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Uitkomst Salarisonderzoek 2009: de stellingen 
 
Lees hier de uitkomsten op alle stellingen van het Management Support – Berenschot 
Salarisonderzoek 2009. 
 
 
Stelling Eens Oneens Nvt 
Oudere secretaressen (40+) lopen hun achterstand in in het gebruik en de kennis van 
nieuwe media.   

53% 20% 27% 

Een secretaressebaan kan makkelijk in deeltijd en is daarom goed te combineren met het 
moederschap.  

68% 22% 10% 

Mijn werk kan makkelijk door iemand anders worden gedaan. 43% 50% 7% 
Jongere secretaressen (20+) zien het secretaressevak meer als tussenstation en niet als 
een lifetime job. 

55% 20% 24% 

Mannen in het secretaressevak zorgen voor meer evenwicht op een overwegend vrouwelijk 
secretariaat. 

45% 24% 31% 

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

41% 45% 14% 

Mijn manager heeft geen volledig beeld van al mijn werkzaamheden. 62% 34% 4% 
Thuiswerken kan alleen incidenteel; een secretaresse hoort nu eenmaal op kantoor te zijn. 78% 18% 4% 
Het duurde lang voordat ik echt nuttig werd voor de organisatie. 11% 84% 5% 
Voor mijn functie heb je een langere inwerkperiode nodig. 44% 51% 5% 
Zonder mij draait de organisatie niet meer zo goed. 45% 43% 12% 
Ik vind het moeilijk om een conflict te bespreken met mijn baas. 23% 72% 5% 
De communicatie tussen mij en mijn manager kan beter. 32% 63% 5% 
Door te hoge werkdruk kan ik te weinig proactief zijn. 29% 66% 5% 
Mijn baas delegeert te weinig taken aan mij en doet te veel zelf. 32% 64% 4% 
Mijn baas houdt mij voldoende op de hoogte van wat er gebeurt in de organisatie. 66% 31% 3% 
Mijn functie is het afvoerputje van de organisatie. 18% 76% 6% 
Het imago van secretaresse is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. 57% 23% 20% 
Ik voel mij in mijn werk niet altijd serieus genomen. 31% 64% 5% 
Ik ben tevreden met mijn huidige functie. 70% 24% 6% 
Ik ben mijn baan kwijtgeraakt als gevolg van de crisis. 6% 88% 6% 
Collegasecretaressen zijn hun baan kwijtgeraakt door de crisis. 21% 60% 19% 
Ik zie kansen in deze crisistijd door meer taken naar mij toe te trekken. 41% 42% 17% 
Ik werk liever samen in een team dan in mijn eentje. 35% 49% 16% 
Ik word te weinig betrokken bij de aanschaf van nieuw computermateriaal terwijl het voor 
mij de belangrijkste werktool is. 

24% 62% 14% 

Ik vind het salarisonderzoek belangrijk en vul de vragen elk jaar in. 62% 16% 22% 
Ik werk liever met één manager dan voor meerdere, zo heb ik meer controle over mijn 
werkindeling. 

41% 51% 8% 

Ik vraag zelf om salarisverhoging anders krijg ik het niet. 34% 55% 11% 
Ik ga zelf actief op zoek naar geschikte cursussen om mijzelf te ontwikkelen. 80% 14% 6% 
Ik heb het vaak te druk. 47% 48% 5% 
Ik vraag zelf mijn manager om feedback op mijn functioneren. 62% 32% 6% 
Ik weet goed wanneer ik nee moet zeggen. 61% 32% 7% 
Ik formuleer elk jaar persoonlijke leerdoelen met mijn manager. 50% 42% 8% 
Ik heb nog nooit een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. 39% 57% 43% 
In mijn organisatie werken secretaressen met een duobaan. 41% 51% 8% 
Ik wil binnen drie jaar een leidinggevende functie in mijn eigen vak. 26% 60% 14% 
Een secretaressefunctie is niet mijn hoogste ambitie. 47% 39% 14% 
Mijn baas reageert stress en frustratie vaak op mij af. 18% 76% 6% 
 
Naar de Salariswijzer 
Doe de bruto-nettocheck 
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