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Proeven van SOM 
Het programma SZW-brede aanpak ontwikkeling managementondersteuning (SOM) 
heeft een SZW-breed gedragen visie over de toekomst van de manage ment ondersteuner 
beschreven en beoogt dat alle managementondersteuners van SZW op deze manier gaan 
werken. Ook duidelijke loopbaanpaden en individuele groei- en ontwikkelmogelijkheden 
horen daarbij. Het programma heeft dit met diverse activiteiten ondersteund. 

In deze bundel zijn persoonlijke verhalen opgenomen van verschillende mensen die bij 
het programma betrokken zijn. Hoe denken zij over hun ontwikkeling en de invulling van 
het vak binnen SZW? Wat hebben zij meegemaakt en wat zijn hun wensen voor de toekomst? 
Laat je inspireren door hun persoonlijke ervaringen.

Het programmateam van SOM bestaat uit 

Annette Zandbergen (programmamanager), 

Jolanda de Heus (mobiliteitsadviseur), 

Miranda Wien (leeradviseur), Coen Helderman 

(communicatieadviseur) en Lale Mammadova 

(stagiaire). Samen blikken zij terug op SOM.

Jolanda: “Nu is er veel energie maar in het begin 

was er nog wat argwaan. “Hoezo is een assess

ment een cadeautje?!”gonsde het op de gang.” 

“Herhaling is de kracht van het programma. 

En de groep neemt elkaar bij de hand,” vertelt 

Annette. “Aanvankelijk onderschatten we de 
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omvang van het programma. We wilden snel 

even voor de zomer de assessments doen, 

maar kwamen er snel achter hoe belangrijk 

het is om alle partijen erbij te betrekken.”

Coen: “Je moet het dan niet alleen van de 

communicatiemiddelen hebben. Persoonlijk 

contact werkt veel beter.” De visie had ook 

tijd nodig. Annette: “Als P&O’er heb je de 

neiging om het zelf te bedenken, maar het 

moet juist vanuit het management komen.”

De leden van het programmateam hebben 

ook persoonlijk veel geleerd van SOM. Lale: 

“Hoe lastig het is om afspraken te maken 

met managers! Hierdoor heb ik veel respect 

gekregen voor managementondersteuners. 

Zij moeten veel geduld hebben.” Voor 

Miranda was het de eerste keer dat ze een 

leer en ontwikkelplan schreef. “Ik merkte 

daarbij dat je veel kan hebben aan elkaar.” 

Voor Coen was dit project een bewuste keuze: 

“De thema’s liggen me na aan het hart.  

In de toekomst wil ik meer de mensenkant 

op. Ik besef nu hoe belangrijk het is de baas 

over je eigen loopbaanontwikkeling te blij

ven.” Annette: “Ik zie dat mensen meer zelf

vertrouwen krijgen en assertiever worden. 

Dan hoef je niet voor alles een training te 

organiseren: een stap zetten wordt vanzelf 

makkelijker.”

De toekomst van het programma? “Een aantal 

activiteiten loopt door in 2014 en een aantal 

moet nog ergens worden belegd. Het zou 

mooi zijn als er een nieuwe eigenaar opstond. 

Mensen verder brengen is tenslotte de rol 

van de manager.”

“ Je ziet nu dat mensen meer zelf
vertrouwen krijgen. Een stap zetten 
wordt dan vanzelf makkelijker.” 
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Tijd van  
veranderingen

Ric de Rooij is trots op SOM: “Het eerste programma 
voor managementondersteuners dat slaagt! Ik zie het 
effect in mijn omgeving. Het verrast me hoeveel energie 
er vrijkomt en hoeveel de managementondersteuners 
kunnen. Het borrelt weer. Men denkt na over de  
toekomst en is leergierig. Het gaat niet alleen over  
ontwikkelpunten: het geeft ook voldoening om je  
toegevoegde waarde te kennen, te weten wat je anderen 
te bieden hebt.”
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Tijd van  
veranderingen
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Ric de Rooij is de opdrachtgever  
van het programma SOM.

“ Het verrast me hoeveel 
energie er vrijkomt.”
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Waarom lukt nu wat bij diverse departementen 

eerder geprobeerd is: het niveau van de 

managementondersteuning op een hoger 

plan brengen? 

“Veranderingen volgen elkaar steeds sneller 

op. De noodzaak om mee te veranderen wordt 

nu echt gevoeld. Digitalisering bijvoorbeeld. 

Begin dit jaar kwam Digidoc, nu komt iBabs 

eraan.” Ric laat op zijn iPad zien hoe het 

werkt. “Bij de afspraken in mijn agenda 

staat alle informatie die ik nodig heb. Ik kan 

het bekijken op het moment dat het mij uit

komt. Mijn managementassistent zet de 

stukken erbij zodra ze binnenkomen. Soms 

belt ze als dat is gebeurd, om mij er op te 

attenderen. iBabs vergt een andere werk

wijze. De managementondersteuner moet 

digitaal vaardig zijn en zorgen dat het systeem 

niet vervuilt. Ze is nog meer de spil van de 

afdeling, bepaalt wie welke stukken moet zien 

en voorziet haar collega’s van werk. Impliciet 

stuurt ze adviseurs aan. Dit vraagt ruggen

graat en interpersoonlijke vaardigheden.”

“Tot voor kort verliep een loopbaan traditio

neel: administratief medewerkers konden 

binnenkomen als uitzendkracht en opklim

men tot managementassistent. Er was niet 

voldoende aandacht voor persoonlijke  

ontwikkeling. Het is bewonderenswaardig 

dat collega’s deze draai hebben gemaakt. 

Maar er zal nog meer veranderen. Reorgani

satie is de standaard geworden. Er komt 

meer doorloop onder de managers, waardoor 

je met verschillende mensen moet kunnen 

omgaan. Managementondersteuners zullen 

zelf ook vaker verkassen. Werkend voor het 

Rijk in plaats van één departement krijg je te 

maken met cultuurverschillen. Maar overal 

zijn aardige mensen.”

Hoe houd je je staande in al deze verande

ringen? “Humor en persoonlijk contact zijn 

belangrijk. Mijn managementassistente en 

ik spreken elkaar regelmatig in het voorbij

gaan. Ze kan me dan met een kwinkslag  

wijzen op mijn tekortkomingen. Alles is 

mensenwerk en iedereen wil zijn werk zo 

goed mogelijk doen. Maar je hoeft niet elke 

gebruiksaanwijzing te accepteren. Vraag het 

als je niet weet wat je manager bedoelt. 

Spreek je leidinggevende aan over je wensen, 

of mij. En praat met elkaar over je werk. 

Intervisie is niet alleen voor de top maar op 

elk niveau aan te raden.”

“ Alles is mensenwerk en iedereen wil 
zijn werk zo goed mogelijk doen.”
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Laat je  
zien in je 
loopbaan

Astrid had vroeger niet kunnen bedenken  
dat ze een carrière in de managementonder
steuning zou opbouwen. “Ik riep altijd dat  
ik geen secretaresse wilde worden. Destijds 
waren er twee opties: in een winkel werken  
of op kantoor. Dan maar een kantoorbaan.  
Ik ging het werk steeds leuker vinden en kwam 
erachter dat het heel goed bij mij past. Veel 
plannen, organiseren en contact met mensen.” 
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Astrid Dijkstra is een van de meest ervaren secretaresses van SZW. 
De laatste jaren van haar loopbaan werkt ze voor Ric de Rooij.

“ Wanneer je zichtbaar 
bent, zien mensen wat je 
kan en wat je leuk vindt.”
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Wat valt er na zoveel jaar werkervaring nog 

te leren? “Eerst wilde ik het assessment niet 

doen. Ik weet toch wel wat ik kan? Maar Ric 

overtuigde me dat we een voorbeeldfunctie 

hebben voor de andere managementonder

steuners. De uitslag was niet verrassend,  

wel nuttig. Het coachingstraject hielp me om 

meer feedback te geven en om de verant

woordelijkheid te laten waar die ligt. Het 

maakt niet uit hoe het werk gedaan wordt, 

als het maar gebeurt.”

In haar lange loopbaan is Astrid altijd 

gevraagd voor functies. “Blijkbaar was ik 

steeds zichtbaar. Een positieve uitstraling 

helpt: dan spreken mensen je sneller aan. 

Ik zoek altijd de uitdaging op en probeer 

nieuwe taken naar me toe te trekken. Zo 

zien mensen wat je kan en wat je leuk vindt. 

Laatst nodigde een enthousiaste buurman 

me uit om te kijken bij Het Nieuwe Werken 

bij de Rijksgebouwendienst. Bij SZW loopt 

dit project ook. Misschien een nieuwe  

uitdaging?” 

“Voordat ik aan een nieuwe functie begin, 

wil ik altijd eerst een kennismakingsgesprek. 

Ooit werkte ik voor iemand die het niet 

nodig vond om afspraken te maken over de 

werkwijze. Dat werkte niet. Als er geen klik 

is moet je zelf de keuze maken: je aanpassen 

of weggaan. Het is belangrijk dat je goed 

met elkaar kunt opschieten als je zo nauw 

moet samenwerken. Humor is vaak de toe

gang tot vertrouwen. Als je jezelf kunt blijven 

en de ander in zijn waarde laat, kun je met 

elke manager omgaan.”

“Over 4 jaar stop ik met werken. Ik hoef 

geen andere functie meer. Jaren geleden 

volgde ik een assertiviteitstraining. Toen 

werd gevraagd waar je over 5 jaar wilde staan. 

Ik had geen idee, maar de trainer zag mij 

wel mensen begeleiden. Hij heeft gelijk 

gekregen: mensen komen vaak bij mij dingen 

vragen, ik ben contactpersoon voor van alles 

en nog wat en ik heb een jaar een stagiaire 

gecoacht. Dat vond ik erg leuk om te doen. 

Misschien ook een nieuwe uitdaging?” 

“ Als je jezelf kunt blijven en de  
ander in zijn waarde laat, kun je  
met elke manager omgaan.”
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De management-
ondersteuner  
van de toekomst

Shiryn vindt de structurele aandacht voor 
managementondersteuners door het SOM 
traject uniek. “Ik ben heel blij dat er nu een 
visiestuk ligt over de toekomst van de manage
mentondersteuning. Het mocht van mij wel 
een slag dieper. De ambitie is herkenbaarheid: 
“dat is er een van SZW!” Je gaat dan impliciet uit 
van uniformiteit in basiswerkzaamheden en 
verschil in accenten. We staan nu voor de opgave 
om dit concreet te maken voor de kolom P&I.” 
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De management-
ondersteuner  
van de toekomst
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Shiryn Maddoe nam deel aan de werkgroep van managers  
en was betrokken bij de ontwikkeling van de visie op de  
managementondersteuner in 2016. 

“ Je moet continu  
bezig blijven met je  
ontwikkeling.”

“Het assessment was een goed begin. Vaak 

weet je wel wat je ontwikkelpunten zijn. Dit 

was een mooie gelegenheid om het bevestigd 

te zien en daar aandacht aan te besteden.  

De managementondersteuners hebben dit 

onderdeel wisselend ervaren. Ik vond het 

mooi om te zien dat ze er allemaal serieus 

mee bezig zijn geweest en echt werk hebben 

gemaakt van hun persoonlijke ontwikkel

plannen. 

Eind 2014 moet de basis op orde zijn, dat 

gaat lukken. Voor de medewerkers breekt 

een drukke periode aan: werken en tegelijk 

investeren in je eigen ontwikkeling. En je 

moet continu bezig blijven om het gevraagde 

niveau te houden. Dit vergt veel geregel 

voor de bezetting op de directies. Gelukkig 

heeft iedereen begrip hiervoor. 

Ik zou graag na alle opleidingen een meting 

zien. Als je een opleiding of training volgt 

krijg je (na een examen) een certificaat. 

Waarom hier niet? 

Het traject heeft mij veel gebracht. Het was 

prettig om mijn collegamanagers te leren 

kennen, ervaringen en praktische tips uit te 

wisselen. Ik zag hoe verschillend de omge

vingen, de leidinggevenden en de teams 

zijn. Elke situatie vraagt om een andere aan

pak. Door digitalisering en flexibel werken 

is er minder werk voor managementonder

steuners. Hoe vullen we die ruimte in? Ook 

de behoefte aan ondersteuning verandert. 

Er worden andere competenties gevraagd die 

ook een ander werk en denkniveau vergen.

Mijn droom voor de toekomst is een directie
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assistent met een professionele instelling. 

Dit betekent zich verplaatsen in de manager, 

proactief zijn, taken gevraagd en ongevraagd 

oppakken en de manager ontzorgen: inleven, 

meedenken en voor zijn. Flexibel zijn als de 

organisatie daar om vraagt. Weten waar  

collega’s zijn, op hoofdlijnen weten wat ze 

doen en kennis hebben van en vaardig zijn 

met de ICTsystemen op hun eigen vakterrein. 

Voorlopig hebben we genoeg in beweging 

gezet. Het is leuk om te zien hoe enthousiast 

iedereen aan de slag gaat met professionele 

en persoonlijke ontwikkeling. Om bijvoor

beeld de omslag bij een medewerker te zien 

van onzekerheid naar het ermee leren 

omgaan. Daar doe ik het voor!”

Visie op de toekomst van 
managementondersteuning 
binnen SZW
De managementondersteuner anno 2016 is 

een proactieve professional, digitaal zeer 

vaardig, en een flexibel en breed inzetbare 

generalist die als een spin in het web thuis is in 

het primaire proces. Bij SZW zullen in de toe-

komst minder managementondersteuners 

werken en met een hoger werk- en denkniveau.

“ Mijn droom: een directie   
assistent die managers ontzorgt.”
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Balans 
opmaken 
en vooruit 
kijken
Elles kijkt tevreden terug op het assessment 
en de activiteiten die daarop volgden.  
“Ooit heb ik het EVCtraject gedaan. Na een 
tijdje rust wil ik nu weer investeren in mijn 
ontwikkeling.”
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“Het begon met een intensieve dag. We start

ten vroeg met het assessment en het duurde 

lang. We kregen veel verschillende dingen te 

doen: opdrachten op de computer en rollen

spellen. We speelden bijvoorbeeld een 

agendaoverleg na. Daarbij werd geobserveerd 

hoe je het aanpakt en hoe je overkomt.  

Van het gesprek moesten we een verslag 

maken waarmee je Nederlands werd getest.

Natuurlijk was het een beetje eng. Het voelt 

toch anders dan je normale werk, meer als 

een test. Ik zag er niet als een berg tegenop 

maar ben er wel een beetje zenuwachtig 

heen gegaan. Ik had me beter kunnen voor

bereiden. Er stonden oefeningen op de site 

waar ik wel naar had gekeken, maar die ik 

meer had kunnen oefenen. Ik had er meer 

uit kunnen halen.

Het rapport gaf geen verrassingen of nieuwe 

inzichten. Ik herkende wat erin stond: veel 

schakelen, alles goed willen doen, en ik 

kwam sterk over in het gesprek. Er is nog 

winst te behalen met Word en Outlook. 

Outlook komt in de training Efficiënt werken 

op de werkplek al aan de orde. Daarnaast 

volg ik nog een cursus buiten SOM: Effectieve 

gesprekstechnieken. Het rapport heb ik  

Elles Naarding deed het ontwikkelassessment en  
maakte een persoonlijk ontwikkelplan.

“ Ik vind mijn werk  
gewoon leuk en dat wil  
ik blijven doen.”
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met mijn leidinggevende besproken in  

het ontwikkelgesprek en daarna heb ik een  

persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. 

Het komende jaar wil ik me meer verdiepen 

in intranet, een assertiviteitscursus volgen 

en de training Effectieve gesprekstechnieken 

afronden. Maar niet alles tegelijk. Iedereen 

volgt nu de training Efficiënt werken op de 

werkplek. We hebben van tevoren nauwkeurig 

met elkaar moeten afstemmen wie wanneer 

gaat, om de bezetting op het secretariaat 

goed geregeld te hebben. 

Ik ben blij met de kansen die SOM biedt.  

Ik weet nu waar ik sta en in welke dingen  

ik wil investeren. Ik vind mijn werk gewoon 

leuk en dat wil ik blijven doen.”

“Ik weet nu waar ik sta en in welke dingen ik wil investeren.”

Ontwikkelassessment
Vrijwel elke managementondersteuner van 

SZW heeft deelgenomen aan het ontwikkel-

assessment. Het assessment geeft sterke en 

ontwikkelpunten aan en is de basis van het 

ontwikkelplan dat de medewerkers maken 

met hun leidinggevende. Dit is afgezet tegen 

de functieomschrijving (FGR) en de visie.
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Aanstekelijk 
enthousiasme 

Christine werd in januari 2012 teamleider  
van een nieuwe pool managementonder
steuners en directiesecretarissen van de 
Inspectie SZW. Patricia kreeg daarmee een 
voortvarende leidinggevende die meteen  
een teamontwikkelingstraject startte.  
Vrij snel daarna kwam het programma SOM. 
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Aanstekelijk 
enthousiasme 
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Patricia Gieling is een van de managementondersteuners van 
ISZW aan wie Christine Damaisjah leiding geeft. Samen bespraken 
ze de uitkomsten van het assessment in een ontwikkelgesprek.

“ Geef overal een positieve 
schwung aan, dat geeft 
steeds meer energie.”

(Patricia)
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“We zijn met de managementondersteuners 

onze tijd vooruit: ik ben nooit eerder tegen

gekomen dat een hele functiegroep vrijwillig 

een assessment doet,” vertelt Christine. 

Patricia: “We waren een vergeten groep, je 

hoorde bij het meubilair. Het is leuk dat wij 

ook eens een kans krijgen.” Christine: “Daar 

moeten dan ook middelen voor zijn. Het is 

zonde als ontwikkelplannen niet doorzetten. 

Nu is de keten geregeld: van opleidingen tot 

loopbaanadvies.”

“In de eerste informatiebijeenkomst was er 

nog wat weerstand en onzekerheid. Sommige 

collega’s waren afwachtend en zagen tegen 

de veranderingen op,” vertelt Patricia. 

“Langzaam ontdooide dat. Toen we eenmaal 

begonnen waren, kwamen mensen enthou

siast terug van het assessment en gaven ze 

elkaar tips. De anderen werden nieuwsgierig: 

het enthousiasme werkte aanstekelijk en 

bracht het team in beweging.” Christine: 

“Het was mooi om te zien hoe de energie 

ontstond. We hebben SOM vaak op de 

agenda gezet. Als je het maar vaak genoeg 

bespreekbaar maakt, went het vanzelf.”

“Elke 6 weken heb ik een gesprek met Chris

tine en dan komen er leuke ideeën naar boven. 

Mijn persoonlijk ontwikkelplan hebben we 

gemaakt op basis van het assessmentrapport 

en onze gesprekken.” Christine: “In het begin 

dacht ik echt even dat ik zelf al die pop 

gesprekken moest gaan schrijven. Natuurlijk 

is de medewerker daar zelf verantwoordelijk 

voor. Ik vroeg me af of ik voldoende kon 

verdiepen met een team van 24 personen 

waarvan velen op fysieke afstand werken. 

Mensen moeten zich veilig voelen en durven 

zeggen waarin ze niet goed zijn, dat is de 

basis voor verdere groei. In de werkgroep van 

managers kon ik dit bespreken. Het assess

ment en het ontwikkelgesprek helpen om 

het doel te bereiken: voldoen aan het profiel 

van de managementondersteuner in 2016.” 

Patricia: “In de toekomst ben je meer een 

personal assistent, daar hoort ook de rol 

van hostess bij. Die training kwam op een 

goed moment voorbij. Nu zit ik in de 

interne gastvrouwenpool.” Christine: “Als 

we in opleidingen investeren, moeten we 

weten wat het punt aan de horizon is.  

Daar kan een loopbaanadviseur bij helpen. 

Wat ik leuk vind aan Patricia is dat ze zo 

enthousiast bezig is met haar loopbaan.  

Het is mooi dat je als leidinggevende 

iemand kunt helpen groeien in een functie 

en naar een volgende stap.”

“ Veilig voelen is de basis voor 
verdere groei.” (Christine)
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Stilstaan 
bij sneller 
werken

Conny Stadegaard werkt al jaren  
voor SZW en voelt zich zeer betrokken 
bij de professionalisering van de 
managementondersteuning. 
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Conny Stadegaard was betrokken bij de ontwikkeling  
van de groepstraining Efficiënt werken op de werkplek.

“ Na 25 jaar heb ik mijn 
werkwijze aangepast!”

“Voor de start van SOM was er al een inven

tarisatie van wensen. Hieraan heb ik meege

daan. Na het assessment werd ik gevraagd 

om mee te denken over de training. In een 

groepje van enkele secretaresses, een mana

ger en een leeradviseur hebben we gebrain

stormd over wat wij belangrijk vonden. Dat 

was onder meer de computersystemen goed 

kennen, dus handig zijn met Outlook. Ook 

is werkverdeling een belangrijke compo

nent binnen een secretariaat. De toekomst 

zal een uniforme werkwijze vereisen en  

dat is goed te bereiken met opleiding.

De training bracht een grotere verandering 

teweeg dan verwacht. Na 25 jaar heb ik mijn 

werkwijze aangepast! Als ondersteuner doe 

je ad hoc veel verschillende dingen. Het is je 

taak om orde te scheppen voor de afdeling 

en de manager. Daarom loopt iedereen met 

dikke thingstodoblocs onder de arm. Nu 

heb ik geleerd om het blok in de takenlijst 

van Outlook te zetten. Dit maakt meteen 

zichtbaar waar je zo druk mee bezig bent en 

wat er nodig is. Eindelijk kun je werkelijk 

afspraken smart maken en ben je beter toe

gerust voor je m&mgesprek.

Het is waardevol om de training in een 

groep te volgen: je leert veel van elkaars 

ervaring. We deelden veel tips en trucs,  

bijvoorbeeld een digitale handtekening,  

één onderwerp per mailbericht of hoe je 

grote vergaderingen kunt plannen.  

Managers moeten wel faciliteren: collega’s 

krijgen nog wel eens te horen dat ze niet 

“ De nieuwe manier van werken 
voelt als vertraging, maar  
uiteindelijk gaat het sneller.”
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weg kunnen. Terwijl flexibel werken een  

onafwendbare verandering is.

De training gaat niet alleen over praktische 

tips, maar ook hoe je plant en communi

ceert, hoe je duidelijker en proactiever 

kunt zijn. Er zit tijd tussen de opleidings

dagen waarin je het geleerde in je eigen 

werk kunt oefenen. De trainer komt ook 

langs om te zien hoe je het doet op je werk

plek en geeft persoonlijke coaching. 

Het was wel onwennig in het begin. Ik was 

gewend om alles eerst op mijn thingstodo 

bloc te zetten, en nu moet ik het meteen in 

Outlook/Taken invoeren. Het voelt als ver

traging: niet meteen beginnen met het werk 

maar eerst even nadenken voor wie de taak 

is, wat je ermee gaat doen en wanneer. Maar 

het is een versnelling op lange termijn.”

Groepstraining Efficiënt  
werken op de werkplek
De groepstraining Efficiënt werken op de werk-

plek wordt aangeboden aan alle management-

ondersteuners van SZW. De training is gericht 

op ontwikkeling van de competenties plannen 

en organiseren en is georganiseerd naar  

aanleiding van de uitkomsten van de ontwik-

kelassessments. Met de training wordt 

gestreefd naar een efficiëntere en meer  

uniforme werkwijze. 
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Flexibel  
werken

Het vak van managementondersteuning 
is aan het veranderen, onder meer door 
de komst van flexibel werken. Dat vergt 
een aanpassing van jezelf en van werk
processen, volgens Bob van de Kaa. 
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Bob van de Kaa is manager van een bedrijfs
bureau en heeft ervaring met (niet)flexibel  
werkende managementondersteuning.

 “ Ik ben een voorstander 
van flexibel werken,  
mits voorzien van goede 
ICT-middelen.”

“Ik ben een voorstander van flexibel werken, 

mits voorzien van goede ICTmiddelen.  

De BlackBerry bijvoorbeeld kan niet alle 

functionaliteiten van de vaste telefoon over

nemen. En als een manager met een iPad 

werkt en je vraagt van je ondersteuner prak

tische ondersteuning bij het gebruik ervan, 

dan dient ook hij of zij ook over een iPad te 

beschikken.

Onze managementondersteuners mochten 

heel flexibel werken. We zouden de vaste 

telefoons afschaffen. Op die beslissing 

moesten we terugkomen. Nu werken ze 

toch weer op een vaste kamer met vaste toe

stellen, omdat de techniek nog niet zover is. 

Ik hoop dat het in De Resident straks wel 

mogelijk zal zijn voor deze groep om flexibel 

te werken. Een vaste plek is echter ook wel 

praktisch. Je kunt gemakkelijk even langs

lopen en dat bevordert de sociale contacten. 

Het gebouw moet ook geschikt zijn om 

flexibel te werken: hier zijn zoveel kamertjes 

dat je lang loopt te zoeken. Het nieuwe 

gebouw de Resident is daarin een verbetering.

De randvoorwaarden voor flexibel werken 

zijn dus het belangrijkste. Daarnaast vraagt 

het ook een bepaalde werkhouding. Door 

de digitalisering heeft de manager meer 

werk aan randzaken en minder tijd voor het 

primaire proces. Richt processen zo in dat 

de managementondersteuner geautoriseerd 

is om meer te kunnen regelen namens de 

manager en kan ontzorgen op nietprimaire 

taken.

Alles is situationeel: je moet hier niet een 

generale modus voor willen bedenken.  

Ga voor maatwerk. Je moet namelijk ook 

rekening houden met de mate van aansturing 
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die iemand nodig heeft en de verantwoor

delijkheid die hij of zij aankan. 

Met het voorzichtig overdragen van verant

woordelijkheid zie ik de werkvreugde toe

nemen. Iedereen heeft een ontwikkelplan 

gemaakt waarin ruimte is voor een speciali

satie. Onze directiesecretaresse heeft het 

financieel beheer al op zich genomen en krijgt 

daarnaast extra taken, zoals assisteren bij 

het opzetten van de Pschouw en het orga

niseren van de verhuizing naar de Resident.”

“ Alles is situationeel: je moet 
hier niet een generale modus 
voor willen bedenken.”

Flexibel werken
Bereikbaarheid is belangrijker dan aanwezigheid. 

Maar flexibel werken is meer dan thuiswerken. 

Het vergt onder meer geschikte ICT-middelen, 

een overzichtelijk gebouw en een proactieve 

werkhouding. 
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Meer  
dan een 
handboek
“ Het begon twee jaar geleden op een maandelijkse 

bijeenkomst voor managementondersteuners.  
De teamleider van de Academie vroeg wat we 
belangrijk vonden voor onze doelgroep. Zo is onder 
andere het digitaal handboek voor management
ondersteuners ontstaan.”

Proef op de SOM  |  35



Sharmiela was vanaf het begin betrokken bij 

Secrepedia. Ze kan zich die eerste dag nog 

goed herinneren: “Ellen Jansen en ik hadden 

er een hele dag voor uitgetrokken om een 

begin te maken met het uitschrijven van de 

onderwerpen. We zaten achter de pc en de 

ideeën bleven maar komen. Jolanda de 

Heus kwam erbij als trekker van het project 

en zij zocht er een technisch expert bij om 

Secrepedia vorm te geven en te plaatsen op 

de samenwerkruimte binnen Rijks portaal 

zodat het voor iedereen toegankelijk is.  

Ook Wilma Hanoewant en Shusma Bhikharie 

sloten zich bij de projectgroep aan. Sinds 

kort heeft Shusma de trekkersrol van 

Jolanda overgenomen.”

“Sharmiela is mijn directe collega en zij  

vertelde dat ze nog op zoek waren naar schrijf

kracht. Ik had al ervaring met handboeken 

schrijven, dus ik was meteen enthousiast,” 

vertelt Shusma. “De onderwerpen werden 

verdeeld en we gingen aan de slag. Ik vind 

het mooi om te zien hoe een product tot 

stand komt waar je echt iets aan hebt. Je vindt 

er alles over bijvoorbeeld aanvraag dienst

vervoer, openingstijden SZW of bloemen 

bestellen. We krijgen vaak suggesties die  

we dan ook verwerken, zoals het verzoek om 

Sharmiela Janki en Shusma Bhikharie zijn management
ondersteuners bij de directie Communicatie en werken  
daarnaast aan het digitale handboek Secrepedia.

“ In Secrepedia weet  
je zeker dat je de juiste 
informatie snel kunt  
vinden.” (Shusma)

“ SOM wil uniform werken  
stimuleren. Secrepedia is een manier 
waarop dat kan.” (Sharmiela)
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een digitale plattegrond van alle vergader

zalen. Secrepedia is gemaakt door manage

ment ondersteuners voor management

onder steu ners en het blijft in ontwikkeling 

door wijzigingen en aanvullingen van onze 

collega’s.”

“Vroeger zocht ik meestal op Rijksportaal, 

maar die zoekfunctie werkt niet altijd goed. 

Of ik kon het een collega vragen, maar dan 

is het ook maar de vraag of ze het weet en  

of ze er is. Met Secrepedia weet je zeker dat 

je de juiste informatie snel kunt vinden.” 

“Voor onze SGkolom moesten Sharmiela 

en ik een presentatie houden over Secrepedia. 

De laatste keer dat ik iets presenteerde was 

jaren geleden en toen vond ik het ook erg 

spannend. Maar het ging nu goed!” 

“SOM wil uniform werken stimuleren. 

Secrepedia is een manier waarop dat kan,” 

vertelt Sharmiela. “Ook maakt het transparant 

aan je klanten waar je voor staat. De belang

rijkste reden om Secrepedia op te zetten was 

om met elkaar kennis te bundelen. Het is 

belangrijk dat we de inhoud van Secrepedia 

verder invullen en het vooral levendig houden.” 

Secrepedia
Secrepedia is een online handboek à la  

Wikipedia. Daarin staan de onderwerpen 

beschreven die van belang zijn voor de 

managementondersteuners, van bloemen 

bestellen tot toegangspasjes aanvragen.  

Heb je tips, aanvullingen of klopt er iets niet 

(meer)? Mail het dan naar postbus *secrepedia.
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Leren en 
laten leren

Het was een bewogen jaar voor Sabitri. Ze rondde het 
EVCtraject af met een MBOdiploma, behaalde een 
certificaat in coaching en nam deel aan de project
groep van SOM. Veel heeft ze te danken aan de steun 
van haar manager.
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Sabitri Rampersad en haar manager Paula Loekemeijer  
werken al 5 jaar met veel genoegen samen.

“ Als manager kun je je 
mensen over een hobbel 
heen helpen. De rest 
moeten ze zelf doen.”(Paula)
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“In 2007 was ik gestopt met EVC. Toen kwam 

Paula bij het Agentschap SZW en heb ik het 

alsnog afgemaakt. Door kleine succesjes 

kreeg ik weer zin in de volgende opleiding. 

Na een cursus of training vroeg Paula  

regelmatig hoe het was en gaf ze leerzame  

feedback.” Paula: “Ik hoop dat Sabitri een 

rolmodel kan zijn voor oudere secretaresses.  

Ze is 55+ en een voorbeeld van wat je kan 

bereiken, ook als je wat ouder bent. In de 

tweede helft van je loopbaan is het belang

rijker om beter te worden  waar je al goed  

in bent, dan een focus op wat je niet goed 

kan.” Sabitri: “Onze generatie moet zich 

blijven ontwikkelen, ook al heb je veel erva

ring. Het is fijn om met jongeren te werken.  

Je kunt leren van elkaars werkwijze.”

Sabitri heeft nog genoeg ambities en ze 

deelt haar ervaring graag met anderen.  

“Ook omdat ik stagiaires heb begeleid, vond 

ik het interessant om de leergang Coachings

vaardigheden voor managementondersteu

ners bij Intercoach te volgen. Daarvoor was 

ik minder zelfverzekerd, nu heb ik meer  

vertrouwen in mezelf. De groep stimuleerde 

me daarin. Het is fijn dat ik ook anderen wat 

kan brengen.” Maar dat was nog niet alles. 

“Ik was net terug van vakantie toen Paula 

weer eens vroeg: “Sabitri, is dit niet iets voor 

jou?” “Oh nee,” dacht ik, “moet ik weer…” 

Zo praatte Paula mij de werkgroep SOM in.” 

Paula: “Als manager kun je je mensen over 

een hobbel heen helpen. De rest moeten ze 

zelf doen.” 

Wat is het geheim van de goede samenwer

king? “Paula is rechtvaardig en direct. Ze blijft 

rustig als er een fout gemaakt wordt. De toon 

is belangrijk. Ze vraagt altijd heel beleefd: 

“Wil je hierop letten?” Dat helpt om beter  

te functioneren. Als je een manager hebt  

die achter je staat, kun je veel bereiken.” 

“Het begint met vertrouwen. Ik bewonder 

Sabitri’s lerende houding. Ik heb haar zien 

veranderen: ze is steviger geworden in haar 

werk, ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen 

en vraagt meer.” “Paula heeft me gestimuleerd 

en ik durf nu meer. Met een goed gevoel kan 

ik terugkijken op het afgelopen jaar. Ik ben 

het visitekaartje van het Agentschap SZW en 

ik straal dat nu ook uit.”

“ Als je een manager hebt die achter je 
staat, kun je veel bereiken.” (Sabitri)
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Aansturen op  
ontwikkeling

Aleid heeft de ontwikkeling van het programma 
SOM vanaf het begin meegemaakt. “Het programma 
biedt kansen aan managementondersteuners van 
heel SZW, daarom is het belangrijk dat de DOR erbij 
betrokken is.”
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Aleid Ringelberg was als voorzitter van de Departementale 
Ondernemingsraad (DOR) betrokken bij de ontwikkeling van  
het programma SOM en de inkoop van de assessments.

“ Ik vind het belangrijk  
dat mensen tot hun  
recht komen en plezier 
hebben in hun werk.”

“Vanuit mijn werk als beleidsmedewerker 

Arbeid en gezondheid heb ik interesse in 

alle HRMzaken. Ik wil vooral weten of 

beleid wel op de werkvloer landt. Daarom 

ben ik ook de ondernemingsraad ingegaan. 

Ik vind het belangrijk dat mensen tot hun 

recht komen en plezier hebben in hun 

werk. Deze doelgroep zou een veel promi

nentere plek mogen innemen.

Verschillende DORleden waren betrokken 

bij de ontwikkeling van activiteiten van 

SOM. Ik heb meegewerkt aan het programma 

van eisen en de selectiecriteria voor de 

inkoop van de assessments. Dat was erg 

interessant. Ik vond het leuk om te merken 

hoe enthousiast de bureaus waren. Als DOR 

hebben we vooral gelet op de positieve 

insteek. Het is niet de bedoeling dat de 

managementondersteuners worden afgere

kend op de resultaten van het assessment. 

Het zou juist ontwikkeltips moeten opleveren 

die bijdragen aan loopbaankansen. Dat is 

gelukt! 

In mijn eigen directie merk ik nog niet 

zoveel effect van het programma. Er is pas 

een reorganisatie geweest en er moeten nog 

heldere nieuwe afspraken gemaakt worden. 

Ik ben wel nieuwsgierig hoe anderen SOM 

hebben beleefd en hoe het uitwerkt op 

lange termijn.

Ik zie zelf een verschuiving in taken. Er ont

staat ruimte: hoe kunnen we die opvullen? 

Er is veel behoefte aan een soort informatie

medewerker die persoonlijke en inhoudelijke 
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ondersteuning biedt. Er is steeds meer  

praktisch werk bij beleidsmedewerkers 

terechtgekomen dat ook door iemand 

anders gedaan kan worden. Het zoeken naar 

stukken kost bijvoorbeeld veel tijd. Dat is 

routinewerk dat een secretariaat veel effici

enter zou kunnen doen. Het zou een job 

enrichment kunnen zijn voor een secretarieel 

medewerker om in het gat te springen tussen 

managementondersteuner en beleidsvoor

bereider. De rijksdienst wordt daarmee vele 

malen efficiënter. Ik zou graag eens verkennen 

of dit een goed idee is en of we dat ook  

vanuit de organisatorische kant kunnen 

oppakken. Als eerste hebben we dan een 

pakkende functienaam nodig.

Nu het programma SOM ten einde loopt zou 

ik graag een SOM 2 willen voor het ontwik

kelen van de nieuwe functie. De DOR pleit 

voor het verlengen van het programma tot 

eind 2014, tot de implementatie compleet is 

en helder is wat er van een management

ondersteuner gevraagd kan worden. De DOR 

kan hierin iets betekenen en wil graag 

opnieuw met de bestuurder in gesprek.”

“ Als DOR hebben we er vooral  
op gelet dat het assessment  
bijdraagt aan loopbaankansen.”
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Over 
grenzen
Zeven jaar zat er tussen het moment waarop 
Wilma besloot haar blik te verbreden en de 
eerste dag van haar stage. Ze is erg enthousiast 
over haar week bij de de Nederlandse Voedsel 
en Waren Autoriteit. 
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Wilma Hanoewant liep een week stage bij de  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in  
Utrecht. Dounia Atmani liep 3 dagen mee bij EZ.

“ Ik kwam tot de  
ontdekking dat het  
er eigenlijk net als  
hier is!” (Wilma)

“Het was heel boeiend! Een heel andere 

omgeving, met digitale rechercheurs en de 

paardenvleesaffaire. Van tevoren vond ik  

het wel spannend. Vooral dat ze het aan  

me zouden zien dat ik het spannend vond. 

Ik dacht dat ze het misschien ouderwets of 

dommig zouden vinden hoe ik werk.

Ik zit al zo lang bij SZW dat ik niet meer weet 

hoe het daarbuiten gaat. Maar op de eerste 

dag ontdekte ik dat het er eigenlijk net als 

hier is!” Het verschil: “De organisatie is kleiner 

en flexibeler. Laptop en BlackBerry voor een 

managementondersteuner zijn heel gewoon. 

Daar krijgt de ondersteuner meer verant

woordelijkheid.” 

De werkzaamheden zelf verschillen niet 

zoveel, merkte Dounia. “Afspraken maken 

en agendabeheer is overal de basis. Je kunt 

me er zo neerzetten en ik ga aan het werk. 

Het is goed voor je zelfvertrouwen om daar 

achter te komen.” Dounia was meteen 

enthousiast over de oproep van SOM.  

“Ik wilde weten hoe ze werken bij een ander 

ministerie. Van elke baan of werkplek neem 

je wel iets mee. Bij EZ hebben ze bijvoorbeeld 

een gezamenlijke inbox waar alle opdrachten 

binnenkomen die onderling worden ver

deeld.” “Maar dat hebben wij ook!” roept 

Wilma verrast. “Per kolom wordt er verschil

lend gewerkt. Een stage binnen SZW kan 

ook leerzaam zijn. Het is goed dat er meer 

“ Van elke baan of werkplek neem  
je wel iets mee.” (Dounia)
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Wilma Hanoewant liep een week stage bij de  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in  
Utrecht. Dounia Atmani liep 3 dagen mee bij EZ.

“ Ik kwam tot de  
ontdekking dat het  
er eigenlijk net als  
hier is!” (Wilma)

eenheid in onze werkwijze komt: het kan 

allemaal veel efficiënter.”

Niet alles is elders beter. “Digitaal archiveren 

bijvoorbeeld. Registratie gaat bij de NVWA 

nog heel omslachtig en dan weet je nog  

niet eens waar het stuk is.” “Bij EZ vertelde 

ik over Digidoc. Ze waren zo enthousiast dat 

ze het meteen wilden aanvragen. Dan merk 

je dat er bij ons ook veel goed geregeld is.”

Wilma vindt het jammer dat er zo weinig 

mensen gebruik hebben gemaakt van de 

stage. “Managers kunnen dit meer stimuleren. 

Het wordt alleen maar moeilijker als je 

ergens lang blijft zitten. En je hebt massa 

nodig voor verandering: in je eentje is je 

invloed beperkt.” 

Dounia heeft nog contact met EZ en is al 

eens gevraagd om te vervangen. Een weekje 

meelopen is eigenlijk te kort: ze wil er echt 

iets kunnen betekenen. Het liefst ging ze ook 

naar de NVWA. Wilma heeft nog contacten 

daar: “Dat is te regelen! Je hoeft niet te  

wachten tot er weer een mail voorbij komt.”

Snuffelstage
Een snuffelstage biedt je de kans om een 

week mee te lopen op een andere afdeling of 

bij een ander departement. Zo kun je in een 

korte periode kennismaken met een andere 

werkomgeving en je oriënteren op een 

nieuwe loopbaanstap.

Ook interesse in een snuffelstage? Vraag je 

leidinggevende naar de mogelijkheden.
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Onder-
steuning 
in de 
branding
Trisha is leergierig. Ze is altijd te porren 
voor een cursus en volgde maar liefst twee 
secretaresseopleidingen. “Schoevers gaf 
meer verdieping dan Scheidegger. Tijdens 
de opleiding heb ik een paar keer een  
presentatie gehouden. Ik merkte dat ik  
met passie kan vertellen als het onderwerp 
interessant is en ik blij word als ik iemand 
kan helpen met mijn uitleg.”
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Trisha Wolvekamp volgde een workshop  
Personal Branding en wil zich inzetten voor  
de ‘brand’ van managementondersteuners. 

“ Het was heel  
verrassend om te horen 
hoe anderen je zien.”

“Ik had meteen interesse in de workshop  

Personal Branding voor management

ondersteuners van EZ en SZW. Het was een 

voorproefje van een training. In een dagdeel  

kregen we voorbeelden te zien van inspire

rende merken en personen en moesten we 

iets vertellen terwijl de ander je kwaliteiten 

opschreef. Het was heel verrassend om te 

horen hoe anderen je zien. Leergierig en 

dienstverlenend had ik wel verwacht, maar 

niet krachtig, durf, creatief en initiatiefrijk. 

Zo zie ik mezelf niet, maar blijkbaar straal  

ik dat wel uit.” 

Trisha brengt haar personal brand al in de 

praktijk. “Ons team bestaat uit 7 ondersteuners 

met allemaal hun eigen specialisatie. Ik heb 

de meeste affiniteit met ICT en de diverse 

programma’s. Als de printer stuk is, word ik 

er vaak als eerste bij geroepen. Ik wil me 

meer in verdiepen in ICT, bijvoorbeeld met 

een cursus Prezi.

Het is belangrijk om je goed te presenteren. 

Ik verbaas me vaak nog over het stereotype 

beeld van secretaresses. Ik vijl liever mijn 

kennis dan mijn nagels. Onderschat de 

groep niet. Wil je iets bereiken, dan moet  

je de managementondersteuner achter je 

hebben. Wie de agenda beheert, heeft 

macht. Je moet sterk in je schoenen staan 

om daarmee om te gaan. 

Ontwikkeling is belangrijk om te kunnen 

blijven meedraaien in de maatschappij. 

Vooral tegenwoordig, nu de automatisering 

zo snel gaat. Managers houden je soms liever 
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op je plek, maar ze zouden je de ruimte 

moeten geven. Zij hebben er straks ook baat 

bij! Het helpt dat het SOMtraject verplicht 

is. Ik hoop dat het programma op de één of 

andere manier doorgaat. Het zou zonde zijn 

van ieders energie als we terugvallen in de 

oude situatie.

In de toekomst wil ik mensen op een andere 

manier van dienst zijn. Misschien door 

mensen te begeleiden om iets onder de knie 

te krijgen. Ook wil ik graag iets betekenen 

voor de beeldvorming van secretaresses.  

De titel SOM aanhouden is een goed begin. 

Het is al een begrip, maar het zou meer 

moeten zeggen over kwaliteit. Dat mensen 

je herkennen als ‘er één van SZW!’”

Personal Branding
In de training Brand New You leer je jezelf zien door de 

ogen van een ander. Je gaat in gesprek over imago, identiteit 

en impact en hoe je je kwaliteiten kunt presenteren in je 

werk. Interesse in je eigen ‘brand’? Meer informatie vind je 

in het Opleidingspaspoort op intranet.

“ Wil je iets bereiken, dan moet  
je de managementondersteuner 
achter je hebben.”
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En nu begint het!
Johan Maas heeft als directeur Bedrijfsvoering 
en gedelegeerd opdrachtgever het programma 
actief ondersteund. Met Annette Zandbergen 
blikt hij terug én vooruit.

SOM heeft veel losgemaakt. Ook Johan Maas is 

enthousiast: “Het is een fantastisch programma 

dat goed in elkaar zit en ook buiten SZW is 

opgemerkt. Het is gebouwd voor en door 

mensen. Ik was blij verrast hoeveel energie 

het programma genereerde. Deze groep 

heeft kennisgemaakt met de visie op hun 

vak en is bereid zich daarin te ontwikkelen. 

Er is veel in gang gezet dat nu voortgezet 

moet worden in de lijn. Nu begint het!” 

Annette: “Een aantal activiteiten loopt door 

en andere zijn opgepakt door de manage

mentondersteuners. Het belangrijkste is 

met elkaar in gesprek te blijven over de visie 

en wat je daarin nog te doen hebt als team.”
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En nu begint het! Johan: “Het liefst zie ik de groep secretaresses 

als een ‘gilde’, een community van professio

nals die in staat is de eigen gemeenschap op 

de kaart te zetten. Ik ben blij met het netwerk 

van managementondersteuners dat is ont

staan. Wat mij betreft zou dit zich kunnen 

ontwikkelen naar een flexibele pool voor 

geheel SZW. Het belangrijkste is de kwaliteit 

in het secretaressegilde: vakmanschap en 

trots zijn op je vak.”

Annette: “We hebben steeds gezegd dat 

SOM niet vrijblijvend is. Blijf architect van je 

eigen loopbaan en bespreek je ontwikkeling 

in een eerlijk gesprek met je manager. P&O 

kan managers hierbij ondersteunen.” Johan: 

“Er wordt van je verlangd dat je mee ontwikkelt 

met je functie, of zoekt naar een andere plek 

waar je beter tot je recht komt. Je moet je 

toekomst willen en kunnen grijpen.” 

“ Bouwen voor en door mensen.”
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