
S.O.S. voor secretariaten 

Over het belang van het werken met procedures 

Je wilt excelleren in jouw dienstverlening: 

- je houden aan deadlines; 

- zorgen dat opdrachten voldoen aan gestelde eisen; 

- doorlooptijden van opdrachten verkorten; 

- voorkomen dat iets het secretariaat verlaat zonder eindcontrole; 

- weten dat het secretariaat altijd bereikbaar is. 

Je wilt dus een constante kwaliteit, onafhankelijk van wie de opdracht uitvoert. 

S.O.S. 

Hoe doe je dat? Een betrouwbaar hulpmiddel is de Service Overeenkomst Secretariaatsdiensten 

ofwel: S.O.S. Een S.O.S. heeft twee hoofdelementen: 

1. Het is een weergave van de manier waarop de alledaagse werkzaamheden op het 

secretariaat worden uitgevoerd, vastgelegd in schriftelijke procedures. 

2. Het geeft aan welke eisen de opdrachtgever kan stellen aan de uitvoering van werk. 

Met name door de toevoeging van het tweede punt is een S.O.S. meer dan alleen een handboek 

voor het secretariaat. Het biedt immers zekerheid over de uitvoering én de kwaliteit van je werk 

aan je leidinggevende en de anderen voor wie je werkt. 

Je komt een S.O.S. dan ook in steeds meer organisaties tegen. Waarom een S.O.S. ook voor jouw 

werk belangrijk is, lees je hierna. 

Waarom procedures? 

In organisaties én binnen secretariaten doen zich ontwikkelingen voor waardoor het maken van 

procedures onontbeerlijk wordt om het niveau van de dienstverlening te garanderen. 

De nieuwe manager. Een manager is iemand die leidinggeeft vanuit een overall-visie. De invulling 

van die visie laat hij over aan de ‘lijn’. Dit is anders dan jaren geleden, toen de manager zich tot 

het niveau van de werkvloer bezighield met allerlei details. 

Het secretaressevak. Daar waar secretaressen in het vorige millennium vooral uitvoerend werk 

verrichtten, wordt nu van hen verlangd dat zij ondersteunend, adviserend, organiserend en ook 

leidinggevend te werk gaan. 

Toename mobiliteit. De gemiddelde duur van vooral fulltimedienstverbanden neemt af. Hierdoor 

komt het veel vaker dan vroeger voor dat er een nieuwe collega moet worden ingewerkt. 

Balans werk en privé. Steeds meer werknemers zijn op zoek naar een goede balans tussen de tijd 

die wordt besteed aan werk en privé. Dit heeft tot gevolg dat ook secretaressen steeds vaker 

minder dan 40 uur per week werken. 

Van een-op-een naar secretariële service centers. Doordat continuïteit in de dienstverlening door 

secretariaten gegarandeerd moet blijven, gaan organisaties er steeds meer toe over secretariële 

service centers in te stellen. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de secretaresse als solitaire functie meer en meer worden 

vervangen door samenwerkende secretaressen in een team. Organisaties kiezen hiervoor om zo een 

aantal voordelen te combineren: 



- Als secretaressen minder dan de volledige werkweek werken kan toch de voortgang van de 

dienstverlening voor in ieder geval 40 uur worden gegarandeerd. 

- Meerdere secretaressen als een team laten samenwerken, ieder met hun eigen 

deskundigheid en ervaring, levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van het 

secretariaat. 1 plus 1 = 3. 

- Bovendien vermindert het de afhankelijkheid van één persoon en draagt het bij aan een 

betere uitwisselbaarheid van functionarissen. Uniformiteit in werkwijze is dan wel 

noodzakelijk. 

- Het vergroot de flexibiliteit voor zowel de organisatie als geheel als voor de 

samenwerkende secretaressen. Minder dan 40 uur werken behoort hiermee ineens wel tot 

de mogelijkheden. 

De basis 

Wees eens eerlijk: weet je zelf eigenlijk wel precies hoe je werkt? En als een collega jouw werk 

moet overnemen, kan zij dan naadloos aansluiten op jouw werkwijze? Sta je wel eens kritisch stil 

bij de manier waarop je je werk uitvoert en of dit misschien efficiënter kan? Maak je niet ongerust. 

Je bent niet de enige die twijfelt met het volmondig ‘ja’ beantwoorden van deze vragen. 

Ongetwijfeld heb je je zelfs al vaker voorgenomen om in deze situatie verandering te brengen. 

Start dan nu! 

Stap 1: inventariseren werkzaamheden 

Je begint met het inventariseren van alle werkzaamheden die je uitvoert. Bepaal eerst een 

startdatum, bijvoorbeeld maandag aanstaande. Maak vervolgens een tabel (in Word of Excel) 

waarin je je werk bijhoudt. 

- De werkzaamheden die je uitvoert zoals telefoon aannemen, vergaderdossier samenstellen, 

vergadering notuleren, brief uitwerken enzovoort. Hak de taken zoveel mogelijk in kleine 

mootjes. Dus niet post behandelen, maar: fysieke post openen, e-mail doornemen, post 

inschrijven, fysieke post verdelen. Hanteer bij het beschrijven van de werkzaamheden een 

vaste methodiek. Uit ervaring blijkt dat een chronologische volgorde de overzichtelijkheid 

en volledigheid ten goede komt. 

- De materialen en hulpmiddelen die je gebruikt. Dit lijkt zo evident, dat je juist daardoor 

dit onderdeel snel vergeet. Als voorbeeld: je fysieke poststukken zijn de materialen. In 

kantooromgevingen zijn materialen heel vaak documenten. De hulpmiddelen zijn alle 

apparaten en andere benodigdheden om de post te openen of te e-mail te kunnen lezen. 

Zoals een briefopener of een elektrische briefopener, maar ook aan de wachtwoorden en 

andere opstartprocedures voor de e-mail. 

- Wie voert de werkzaamheden uit en wie is allemaal bij het proces betrokken? 

Om er nu een echte procedurebeschrijving van te maken geef je elk proces een naam. Die naam is 

eigenlijk het resultaat van het proces. Bijvoorbeeld ‘coachingstraject’. Daarna benoem je van elk 

proces de aanleiding: de start. Denk aan: aanvraag coachingstraject via telefoon die binnenkomt 

met het verzoek een offerte uit te brengen. Vervolgens beschrijf je alle handelingen die volgen en 

alle documenten die je moet gebruiken in het totale proces. 

- Handeling: opstellen van een offerte. 

- Document: sjabloon in Word voor offertes. 

- Offerte: moet worden ondertekend door je leidinggevende. 

- Verzending van de offerte. 

Dan volgt een keuzemoment. Als blijkt dat de offerte niet wordt geaccepteerd dan stopt hier het 

proces. Wordt de offerte geaccepteerd dan beschrijf je de stappen die daarna volgen en waarbij jij 

betrokken bent, tot de uiteindelijke voltooiing van het coachingstraject. 



- Ter illustratie: offerte akkoord en ondertekend retour ontvangen. 

- Hulpmiddel: opdrachtbevestiging archiveren (op nummer) in ordner 

‘opdrachtbevestigingen’ in kast op secretariaat. 

- Handeling: plannen overeengekomen aantal gesprekken. 

- Hulpmiddel: agenda in Outlook. 

En dit doe je zo voor alle stappen (handelingen) in het proces tot en met de factureringsopdracht 

die je geeft aan de afdeling financiën. 

Zo maak je voor alle producten en diensten die je levert een procedurebeschrijving. Dat zullen er 

heel wat zijn! Een voorbeeld zien? Bekijk dan: model procesbeschrijving: voorbereiden 

vergaderingen. 

Stap 2 Checken van de beschrijving 

Om er zeker van te zijn dat je opgestelde procedurebeschrijving volledig en duidelijk is, vraag je 

een collega de beschrijving door te nemen. Kies daarvoor iemand die in het geheel niets met de 

gehele procedure te maken heeft. Als deze persoon het werk op basis van de beschrijving kan 

uitvoeren, is de beschrijving in orde. 

Stap 3 Optimaliseren 

Organisaties die werken met vastgelegde procedures, bijvoorbeeld ter verkrijging van een 

certificaat, grijpen het opstellen van procedures vaak aan als middel om verbetering aan te 

brengen in de manier waarop het proces wordt uitgevoerd. En omdat jij dit artikel op dit moment 

helemaal doorleest, geef je daarmee aan dat jij ook jouw dienstverlening zo optimaal mogelijk wil 

maken. Dus stap nu op je baas af en vraag of je hem kunt spreken over de verbetering van de 

dienstverlening van het secretariaat. 

In het gesprek leg je hem de procedurebeschrijvingen voor en vraag je hem wat hij verbeterd zou 

willen zien, wat zijn wensen zijn ten aanzien van de secretariaatsdienstverlening en de klachten 

die er misschien zijn, maar die nooit zijn uitgesproken. Ook geef jij in dit gesprek aan wat er 

volgens jou in het proces beter kan. Jouw suggesties en ideeën zijn van groot belang. Denk aan 

onlogische handelingen of het onvoldoende benutten van automatiseringsmogelijkheden. 

Ten slotte beëindig je het gesprek door nadrukkelijk de afspraak te maken met je baas dat alle 

klachten die er zijn over het functioneren van het secretariaat voortaan direct en persoonlijk bij 

het secretariaat worden geuit. Waarom dit zo belangrijk is lees je verderop. 

Met deze afspraak en het wensenlijstje op zak ga je over tot het bespreken van de verbeterpunten 

met je collega’s. Heb je geen collega waarmee je de secretariaatswerkzaamheden uitvoert? Dan ga 

je over tot het herschrijven van de procedures volgens de overeengekomen verbeteringen. 

Afspraken máken een S.O.S. 

Ben je gestart met de basis en heb je alle onderdelen tot en met stap 3 uitgevoerd, dan heb je nu 

keurige procedurebeschrijvingen. Hoe maak je nu van deze beschrijvingen échte Service 

Overeenkomsten Secretariaatsdiensten voor jouw secretariaat? 

Dit doe je door afspraken of prestatie-indicatoren op te nemen in de beschrijvingen. Bij de 

procedurebeschrijving telefonische bereikbaarheid geef je bijvoorbeeld aan dat het secretariaat 

dagelijks telefonisch bereikbaar is tussen 8.30 en 17.30 uur. Let op: dit betekent ook dat je garant 

staat voor bereikbaarheid in de pauzetijden! Je S.O.S. wordt nog sterker als je je baas ook nog 

toezegt dat alle telefoontjes bijvoorbeeld altijd binnen 20 seconden (of drie keer overgaan van 

beltoon) worden beantwoord. 



Ander voorbeeld: bij de beschrijving voor het opstellen van besluitenlijsten geef je aan dat de 

besluitenlijst altijd maximaal een werkdag na beëindiging van de vergadering beschikbaar is voor 

de deelnemers aan de vergadering. Dit houdt in dat je niet alleen de besluitenlijst gemaakt hebt, 

maar deze bijvoorbeeld op de server hebt opgeslagen én de leden van de vergadering (per e-mail) 

hebt geïnformeerd over de exacte locatie van de besluitenlijst op de server. 

Bewaken van procedures 

Door het opstellen van een S.O.S. lever je dus nadrukkelijk een bijdrage aan de verdere 

professionalisering van de manier van werken van het secretariaat. Maar: belofte maakt schuld. 

Met andere woorden, je zult regelmatig moeten nagaan of dat wat je in de S.O.S. hebt toegezegd, 

ook wordt nagekomen. Dat kan op een aantal manieren. 

1. Je maakt een overzicht van alle afspraken in de S.O.S. 

2. Je bent kritisch op je eigen werk en controleert jezelf goed. Ook spreek je met je 

directe collega’s af om elkaars werkwijze regelmatig te controleren. 

3. Je registreert alle uitzonderingen op de gemaakte afspraken. Dus een telefoontje dat 

niet binnen 20 seconden is aangenomen, een doorlooptijd van een rapport die is 

overschreden, een document dat door het secretariaat is afgeleverd maar waarin nog 

fouten staan. 

4. Je noteert alle klachten die je krijgt. Hoor je kritiek in de wandelgangen, ga er dan 

achteraan om precies te weten waar de oorzaak ligt en voeg dit toe aan de 

klachtenlijst. 

5. Houd jaarlijks een tevredenheidsonderzoek in de vorm van een enquête. Stuur deze aan 

alle ‘klanten’ van het secretariaat. 

6. Rapporteer de resultaten. Voeg alle informatie uit de punten 1 tot en met 5 samen en 

maak daarvan een volledig overzicht van de prestaties van jouw secretariaat. Ook als 

mocht blijken dat je aan bepaalde afspraken niet hebt kunnen voldoen, geef dan aan 

wat het streven is voor de volgende periode, hoe je denkt de afspraak dan wel te Een 

goed resultaat is vanaf nu geen toeval meer, geen kwestie van geluk. Met een Service 

Overeenkomst Secretariaatsdiensten probeer je niet meer alleen de dingen goed te 

doen, maar doe je voortaan de goede dingen én doe je ze goed! 

Marianne H.M. Smits is specialist in het optimaliseren van management- en directie-ondersteuning. 

Haar deskundigheid is het coachen van secretaressen en managers bij het verbeteren van hun 

manier van werken én het opzetten van (elektronische) archieven als bron van 

informatievoorziening. Zie ook AVK. 


