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Stelling Eens Oneens

Ik word gemotiveerd doordat mijn werkgever mij alle ruimte biedt om mij te 
ontwikkelen via cursussen. 

76% 24% 

Het is heel goed dat het management ook van secretaressen verwacht dat zij 
concrete doelstellingen formuleren om hun prestaties te verbeteren. 

91% 9% 

De oudere secretaressen lopen achter in het gebruik van de nieuwe media en 
hebben weinig verstand van de nieuwste snufjes op ICT-gebied. 

30% 70% 

Meer mannen in het vak zorgt voor minder ruzie. 48% 52% 

Thuiswerken verbetert mijn prestaties, zo kan ik lekker doorwerken zonder de hele 
dag gestoord te worden door mijn manager en andere collega’s. 

47% 53% 

Jonge managementassistenten zijn assertiever dan oudere 
managementassistenten. 

32% 68% 

Een eenvoudige secretaressebaan is een rustig tussenstation voor jonge moeders 
die even pas op de plaats moeten maken wat de carrièreplanning betreft. 

30% 70% 

De meeste werkende moeders zijn blij dat ze op hun werk een beetje kunnen 
uitrusten van alle hectiek thuis. 

34% 66% 

Ik zit niet te wachten op meer werk. Ik heb het al druk genoeg. 44% 56% 

Secretaressen zijn de meest onmisbare medewerkers in de organisatie. 62% 38% 

De 'Sultana'-reclame is waar. Uiteindelijk ben ik degene die de notulen na vijven 
kan uitwerken. 

38% 62% 

De manager is in grote mate van invloed of de secretaresse goed functioneert. 75% 25% 

Het is een absolute must dat je een secretaresseopleiding gevolgd hebt, om een 
goede secretaresse te zijn. 

33% 67% 

Laten we niet moeilijk doen en iedereen in zo’n soort functie secretaresse noemen. 
Het is inmiddels bij iedereen wel bekend dat je meer bent dan een typmiep. 

54% 46% 

Als wij trots zijn op ons vak, worden we serieus genomen. 82% 18% 

Een PA is veel belangrijker en heeft meer status dan een gewone secretaresse. 40% 60% 

 
Stelling Ja Nee 

Ik word helemaal vrijgelaten in de manier waarop ik mijn werk aanpak, mijn 
werktempo en mijn werktijden. 

75% 25% 

Ieder jaar heb ik een beoordelingsgesprek met mijn manager en worden de 
afspraken vastgelegd in een persoonlijk document. 

80% 20% 

Ik heb nog nooit een formeel beoordelingsgesprek gevoerd met mijn manager. 15% 85% 

Aan het begin van ieder jaar bespreek ik met mijn manager welke cursussen ik 
kan/wil volgen om m’n vaardigheden verder te ontwikkelen. 

55% 45% 

Ik moet altijd zelf het initiatief nemen om cursussen te mogen volgen. 70% 30% 

Als ik van m’n baas feedback wil krijgen op m’n functioneren dan moet ik daarover 
altijd zelf beginnen. 

43% 57% 

Er is bij ons altijd veel ruimte om initiatieven te ontwikkelen die in het belang van 
het werk zijn. 

82% 18% 

Investeren in de medewerkers is hier altijd al een sluitpost geweest. 34% 66% 
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Het lukt mij maar niet de doelen te realiseren die in m’n persoonlijk ontwikkelplan 
staan. 

16% 84% 

Ik heb nog nooit een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. 46% 54% 

Ik moet soms flink achter de broek worden gezeten om de doelen te realiseren die 
ik in een persoonlijk ontwikkelplan heb geformuleerd. 

8% 92% 

In mijn organisatie zijn mogelijkheden voor een duobaan. 66% 34% 

Mijn doel is om binnen 5 jaar een leidinggevende functie te vervullen. 29% 71% 

Ik beschouw mijn baan als een opstapje naar een hogere functie. 40% 60% 

Ik ben tevreden in mijn huidige functie. 74% 26% 

Ik ben actief op zoek naar een andere (secretaresse)baan. 24% 76% 
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