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T O E K O M S T  VA N  H E T  VA K
TEKST JOSJE DAMSMA EN BERNOLD NIEUWESTEEG

Zorg dat een robot jou 
niet kan vervangen 
Laat je creativiteit ontpoppen 

Initiatief nemen en creatief denken en werken, dat zijn volgens Josje Damsma  
en Bernold Nieuwesteeg de vaardigheden die de secretaresse en management-
ondersteuner nodig heeft om haar werk in de toekomst te kunnen behouden. Ze 
pleiten dan ook voor meer inspraak van deze beroepsgroep in het reilen en zeilen  
van organisaties.

of telefonisch een vliegticket willen bestellen. 
Maar het is op z’n minst inconsistent en misschien wel 
oneerlijk dat de medewerkers die deze vernietiging van 
werk moeten ondergaan juist niet creatief mogen zijn. 
Mensen in administratieve functies wordt nauwelijks 
gevraagd hoe hun werk toekomstbestendig kan worden of 
hoe zij zichzelf kunnen voorbereiden op de veranderende 
toekomst. Uit ons eigen onderzoek onder tientallen HR-
managers van verschillende bedrijven blijkt dat zij lichte 
twijfel hebben over de leerbehoeften van administratief 
medewerkers. Ze zouden ‘moeilijk in beweging te krijgen’ 
zijn. HR-managers zetten vraagtekens bij deze ‘meer op 
zichzelf, dan naar buiten gerichte medewerkers’, met een 
‘mindere belangstelling om te verbreden’, het zou ‘zonde 
van de energie’ zijn om te investeren in deze groep, want 
de administratief medewerkers ‘willen geen verandering’. 

NIET OP WAARDE GESCHAT
Gevolg: mensen moeten aan de bak als het al te laat is, na-
melijk als hun werk al als sneeuw voor de zon verdwijnt. 
Fijn vooruitzicht: je functie gaat verdwijnen en als je niets 
doet zit je de rest van je leven op de bank. Dat is zo onge-
veer de sfeer in ‘outplacementprogramma’s’ en ‘van werk 
naar werk-trajecten’. Om chagrijnig van te worden. En 
dat is ook precies de algemene indruk van HR-managers 
die er is van secretaresses, managementassistenten en of-
ficemanagers. Deze mensen zouden vastgeroest, inflexibel 

Volgens de overheid moet Nederland di-
gitaal koploper in de wereld worden. De 
grote digitalisering die al jaren gaande 

is, is aan de ene kant een mooie kans, maar er verdwijnen 
ook vele banen door. Kijk bijvoorbeeld naar de admi-
nistratief medewerker. Binnen tien jaar verdwijnt het 
merendeel van de 1,2 miljoen administratieve functies, 
waaronder ook secretaresses en ondersteuners.
Want welk kantoor heeft nog een koffiejuffrouw, die zoals 
juffrouw Jannie in Jiskefet langs de bureaus gaat? De ad-
ministratief medewerker, de facilitair medewerker en de 
secretaresse, die bestaan nog wel. Voor even. De ongena-
dige trends van digitalisering en robotisering gaan deze 
functies veranderen. De meeste administratief medewer-
kers worden geautomatiseerd. De receptioniste wordt een 
robot en de secretaresse wordt een app. Wat te doen?

CREATIEVE DESTRUCTIE
Verandering van werk is van alle tijden. De Oostenrijkse 
econoom Schumpeter bestudeerde dit fenomeen al in de 
jaren dertig van de vorige eeuw. Hij introduceerde de term 
‘creatieve destructie’, het proces dat succesvolle nieuwe 
innovaties het oude werk zullen ‘vernietigen’.  Creatieve 
destructie is een theorie over vernieuwing. De creatie van 
nieuwe producten en diensten heeft vaak een positief effect 
op de maatschappij. Weinig mensen zouden tegenwoordig 
nog met plezier hun belastingaangifte met de hand invullen 
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en negatief zijn. 
Vind je het gek? Als je jarenlang hetzelfde werk moet 
doen en geen initiatief kan nemen tot creativiteit in je 
werk? En dat je dan ook naar ander werk moet zoeken, 
omdat je werk verdwijnt? Dit is niet hoe mensen zijn, dit 
is het gedrag dat naar boven komt als je mensen niet op 
waarde schat. 
Op waarde schatten begint bij betrokkenheid. Dat gebeurt 
nu nog te weinig. Bedrijven zouden vaker de vraag moe-
ten stellen: hoe kunnen we secretaresses en assistentes 

mee laten denken over de veranderende toekomst? Je zult 
merken dat deze mensen blij verrast zijn dat hen de vraag 
wordt gesteld. Mensen willen graag meedenken en zich-
zelf ontwikkelen, als ze zich tenminste serieus genomen 
voelen. Dan wordt er eindelijk ook voor hen iets geor-
ganiseerd om te kijken hoe ze zichzelf slimmer en beter 
kunnen maken. Aandacht en betrokkenheid is natuurlijk 
oprechter als er geen ondertoon van dreigend ontslag 
klinkt. Juist de mensen van wie functies verdwijnen 
moeten nu geprikkeld worden in hun eigen creativiteit en 
initiatief, want deze social skills zijn nodig voor het werk 
van de toekomst. 

BAAS OVER EIGEN TOEKOMST

Wij vinden dat de secretaresses en managementassisten-
ten zelf het heft in eigen hand moeten nemen: zorgen dat 
ze de juiste vaardigheden hebben, en zorgen dat ze actief 
meedenken met hún werk van de toekomst. Daarom 
organiseren we sinds begin 2018 de administratieve 
CrossOver: hét traject waar managementassistenten, se-
cretaresses en financieel administratief ondersteuners van 
verschillende organisaties aan de slag gaan om zichzelf en 
hun organisaties voor te bereiden op het werk van de toe-
komst. Gedurende drie dagen kijken ze hoe ze hun werk 
slimmer en leuker kunnen maken. Elke dag vindt plaats 
bij een ander bedrijf. Want wij geloven dat je samen meer 
kunt, en vooral ook meer leert dan alleen.

Mensen willen 
zich graag 
ontwikkelen, mits 
ze zich serieus 
genomen voelen
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 CROSSOVER
Josje Damsma en Bernold Nieuwesteeg zijn founding partners bij CrossOver. 

CrossOver leert administratief personeel en technici de juiste skills voor het 

werk van de toekomst.

REACTIES BLOGGERS MANAGEMENT SUPPORT

Wat vinden de bloggers en columniste van Management Support van 

de uitspraken in dit artikel?

Anna Tjumina, private & business assistant, en auteur van het boek 

6 WANTED skills van onmisbare assistenten

“Ons vak heeft nooit stilgestaan en zal ook 

zeker niet verdwijnen. Want een app kan nooit 

een behoefte, humeur of urgentie inschatten, 

of een verband leggen dat er eerst niet was. En 

geen mens valt in een app te programmeren. 

Inderdaad, als je als assistent echt impact wilt 

maken en jezelf als onvervangbaar positioneren, dan moet je 

betrokken zijn. En dat moet je vooral zichtbaar maken. 

Maak het je prioriteit om mensen die je ondersteunt door en door 

te leren kennen en te weten hoe je bedrijf werkt. Laat van je je 

horen, want wij zien vaak dingen die anderen niet zien. Niet wachten 

totdat het je gevraagd wordt. Veel ondersteuners zijn stil, te veel 

met uitvoering bezig. Het pluspunt van al dat werk, is dat we vaak 

meer weten dan anderen, alleen weten we vaak niet wat we ermee 

kunnen. Een lesje ‘skills marketing’ zou niet misstaan. En natuurlijk 

personal branding. 

Een naar gevolg van de app-rage in ons vak is dat het ons onzeker 

maakt en dat is onterecht, maar vooral onnodig. Laat je horen, etaleer 

je skills en toon je betrokkenheid. Mijn boodschap: er is niets om bang 

voor te zijn. Laat ons maar zelf met apps komen die het saaie werk 

overnemen. We kunnen zoveel meer binnen bedrijven doen!”

Gwennie Benjamins, senior managementassistente, rechtbank 

Zeeland-West-Brabant

“Mijn vaders opmerking toen ik vertelde dat ik 

bij de rechtspraak ging werken – ‘Als 

ambtenaar zit je altijd goed. Je kunt daar met 

gemak tot je pensioen zitten!’ – is echt 

achterhaald. Ook bij de overheid moeten we 

inkrimpen, vernieuwen, alert blijven op 

ontwikkelingen en zijn we echt niet meer verzekerd van een stoel tot 

ons pensioen. 

Het zou niet zo slim zijn als ik daar de ogen voor zou sluiten, denk ik.

In mijn functioneringsgesprek staan mijn leidinggevende en ik dus 

ieder jaar even stil bij de vraag op welk vlak en hoe ik me wil en kan 

ontwikkelen in het komende jaar. Ook out-of-the-box denken hoort 

hierbij. Dus niet: hoe kan ik beter notuleren? Maar: wat vind ik leuk? 

Waar ligt mijn kracht? Hoe kan ik dit inzetten binnen mijn dagelijkse 

werkzaamheden?

Wij hebben het geluk dat we een ontzettend leuke coach hebben bij 

onze rechtbank, die prikt, uitdaagt en je aan het denken zet. Als je 

voor jezelf de knop omzet en je je realiseert dat een coach er niet is 

om je de deur uit te werken, maar je juist helpt om binnen je eigen 

werkzaamheden iets extra’s toe te voegen, kan het alleen maar een 

win-winsituatie opleveren. Ik gun iedere organisatie zo’n coach, want 

ik weet zeker dat niet alleen de organisatie maar ook de managemen-

tassistente hier de (zoete) vruchten van plukt!”

Nicole van Dortmont, personal assistant Riwal Holding Group

“Als managementondersteuner merk ik al jaren 

dat mijn rol aan het veranderen is, en dat 

niemand meer zit te wachten op een 

afwachtende, uitvoerende en operationele 

secretaresse. Die tijd is voorbij. 

Maar is dat erg? Nee! Omarm de digitalisering 

en de nieuwe manier van werken. Het maakt onze rol alleen maar 

leuker. Zorg dat je op de hoogte bent van de nieuwe ontwikkelingen 

en technologieën, lees je in, praat met betrokkenen en verbreed je 

kennis. Door het gebruik van de smartphone, declaratie-apps, reis-

boekingsapps et cetera, word je werk zoveel makkelijker. En zo blijft 

er tijd over voor de ondersteuning van je manager. En dat is waar het 

werkelijk om draait. Ondersteuning die verder gaat dan administratief 

en uitvoerend. Ga de diepte in en blijf je manager een stapje voor.  

Hiermee help je hem of haar echt.  

Word die geëngageerde medewerker, wees degene die processen en 

mensen in beweging krijgt en dingen voor elkaar krijgt. Zo stijgt je 

toegevoegde waarde voor je organisatie en collega’s.  

Ontwikkel ook je soft skills. Die stellen je in staat succesvoller en 

waardevoller te worden in combinatie met je hard skills. Hierdoor 

word je die gewaardeerde collega op wie men kan rekenen, en niet al-

leen maar omdat je hun vliegticket boekt of post-its op voorraad hebt.  

Op deze manier kun je laten zien dat de managementondersteuner 

ook in de toekomst onmisbaar blijft.”


