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Basiseisen waaraan een secretariaat moet voldoen 
 
Er zijn verschillende invalshoeken voor het opzetten van een goed werkend secretariaat. Uit 
deze invalshoeken, die hieronder worden besproken, vloeit een aantal basiseisen voort: 
 
1. Taken en verantwoordelijkheden van de secretaresse  
Jouw taken, verantwoordelijkheden en �speelruimte� dienen helder te zijn. Als er meerdere 
secretaresses zijn is een goede taakverdeling belangrijk. Daarnaast dient werk overdraagbaar te 
zijn, dus als een van de collega�s uitvalt, zal de andere collega het werk over moeten kunnen 
nemen. Van tijd tot tijd onderling overleg met elkaar is essentieel. Belangrijk is ook dat je je 
eigen grenzen kent en die tijdig aangeeft. Het gebeurt maar al te vaak dat er van alles op het 
bordje van de secretaresse wordt gelegd terwijl je je af kunt vragen of dat altijd terecht is en of 
dat wel onder jouw verantwoordelijkheid valt. 
 
2. Taken en verantwoordelijkheden van de manager(s)  
Als secretaresse moet je weten wat de managers doen, waar ze zich mee bezighouden. Zo kan 
je, indien dat van jou verwacht wordt, meedenken en anticiperen op zaken. 
 
3. Verwachting en samenwerking 
Het is voor een goede samenwerking tussen jou en je manager van essentieel belang dat er 
over en weer uitgesproken is wat je van elkaar verwacht. Uitgangspunt hierbij is uiteraard dat 
een heldere samenwerking zorgt voor een goede secretariële ondersteuning. Zijn de 
verwachtingen niet duidelijk, dan kan dat irritaties opleveren of andere negatieve gevoelens 
opwekken. Dit komt een goede samenwerking uiteraard niet ten goede. 
 
4. Communicatie 
Zorg dat je een vast moment met de manager(s) om de tafel zit en de lopende zaken 
doorneemt. Neem in deze gesprekken ook jouw punten mee. Geef aan wat je nodig hebt om je 
werk goed te kunnen doen. Als de opdrachten niet helder zijn, zorg ervoor dat je te weten komt 
wat er wanneer en door wie moet worden gedaan. 
 
5. Archiveringsstructuur en procedurehandboek 
Bij het opzetten van een goed georganiseerd secretariaat is het belangrijk dat er een basis 
archiveringsstructuur opgezet wordt zodat (digitale) documenten makkelijk op te bergen en 
terug te vinden zijn. Hiermee maak je het werk ook beter overdraagbaar. Voor het opzetten van 
een goede basisstructuur breng je in beeld wat jouw hoofdtaken als secretaresse zijn. De 
organisatie dient een keuze te maken in hoe documenten bewaard moeten blijven: digitaal en/of 
op papier. Maak een secretariaatshand- of procedureboek waarin je je werkzaamheden 
omschrijft (werkinstructie) om een mogelijke overdracht aan bijvoorbeeld een uitzendkracht te 
vergemakkelijken. Zie ook de checklist �Procedurehandboek secretariaat�. 
 
6. Ondersteunende apparatuur 
Zorg ervoor dat je over de middelen en kennis beschikt die jouw werk makkelijker maken. Denk 
aan een printer, kopieerapparaat, fax en benodigde software op je computer zoals Outlook, 
Word, Excel en Powerpoint. Houd je kennis op jouw vakgebied goed bij. 


