
www.managementsupport.nl 

=

Beroepsprofiel    
 

SECRETARESSE / SENIOR SECRETARESSE / AFDELINGSSECRETARESSE 
 
Werkomschrijving 
De essentie van het secretaresseberoep is informatiebeheer: opstellen, uitwerken, bewerken en 
afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke communicatie in het Nederlands of een moderne 
vreemde taal. Ook mondelinge communicatie hoort bij het beroep, zoals telefoonverkeer en het 
trekken van mondelinge informatie. Daarnaast is de ondersteuning bij de planning en organisa-
tie van de activiteiten van de leidinggevende een belangrijke taak. De secretaresse maakt ge-
bruik van de meest moderne hulpmiddelen. 
Zij neemt in geval van afwezigheid van de leidinggevende soms zelf initiatieven voor afhandeling 
van zaken en het geven van informatie en handelt routinematig zelfstandig zaken af. Voor min-
der routinematige zaken krijgt zij aanwijzingen. In grotere organisaties kan zij deel uitmaken 
van een secretariaat. 
De secretaresse werkt zelfstandig, is loyaal, flexibel, initiatiefrijk, representatief, creatief en as-
sertief. 
Het beroep wordt gekenmerkt door een grote variatie in en onvoorspelbaarheid van activiteiten. 
 
Kerntaken van het beroep 
1 Verzorgen van post en archief 
2 Verzorgen van correspondentie 
3 Onderhouden van interne en externe contacten 
4 Verzorgen van bijeenkomsten 
 
Kerntaak 1 Verzorgen van correspondentie 
De secretaresse verzorgt de correspondentie met behulp van een concept en/of steekwoorden 
vrijwel zelfstandig. Het plannen en organiseren van de werkzaamheden op dit gebied doet ze 
zelfstandig. Onder correspondentie vallen alle vormen van schriftelijke communicatie, dus ook 
verslagen, faxen, e-mail ect.  
Ze zorgt ervoor dat het product tijdig gereed is volgens de bedrijfsrichtlijnen.  
 
Kerntaak 2 Onderhouden van interne en externe contacten  
De secretaresse functioneert als in- en extern aanspreekpunt voor de afdeling en/of directe col-
lega’s. Zij verschaft de informatie juist, volledig en tijdig, stelt zich hierbij representatief en 
klantvriendelijk op en weet haar gedrag zorgvuldig en correct in te stellen op het gedrag van de 
ander.  
De secretaresse moet regelmatig bepalen of bepaalde gegevens/informatie voor haar leidingge-
vende van belang zijn of niet. 
 
Kerntaak 3 Verzorgen van bijeenkomsten 
De secretaresse geeft ondersteuning bij het plannen, voorbereiden, organiseren, en afwikkelen 
van kleinschalige bijeenkomsten (vergaderingen, open dagen, jubilea). Ze maakt overzichtelijke 
draaiboeken en checklisten voor de bijeenkomsten. De secretaresse maakt werkplanningen, 
zorgt voor het maken en vastleggen van afspraken, stelt agenda’s op, vraagt offertes aan, wint 
informatie in, verzamelt agendapunten, verstuurt uitnodigingen, stelt deelnemerslijsten op. 
Daarna reserveert zij ruimten, regelt audiovisuele middelen, verstuurt uitnodigingen, werkt pre-
sentaties uit, notuleert, werkt verslagen uit en draagt zorg voor de verzending ervan.  
 
Kerntaak 4 Verzorgen van post en archief 
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De secretaresse werkt accuraat en is vaardig in het ontvangen, inschrijven, dateren, verspreiden 
en verzenden van alle soorten post en zij zorgt dat stukken naar de juiste persoon gaan. Zij 
zorgt voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid, voortgangsbewaking en naspeurbaarheid van 
de diverse documenten.  
Bij post en archivering gaat het zowel om fysieke als digitale documenten. 
Zij gaat correct om met vertrouwelijke stukken en moet de afhandeling van binnengekomen do-
cumenten door collega’s bewaken.  
De secretaresse moet gezien de beperkte tijd en archiefruimte regelmatig op basis van een in-
schatting van de toekomstige vraag bepalen of informatie bewaard wordt of niet. 
 
Bron:  ECABO Adviescommissie Bestuur Secretarieel 
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