. 

Via een uitzendbureau kon ze aan de slag bij de Rijkspolitie te Water. “Een heel andere wereld: proces-

verbalen uittypen in plaats van jongeren begeleiden naar volwassenheid. Maar net zo dienstbaar.” 

Marianne zet haar loopbaan voort als managementassistent bij drie organisaties voordat ze in 1995 

besluit voor zichzelf te beginnen. 

 

pionier in een nieuw tijdperk  

“Bij het Instituut Speciaal Onderwijs werkte ik in de beginjaren dat er computers kwamen. Ik ging mee 

om twee computers voor de afdeling uit te zoeken en ik mocht er als eerste op werken. Het was erg 

leuk om de aanvang van dit tijdperk mee te maken. Toen waren er ook nog geen mobiele telefoons en 

was ik de link tussen mensen. Als stafmedewerkers van elkaar wilden weten waar ze zaten, belden ze 

mij. Deze spilfunctie en de vele contacten vind ik nog steeds mooi aan het secretaressevak.” 

 

de stap naar ZZP’er 

Managementassistent worden van een Raad van Bestuur leek een promotie, maar de functie bleek 

veel minder ruimte te bieden voor haar eigen initiatieven. “Ik heb daar ervaren dat een omgeving met 

een sterke hiërarchie niet voor mij werkt. Wanneer je als ZZP’er bij een bedrijf binnenkomt word je 

eerder op waarde geschat. Opdrachtgevers zien je als een deskundige en zijn blij dat je een vaste 

medewerker vervangt of pieken opvangt. Dan zijn zij van een capaciteitsprobleem verlost.” 

 

 

 
(foto: Michel de Groot) 
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Na een reorganisatie bij haar laatste werkgever besluit Marianne 

zelfstandig verder te gaan en richt ze haar bedrijf ‘de Griffel’ op. “De 

Adviesraad voor het Onderwijs waarvoor ik werkte, werd opgeheven. 

Mijn werkgever raadde me af om voor mezelf te beginnen, maar ik zag 

dat juist wel zitten. Ik wilde flexibeler zijn in mijn tijd, maar belangrijker nog was de mogelijkheid om 

mezelf te ontwikkelen. Je hebt als zelfstandige meer vrijheid om je werk op je eigen manier te doen. 

Opdrachtgevers komen steeds met verschillende vragen, waardoor je takenpakket verbreedt. Dat 

vergt van je dat je bijblijft in je vak. Daarnaast moet je beschikken over ondernemerskwaliteiten. 

Behalve plannen en je financiën op orde hebben, betekent dat ook: zelfstandig en proactief zijn, overal 

zelf achteraan gaan en niet gaan zitten wachten tot het werk naar je toe komt.” 

 

“Een voorwaarde voor een goede samenvatting is dat je weet waarover het 

gaat.” 

 

notuleerspecialist 

De gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs zat in 1998 

tijdens de begrotingsbehandeling met een acuut 

probleem: het ingehuurde notuleerbureau was 

afgehaakt, maar het verslag moest nog uitgewerkt 

worden. De gemeente zocht een alternatief in de regio 

en ze werd voor de Griffel - het eenmansbedrijf van 

Marianne - een van de eerste structurele opdrachtgevers 

op het gebied van notuleren. “De notulen werden altijd 

ongewijzigd vastgesteld. Ik ben perfectionistisch en stop 

er tijd in om iets te weten te komen, bijvoorbeeld de 

juiste schrijfwijze van straatnamen, vaktermen of 

politici. Je moet meer kunnen dan typen. Het is ook 

belangrijk om oog te hebben voor gevoeligheden en te 

weten welke meningen de partijen hebben. Gevoelige 

inhoud moet je diplomatiek formuleren. Maar wat 

vooral belangrijk is, is een goede taalbeheersing. Ik speel 

graag met taal en ik ben geïnteresseerd in de 

onderwerpen die behandeld worden. Met collega’s heb 

ik wel eens de discussie gevoerd of je álle onderwerpen 

kunt notuleren. Volgens mij wordt dat moeilijk als je niet 

thuis bent in de materie en het jargon niet kent. Een 

voorwaarde voor een goede samenvatting is dat je weet 

waarover het gaat.” 

 

terug naar het onderwijs 

Het notuleerwerk gaf Marianne veel voldoening, maar daardoor had ze wel minder direct contact met 

klanten. Ook zie je tegenwoordig steeds vaker dat vergaderingen worden ‘gestreamd’: opgenomen 

met beeld en geluid waardoor een uitgetypt verslag niet meer nodig is. “Ik wilde weer meer persoonlijk 

Tips voor topnotulen 

 Bereid je voor, lees de stukken, 
zoek informatie op.  

 Achterhaal vooraf de aard van 
de vergadering (bijvoorbeeld 
besluitvormend, informerend) 
en de gewenste verslagvorm. 

 Ken de namen en functies van 
de mensen aan tafel en hun 
belangen. 

 Zorg als notulist voor een goede 
plaatsbepaling, bijvoorbeeld 
naast de voorzitter, en zorg dat 
je alle deelnemers kunt zien en 
verstaan. 

 Wees nauwkeurig en let op 
correct taalgebruik. 

 Ga zorgvuldig om met 
vertrouwelijke gegevens.  

 Formuleer diplomatiek.  

 Kom altijd je deadlines na  
(er zit vaak een hele vergadercyclus 

aan vast!) 
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contact en variatie in mijn werk met een extra dienstenaanbod. De oplei-ding tot schrijftolk aan de 

Hogeschool Utrecht was te overzien. En mijn Veyboard-vaardigheden leveren me enorm veel tijdwinst 

op bij het notuleren.” Als schrijf-tolk kan Marianne voor doven en slechthorenden gesproken tekst ter 

plaatse snel omzetten in geschreven tekst met behulp van het Veyboard. Dit is een toetsenbord 

waarmee je typt in lettergrepen, waardoor je veel sneller en ook nog ergonomischer kunt typen. 

“Tijdens de opleiding merkte ik dat er maar weinig oefenmateriaal was, terwijl juist het vele oefenen 

met verschillende teksten zo belangrijk is voor je vorderingen en motivatie. Toen heb ik samen met 

mijn man en met de producent van het Veyboard een nieuwe lesmethode en oefensoftware 

ontwikkeld, die de Hogeschool Utrecht in 2010 is gaan gebruiken in de opleiding Associate degree 

schrijftolk.” Hier kwamen de didactische vaardigheden van Marianne weer naar boven. 

Inmiddels geeft ze vanuit haar eigen bedrijf Veyboard-trainingen voor iedereen die vaak grote 

hoeveelheden tekst moet typen. 

 

 

 

 

 

 

 

ambitie  

In Mariannes lange loopbaan is veel op zijn plaats gevallen. Haar liefde 

voor taal, het organiseren en persoonlijk contact met mensen, en haar 

didactische vaardigheden bundelt zij nu in haar verschillende 

werkzaamheden van haar eigen eenmanszaak. Maar ambities heeft ze 

ook nog: “Ik zou met name mijn werk als Veyboard-docent willen 

uitbreiden. Daarnaast wil ik me nog meer toeleggen op tekstcorrectie en 

redactie. En ik wil dit jaar meedoen aan Het Groot Dictee der 

Nederlandse Taal. Ik ga graag de competitie aan met andere 

taalprofessionals!”  

 

Marianne van Gool 

 

opleiding 

Pedagogische Academie 

Omscholing tot secretaresse 

(Centrum Administratieve 

Vakopleidingen Volwassenen)  

Management Middenkader (IBW) 

Schrijftolk (Hogeschool Utrecht) 

 

werkervaring 

Leerkracht godsdienst op een 

openbare basisschool 

Groepsleidster bij een medisch 

pedagogisch instituut 

Typiste bij Rijkspolitie te Water 

Secretaresse bij: Instituut Speciaal 

Onderwijs;  

Verenigd Streekvervoer Nederland; 

Adviesraad voor het Onderwijs 

Als eigenaar van de Griffel: 

freelance secretaresse, schrijftolk, 

docent Veyboard-vaardigheden  

 

ambities  

Veyboardles uitbouwen,  

meer tekstcorrectie en redactie 

 


