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Verwachtingen van managers 

 

Zelfstandigheid en vindingrijkheid  

Managers willen graag dat je je taken zelfstandig en binnen een redelijke tijd kunt uitvoeren. 

Het is een pré als je daarbij zélf oplossingen voor problemen bedenkt, en niet (constant) een 

beroep doet op je manager. 

Enthousiasme en toewijding  

Als je aan het werk bent, concentreer je dan ook goed op je werkzaamheden en laat je niet 

afleiden door futiliteiten, privé-telefoontjes en andere zaken die niet direct met je werk te 

maken hebben. Blijf gefocust en laat mensen die je onderbreken duidelijk weten wat je wel 

en niet voor ze kunt doen. 

Consistentie 

Zorg ervoor dat je je werkzaamheden en verantwoordelijkheden goed managet, zodat je je 

werk - over een langere periode - op een consistente en planmatige manier kunt doen. 

Probeer schommelingen in de kwaliteit en kwantiteit van je werk te vermijden. Zorg ervoor 

dat je prestaties van een constant niveau zijn, zowel aan het begin van de dag/week als aan 

het eind daarvan, en gedurende projecten. 

Respect en loyaliteit 

Wees respectvol met betrekking tot de positie die je manager inneemt. Je manager is jouw 

supervisor, je behandelt hem of haar daarom altijd met respect en beleefdheid. Ook al moet 

je af en toe stoom afblazen, let erop dat je nooit kwaad spreekt over je manager tegen 

anderen (zowel externe zakenrelaties als collega’s), als je manager dit ter ore komt kan het 

de werkverhouding ernstig verstoren. Probeer naar buiten toe een lijn te trekken. 

Openheid en eerlijkheid 

Houd je manager op de hoogte van zaken die spelen. Communiceer en laat je mening, 

kritiek en suggesties horen. Je manager stelt het op prijs als je daarbij zijn belangen en 

interessen in gedachten houdt. Aan de andere kant: wees eerlijk en open in wat je van je 

manager(s) verwacht. Je kunt zo effectiever samenwerken en als team sterker optreden in 

de organisatie en naar buiten toe. 

Humor en relativeringsvermogen 

Ook al gaan dingen niet altijd even goed, het is belangrijk dat je je gevoel voor humor 

behoudt. Je kunt moeilijke zaken relativeren en van de positieve kant bekijken. Je laat je niet 

gek maken en kunt dingen in perspectief plaatsen. Jouw positieve instelling kan anderen 

(ook je manager) weer motiveren om dingen van een andere kant te zien. 
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De ideale secretaresse 

In de ogen van haar manager moet de 'ideale' secretaresse: 

•  De ogen, oren en mond van de manager zijn. 

•  Preventief werken (problemen voorkomen). 

•  De mondelinge, schriftelijke en digitale informatie stroomlijnen en filteren. 

•  Een antennefunctie in de onderneming vervullen. 

•  De manager deelgenoot maken van wat er in het bedrijf speelt. 

•  De manager aansturen. 

•  De regie over de agenda van de manager voeren. 

•  De manager beschermen tegen een (regelmatig door zijn eigen toedoen) overladen 

programma. 

•  De manager tijd gunnen om te lezen, brainstormen en contact te houden met de 

'werkvloer'. 

•  De manager al dat werk uit handen nemen waardoor hij optimaal kan functioneren. 

•  Het klankbord van de manager zijn. 

•  De follow-up van lopende zaken bewaken. 

•  Pro-actief optreden in plaats van reactief. 
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