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Een periode van grote technologische verandering roept altijd 
vragen en onzekerheid op. Dit was al zo toen de stoommachine en 
elektriciteit hun weg vonden in de samenleving. En dat is nu het geval 
met de robots. Bij de opkomst van de stoommachine en elektriciteit 
ging het om de eerste respectievelijk tweede technologische revolutie. 
Tegenwoordig spreken we liever van de derde revolutie (opkomst van 
de computer en ICT) en vierde revolutie (digitalisering en robotisering).

Help, de 
robots komen 
eraan!

DOOR JOLANDA MEIJBOOM (ALLIANDER) , SANDRA VAN PUTTEN (STEDIN) 
& STEF HOL (ALLIANDER) 
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en rapport in Amerika 

onderzocht de 

ongevallen en de risico’s ten 

gevolge van verkeerd afgestelde 

robots: het aantal dodelijke 

ongevallen neemt snel in 

aantal toe. Bedrijven waar 

robots worden ingezet werken 

vooralsnog in afgeschermde 

ruimten en kooien, maar de 

verwachting is dat robots 

steeds meer vrijheden zullen 

krijgen om effectief te kunnen 

worden ingezet, waardoor de 

risico’s toenemen. 

Een reparateur die de lopende 

band in een bakkerij kwam 

maken, kwam knel te zitten 

tussen de arm van een robot 

en de lopende band. De man 

overleefde het ongeval niet. In 

een autofabriek werd een lasser 

bij zijn hoofd gegrepen tijdens 

het lassen door een robot en 

vastgepind tegen een muur. 

Hij kwam hierbij om het leven. 

Een werknemer probeerde 

een instrument op te rapen 

dat een robot had laten vallen 

en probeerde de robot uit te 

schakelen. Maar de arm van de 

robot reageerde niet en sloeg 

de man dood. Er is nog heel 

veel te verbeteren.

Hieronder volgt een greep uit de hoogtepunten 

van de geschiedenis van de robotica:

 1942 De Amerikaanse schrijver Isaac Asimov legt 

zijn drie wetten voor de robotica vast in het korte 

sciencefictionverhaal Runaround.

 1949 William Grey Walter bouwt de eerste 

autonome elektrische robots: de machina 

speculatrix. Hij noemt deze schildpadachtige 

robots trouwens Elsie en Elmer.

 1950 Alan Turing ontwikkelt de turingtest, een 

methode om na te gaan of een machine zich net 

zo intelligent kan gedragen als een mens.

 1969 NASA zet robottechnologie in voor de 

maanlanding van Neil Armstrong.

 1977 Robots worden dankzij de Star Wars-

personages C-3PO en R2D2 deel van het collectief 

gedachtegoed.

 2000 Honda presenteert ASIMO (Advanced Step 

in Innovative Mobility), de mensachtige machine 

die reageert op gesproken bevelen en zijn 

omgeving. Hij kan zelfs een voetbal wegtrappen.

Een reparateur, die de lopende band in een bakkerij kwam 
maken, kwam knel te zitten tussen de arm van een robot en 
de lopende band. 

E
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Robotisering is een proces 

waarbij steeds meer 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd door robots in plaats 

van menselijke arbeid. In de 

administratieve sector zullen 

steeds meer werkzaamheden 

overgenomen worden door 

robots. De robotisering van 

banen zal ervoor zorgen dat 

er in een heel kort tijdsbestek 

ontzettend veel banen zullen 

verdwijnen, om nooit, maar dan 

ook nooit meer terug te komen. 

Als we alleen kijken naar de 

komende 25 jaar, dan gaat het 

in Nederland om misschien wel 

3 miljoen banen.

Robotisering verandert ons 

huidige banenstelsel dus 

ingrijpend. Maar het is de vraag 

of we dan bang moeten zijn dat 

robots onze banen overnemen. 

Een baan voor het leven is iets 

dat niet meer is weggelegd voor 

de jongste generatie. Veel van 

de kinderen die nu nog klein 

zijn zullen de exponentiële groei 

van nieuwe technologieën en 

robotisering tijdens de vierde 

industriële revolutie bewust 

gaan meemaken. 

Velen van hen zullen wellicht 

ook nog aan het werk zijn in de 

22ste eeuw. De snelheid van 

de ontwikkelingen van nieuwe 

technieken maakt het lastig 

om opkomende beroepen 

te voorspellen. Omdat de 

technologieën elkaar tijdens de 

vierde industriële revolutie in 

zo’n rap tempo opvolgen, zal 

het noodzakelijk zijn om een 

leven lang te blijven leren.

Robotisering verandert ons huidige banenstelsel dus ingrijpend. 
Maar op de vraag of we dan bang moeten zijn dat robots onze 
banen overnemen is de vraag.

De robotisering gaat er 

misschien wel voor zorgen dat 

de woorden arbeid, werk en 

beroep uit De Dikke van Dale 

verdwijnen. Een robot komt 

immers niet bekaf thuis van 

zijn werk, de arbeidsinspectie 

hoeft niet te controleren of 

de werkplek van de robot wel 

veilig genoeg is en de robot 

heeft geen beroep. Hij is het 

beroep!

Toch zijn er vele nadelen 

aan het robotiseren. Het 

kostenplaatje van robots is 

extreem hoog. Hierbij gaat het 

niet alleen over de aanschaf, 

maar ook aan het onderhoud 

hangt een prijskaartje.
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Daar komt nog bij dat 

werknemers geschoold moeten 

worden, zodat de apparatuur op 

de juiste manier wordt gebruikt. 

Nieuwe banen moeten komen 

voor de mensen die door de 

automatisering zonder werk 

komen te zitten.

Er kunnen fouten ontstaan 

in de geautomatiseerde 

processen waardoor klanten 

de dupe worden. Denk aan 

de vele problemen bij de 

Belastingdienst. Vanaf 2005 

werd aan een ICT-systeem 

gewerkt dat alle aangiften en 

toeslagen moest verwerken. Dat 

bleek veel lastiger dan gedacht 

en in 2014 werd, na negen jaar 

proberen, de stekker uit het 

project gehaald. Het kostte 203 

miljoen euro.

Als een robot je nooit kan 

tegenspreken of terecht zal 

wijzen, beland je dan niet in 

een sociale fantasiewereld 

die het lastig maakt om 

aansluiting te houden met de 

echte mensenwereld? Voor 

echte vriendschap moet je je 

best doen. Als je geen energie 

in de vriendschap stopt, of je 

asociaal gedraagt, raak je je 

vrienden kwijt. Maar een robot 

zal je niet corrigeren. Gevreesd 

wordt dat mensen kiezen voor 

het makkelijke gezelschap van 

robots en daardoor een deel 

van hun sociale vaardigheden 

verliezen.

Robots ter ondersteuning van 

de mens zijn een geweldige 

ontwikkeling, maar ze moeten 

de rol van de mens niet gaan 

overnemen. We moeten 

oppassen dat robotisering 

niet leidt tot verarming van de 

mens. De vraag is ook of we 

door de vergaande digitalisering 

straks nog wel weten wat er bij 

de klant speelt, waar deze mee 

zit en wie onze klant eigenlijk is. 

Bij digitalisering worden klanten 

vaak nummers, terwijl klanten 

door persoonlijk contact 

worden behandeld als klanten 

met een naam, een gezin en 

een achtergrond. 
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Wat een hectisch jaar is het weer geweest. Veel mooie en 
historische evenementen hebben zich afgespeeld. Waar er plaats 
was voor een mens is die nu ingevuld door een robot. Hierdoor is er 
een ongekende hoeveelheid mensen die nu zonder werk zitten.

De toekomstige 
werknemer?

DOOR ERIK RAAMS (ENEXIS), KARIN NIELSEN (STEDIN) 
& SERAP AYDIN (GEMEENTE LEIDSCHENDAM)

eze tendens is 

voortgekomen uit 

gebeurtenissen uit het recente 

verleden. Waar je vroeger over 

moest nadenken, misschien 

om moest huilen of zelfs om 

vloeken, is weggehaald door 

de robot. Die de volledige 

facturatie van A tot Z voor zijn 

rekening neemt. Geen vakantie, 

geen koffiepauze, geen ziektes. 

Niks, de ideale werknemer voor 

elk bedrijf. 24 uur per dag, 7 

dagen per week, 52 weken per 

jaar actief. Dus ja, mensen waar 

gaat het naar toe? Wat is de 

volgende stap? Gaan de robots 

langzaam maar zeker alle banen 

overnemen? Gaan ze straks 

ook jouw kinderen opvoeden? 

Nu staan ze al voor de klas als 

experiment, maar wordt dat 

ook de toekomst? Laten we ons 

besturen van A naar B in een 

auto die volledig zelfstandig 

naar jouw bestemming gaat 

rijden?

De treinen die gaan al volledig 

zonder een machinist door het 

hele land!! Bussen rijden hun 

rondjes zonder chauffeur. Hele 

kantoren worden door robots 

schoongehouden. Is dit het 

begin van het robot-tijdperk?

D Karin: Ik was zelf 

werkzaam op de facturatie 

afdeling bij een Netbeheer-

der. Dit werk is zo door

geautomatiseerd dat er 

bijna geen administratief 

werk meer is. Ik ben nu 

werkzaam op de 

crediteurenadministratie. 

Daar is heel veel werk 

maar dat wordt natuurlijk 

ook geautomatiseerd. Hoe 

mijn werk over 6 jaar eruit 

gaat zien is niet bekend, 

maar we moeten 

veranderen. In hoeverre? 

We zullen het zien. 
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Erik: Bij mij waren het de vernieuwingen binnen onze afdeling. Van alles handmatig tot langzaam 

maar zeker automatiseren. De facturen inscannen, deze inlezen en automatisch doorboeken in het 

systeem. Aan de andere kant worden de leveranciers door ons bediend voor hun werkzaamheden/

goederen aan hun self-billing een ‘‘credit’’-factuur te sturen. 

Serap: Bij mij is er eigenlijk een terugval. Na een lange tijd in de financiële administratie in het 

bedrijfsleven te hebben gewerkt, waar alles gedigitaliseerd was en alles werd ingelezen werk ik 

nu bij de gemeente. Hier wordt er heel veel handmatig ingevoerd en zie ik de mogelijkheden die 

robotisering kan aanbieden. Ik denk alleen wel dat dit ten koste zal gaan van werknemers. Deze 

zullen immers veel minder hoeven te doen. 

Is dit onze toekomst? Of liever gezegd gaat het 

er zo in de toekomst uitzien? De robots die alles 

afhandelen: de telefoon en de facturen? Zijn wij 

dan echt niet meer nodig? 

In onze beleving gaat het waarschijnlijk toch iets 

anders. Waarschijnlijk zijn er weinig of geen vaste 

medewerkers meer op de werkvloer, maar wordt 

werk dat niet door de robots verricht kan worden 

in onze beleving gedaan door,  jawel ZZP’ers. Zij 

zijn in te huren voor de momenten waarop ze 

nodig zijn en dus een stuk goedkoper dan de 

vaste krachten die er 40 uur per week zitten. 

De mensen die nog aan het werk zijn, want 

niet alle medewerkers zullen verdwijnen, zullen 

wel flexibelere werktijden hebben. Zij mogen 

waarschijnlijk werken wanneer ze willen en 

wanneer het uitkomt, als ze hun uren maar 

maken. Dit gebeurt bij veel gemeentes in het land, 

maar gaat dit ook bij andere sectoren gebeuren?

Het heeft natuurlijk ook negatieve gevolgen. 

Een gezellig praatje met je collega over het 

weekend of de vakantie is er niet meer bij. Sociaal 

contact zal er dus bijna niet meer zijn. Zitten wij 

medewerkers hier op te wachten? Ook het sociale 

aspect is een stukje van je werk. Althans dat zijn 

we gewend, toch?

Het tijdperk dat we met de dozen sjouwen naar 

een nieuwe werkplek is voorbij Alles is digitaal, 

maar zullen we echt een robot zien lopen met zijn 

gereedschap als er een schroefje los is? Dat zal 

toch niet gebeuren? 
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Vandaag de dag blijft geen beroep hetzelfde, de wereld om ons heen 
verandert snel en wat vandaag een kans is kan morgen een bedreiging 
zijn.. Ons land telt 100.000 Management Assistenten, de kans is groot 
dat jij er één bent. Is je werk van 10 jaar terug hetzelfde wat nu wordt 
gevraagd? Waarschijnlijk is je antwoord nee, maar hoe ga jij ervoor zorgen 
dat jouw expertise, morgen nog, wordt gevraagd?

Een beroep 
als Virtueel 
Assistent

DOOR ASTRID VAN TONGEREN (ALLIANDER), JEANNETTE HOUPT (ALLIANDER) 
& INGEBORG RIJNSDORP (STEDIN)
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e digitaliseringsslag is 

al jaren gaande en ook 

als Management Assistent heb 

je hiermee te maken. In ons 

vak is dit dagelijks merkbaar, 

denk aan Conference Calls 

en Apps ten behoeve van HR 

werkzaamheden. Heb je er 

al eens aan gedacht dit als 

een enorme kans te zien? De 

Virtuele Assistent (VA): ver 

van je bed show of dichterbij 

dan je denkt? De huidige 

functie van management 

ondersteuner splitst zich in 

een inhoudelijke rol en een 

operationele (uitvoerende) 

rol. De inhoudelijke rol ligt 

steeds vaker bij assistente 

met een hbo-niveau of 

hoger, de operationele rol bij 

assistente met mbo-niveau. 

Met name de laatste kan heel 

goed vanuit een virtuele rol 

worden opgepakt. De VA is een 

zelfstandig professional die 

op virtuele basis (met name 

online vanuit haar/zijn eigen 

kantoor) andere ondernemers 

adviseert en ondersteunt. Een 

VA adviseert over en zorgt voor 

de uitvoering van specifieke of 

alledaagse taken en projecten 

en helpt bij het inrichten van 

systemen voor terugkerende 

taken. Dit is gelijk één van de 

voordelen van een VA, je kunt 

plaatsonafhankelijk werken en 

regie hebben op je werktijden. 

De grootste uitdaging voor velen 

is het ondernemerschap. In het 

interview met Petra Fehring kun 

je lezen hoe zij dit ziet en op 

welke manier je de kansen op 

dit vakgebied kan oppakken.

D

De grootste uitdaging voor velen is het 
ondernemerschap. 

Petra Fehring besloot in 

2008 haar vaste baan als 

directiesecretaresse op te 

geven en werd zelfstandig 

ondernemer, wat in 2013 

leidde tot het oprichten 

van de Acdemie voor

Virtueel Professionals. Hier 

worden opleidingen aan-

geboden om zelfstandig 

ondernemer te worden en 

als Virtueel Asssistent (VA), 

Virtueel Professional (VP) 

of Virtueel Manager (VM) 

aan de slag te gaan. 

Hoe kwam je ertoe deze weg 

in te slaan 10 jaar geleden? 

Toen waren we toch nog 

niet zo gedigitaliseerd als 

tegenwoordig? 

Ik werkte als directiesecretaresse 

bij een groot bedrijf en had 

behoefte aan meer uitdaging en 

ontdekte de mogelijkheden van 

ondernemerschap.

Hoe pakte je het aan? 

Ik schreef me in bij de Kamer 

van Koophandel. Aanvankelijk 

heb ik gewerkt als freelance 

secretaresse voor verschillende 

bedrijven, maar na een poosje 

vond ik dat niet bevredigend meer 

en wilde meer ondernemen. 

In die periode heb ik heel veel 

cursussen, trainingen, events, 

lezingen en webinars gevolgd. 

Verder ben ik naar Amerika 

geweest, waar men veel verder is 

in de ontwikkeling van het werken 

als VA dan wij hier in Nederland.
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Met name in het online 

ondernemen en digitaliseren. 

Uiteindelijk ben ik zelf 

opleidingen gaan ontwikkelen 

en heb ik een eigen VP-Club 

netwerk opgezet. 

Welke eigenschappen, die een 

MA wellicht niet altijd heeft, 

moet een VA zich eigen maken 

om succesvol te kunnen zijn? 

Vooral moeten ze meer 

zichtbaar worden. Wij zijn 

als Management Assistent 

(MA) gewend om meer op de 

achtergrond te werken, maar 

als je klanten moet werven 

zal je naar buiten moeten 

treden. Dat vinden veel 

mensen heel spannend. Ook 

doorzettingsvermogen en lef 

zijn belangrijke eigenschappen. 

Daarnaast is het belangrijk om 

een ondernemers mindset 

te krijgen, Snappen waar 

ondernemers mee worstelen, 

zodat je je kunt inleven in de 

vragen waar ze mee komen, 

wat ze zoeken, waar ze 

behoefte aan hebben. Met 

andere woorden: meedenken 

in de ontwikkelingen die ze 

doormaken, helpen om stappen 

te zetten. Dat gaat dus verder 

dan alleen uitvoering.

Wij, MA’s, werken nu ook 

al heel vaak vanuit huis, 

maar voor overleggen en 

vergaderingen komen we naar 

kantoor, ook hebben we daar 

een vraagbaakfunctie. Wat is 

het verschil met de VA? 

Een MA biedt op een bepaald 

vakgebied ondersteuning. Een 

VA is wel vergelijkbaar, maar 

het gaat hier meer over het 

inzetten van een specifieke 

expertise waarbij gewerkt 

wordt met online tools en het 

leveren van ondersteuning in de 

werkzaamheden en uitvoering 

daarvan. Ook is een verschil 

dat een VA voor meerdere 

opdrachtgevers (ondernemers) 

werkt. 

Wij zijn als MA gewend om meer op 
de achtergrond te werken, maar als je 
klanten moet werven zal je naar buiten 
moeten treden. Dat vinden veel mensen 
heel spannend. 

Een kleine ondernemer heeft 

niet zozeer behoefte en ook 

niet de middelen om 5 dagen 

per week ondersteuning in te 

huren. Als iemand in loondienst 

Eigenschappen VA

 zichtbaar zijn

 doorzettingsvermogen

 lef

 ondernemerschap

 inlevingsvermogen

 stressbestendig

 ontwikkelingen volgen

 keuzes durven maken werkt en zijn werkgever wil 

helpen om slagen te maken in 

de online ontwikkelingen en 

digitalisering, dan kun je ook de 

kennis en expertise inzetten die 
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VA’s in mijn opleidingen leren. 

Vergaderingen worden zelden 

door een VA ondersteund. 

Agendabeheer en e-mailbeheer 

doen we nog wel, maar meer 

bij grotere ondernemers. 

De kleine ondernemer doet 

z’n mailbeheer meestal zelf. 

Het is belangrijk dat de VA 

zich specialiseert in iets. Dit 

kunnen de traditionele taken 

zijn zoals agendabeheer en 

mailboxbeheer, maar ook 

financiële administratie of 

juist online marketing en 

websitebeheer. Alle taken met 

als uitgangspunt digitaal en 

vanuit de Cloud werken. Het 

hangt er dus heel erg vanaf van 

wat voor soort diensten je wilt 

leveren. Overal zijn online tools 

voor. Voor mensen in loondienst 

is het soms nog wel abstract, 

want het gaat over een totaal 

andere dynamiek. Ze kunnen 

zich daar vaak moeilijk een 

voorstelling van maken.

Je zegt dat de VA zelden nog 

vergaderingen ondersteunt, is 

daar dan geen behoefte aan? 

Zelden. Als iemand aan een 

vergadering deelneemt is 

het omdat zij een van de 

deelnemers is. Vergaderingen 

worden normaliter niet 

genotuleerd, er wordt hooguit 

een actielijst bijgehouden. Tenzij 

een ondernemer dat expliciet 

als taak uitbesteed heeft of als 

een VA meer een PA (Personal 

Assistent) rol heeft.

Welke IT programma’s zijn 

onontbeerlijk om te kunnen 

werken als VA? En zie je daar 

nog verandering in komen in 

de toekomst? Gebruiken jullie 

bijvoorbeeld ook robots om 

afspraken in te plannen? 

Nee we maken geen gebruik van 

robots, wel van tools waarmee 

mensen zelf een afspraak 

kunnen inplannen, waarbij ze 

kunnen zien welke opties er in 

de agenda beschikbaar zijn. 

Programma’s die we veelal 
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Hoe bereikt een kleine 

zelfstandige VA potentiële 

opdrachtgevers? Hoe doet ze 

de acquisitie? 

Net zoals de ondernemer zelf: 

online marketing inzetten, 

actief zijn op Social Media, 

een eigen website hebben, 

netwerkbijeenkomsten 

bijwonen waar ze ondernemers 

spreekt. Ik adviseer vooral om 

ook eens in het eigen netwerk 

rond te kijken. Er zijn ontzettend 

veel ondernemers aan wie je 

je diensten kunt aanbieden. De 

meeste bedrijven in Nederland 

zijn MKB (Midden en Klein 

Bedrijf). Maar ze moeten wel 

weten dat je er bent. Je zult 

naar buiten moeten treden. 

Ikzelf maak videoblogs, maar 

er zijn ook VA’s die bloggen en 

nieuwsbrieven verspreiden om 

zo klanten te werven.

Wat zijn de voordelen/kansen 

en de nadelen voor de VA zelf? 

Voordelen: je kunt vanuit huis 

werken, werk en privé beter 

combineren, niet meer in de 

file, zelf je tijd indelen. Je 

leert heel veel nieuwe dingen 

buiten het vakgebied dat je 

al kent. Zelf bepalen hoeveel 

uren je werkt, welke diensten 

je biedt en voor welke klanten. 

Mensen staan versteld als ze 

na een jaar terugkijken op de 

enorme ontwikkeling die ze 

hebben doorgemaakt, zowel 

persoonlijk, als het opdoen van  

nieuwe kennis en vaardigheden. 

Kansen voor VA 

 thuiswerken

 geen files

 leren & ontwikkelen

 zelf tijd indelen

 zelf bepalen 

  werkzaamheden

gebruiken zijn van Microsoft Office. Zij ontwikkelen 

ook steeds meer applicaties. Verder werken we 

voornamelijk met online tools in The Cloud. Kleine 

ondernemers hebben meestal geen servers. We 

werken bijvoorbeeld met Microsoft Office 365 

in The Cloud, Google Suite (de Google variant 

in The Cloud). Daarnaast is de website enorm 

belangrijk, dus kennis van CMS systemen zoals 

WordPress is handig. Er zijn ontzettend veel online 

tools die allerlei functies hebben. Afhankelijk van 

je expertise en aanbod in de markt, leren VA’s 

over de diverse tools die ze kunnen inzetten. 

Het belangrijkste is een laptop, internet en een 

telefoon. Een printer vanwege de scanfunctie. Ik 

zie daar niet veel verandering in komen. 

Het belangrijkste is een laptop, internet en een telefoon. Een 
printer vanwege de scanfunctie. Ik zie daar niet veel verandering 
in komen. 
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Ze ervaren meer waardering 

en vinden het zelfstandig 

werken geweldig. Nadelen: zelf 

klanten werven, zichtbaarheid, 

schommeling in je inkomsten, 

meer onzekerheid dan in 

loondienst. Sommigen vinden 

het aan huis werken eenzaam. 

Er is altijd wel een bepaalde 

tijdsdruk, je moet goed kunnen 

plannen, vooral als klanten 

tegelijkertijd iets urgents aan je 

vragen. Dat levert wel stress op. 

Wat zijn de voordelen en de 

nadelen voor het bedrijfsleven 

van een VA boven een MA? 

Ik denk dat de grote bedrijven 

voorlopig nog met MA’s blijven 

werken, maar dat ze wel 

kennis en kunde op online 

gebied moeten krijgen. Kleine 

ondernemers hebben niet 

altijd de financiële middelen 

of de ambitie om iemand in 

loondienst te nemen. Daarom 

huren ze teamleden zoals een 

VA in. Voordelen: flexibiliteit. 

Een ondernemer kan 

makkelijker afscheid nemen 

of de uren verhogen/verlagen. 

Ze huren een VA in op het 

vakgebied dat een ondernemer 

zoekt, dus werken met 

specialisten. Soms dus met 

meerdere VA’s. Ze hebben 

geen kosten op het gebied 

van pensioenen, vakantiegeld, 

sociale afdrachten, enzovoort. 

Daarentegen betaal je een VA 

wel een hoger uurtarief dan 

iemand in loondienst. 
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Voor mij ging er een totaal nieuwe wereld open 
toen ik zelfstandige werd. Ik had geen idee 
van wat er nog allemaal mogelijk is. Ik was een 
jobhopper toen ik in loondienst was, maar wist 
niet wat er nog meer bestond. Dit was voor 
mij een totaal nieuwe wereld. Ook de mensen 
die bij mij opleidingen volgen herkennen 
dat. Mijn werkgevers hebben me er nooit op 
geattendeerd en ik hoop dat dit verandert. Ik 
wil jullie adviseren je bewust te zijn dat die 
nieuwe wereld bestaat. De veranderingen 
gaan alleen maar sneller, we moeten niet 
ons kop in het zand steken. We moeten als 
ondersteuners reëel zijn over de veranderingen 
en er over nadenken wat wij hiermee willen 
doen. Dit geldt niet alleen voor het vak van 

MA maar ook bijvoorbeeld voor de financieel 
administratieve kant, want daar gaat ook heel 
veel veranderen. Ik verwacht niet dat het vak 
van MA zal verdwijnen. Zeker de grote bedrijven 
zullen de komende jaren nog behoefte hebben 
aan MA’s. Maar blijven zitten waar je zit, blijven 
afwachten en hopen dat het goed komt, gaat 
niet werken. Ga je specialiseren, zodat je zelf 
de kost kunt verdienen als je je baan kwijt 
raakt, of zodat je makkelijker een nieuwe 
baan vindt. Kleine bedrijven zitten te springen 
om mensen die kennis en kunde van deze 
dynamiek hebben: hoe werkt het, hoe zit het in 
elkaar, en waarom doen we de dingen die we 
doen. Mensen die snappen hoe digitalisering 
van bedrijfsvoering en processen werkt.

Spreek je met de bedrijven 

waarvoor je werkt vaste tijden 

af waarop je voor hen werkt of 

bereikbaar bent? 

Ja inderdaad, vaste tijden 

waarop je voor ze werkt. 

Mijn advies is om wekelijks 

een bila in te plannen met je 

opdrachtgever om te horen 

hoe het gaat en wat er speelt. 

En zeker communiceren over 

wanneer je bereikbaar bent. 

Zit het gevaar er niet in dat je 

als VA te veel op een eilandje 

komt, zonder interactie met 

collega’s? 

Sommigen vinden het inderdaad 

eenzaam om veel uit huis te 

werken, en voor anderen is het 

geen probleem. Je hebt wel veel 

BOODSCHAP VAN PETRA

Blijven zitten waar je zit, blijven afwachten en hopen dat het goed 
komt, gaat niet werken. Ga je specialiseren, zodat je zelf de kost 
kunt verdienen als je je baan kwijt raakt.
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Wil je meer weten wat Petra doet of wat zij voor jou kan betekenen, kijk eens op haar website 
Academie voor Virtueel Professionals via www.academievirtueelprofessionals.nl

contact, namelijk virtueel contact, via Skype of de 

telefoon. Maar mensen die het toch te eenzaam 

vinden kiezen er vaak voor om een paar dagen per 

week op een flexkantoor te gaan zitten. 

Kan iedereen zich zomaar inchrijven als VA bij 

de Kamer van Koophandel, of heb je daar een 

diploma of vergunning voor nodig? 

Nee, iedereen kan zich inschrijven. Dat is het 

meest makkelijke onderdeel van zelfstandig 

ondernemer worden. Ook als VA. Maar mijn 

advies is: zorg dat je je goed voorbereidt en je 

bedrijf neerzet, zodat je weet wat je gaat doen, 

hoe je het gaat doen en dat je zo snel mogelijk 

opdrachtgevers werft en inkomsten verdient. 

Daar verkijken mensen zich op. Ze denken het 

‘wel even’ te gaan doen. En daarmee verspil je 

kostbare tijd én ontbreekt het aan een gedegen 

businessmodel zodat je van je bedrijf kunt leven. 
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Waarom moeilijk doen als het ook samen kan? We gaan de 
strijd met robots niet aan, we gaan samen over de finish. 

De Robot-Race

DOOR HASNA MAATALLAH (GEMEENTE LEIDSCHENDAM), 
MASCHA WIGGERS (ALLIANDER), ROB DE SEVREN JACQUET (ENEXIS) 
& VINCENT BROEKHUIZEN (ALLIANDER)

Robot op zoek naar de toekomst
– HaMaRoVi
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Door robotisering en automatisering liggen 
duizenden banen op de tocht, maar jij hebt een 
keuze... Hoe bewandel jij het pad?

De weg 
naar 2025

DOOR ELLY HARTMAN-LAMBREGTS (ENEXIS), MARY VAARTJES (VITENS) 
& SASKIA FABER (ALLIANDER) 
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Onderzoek; wat kan ik?

Omscholing

Account aanmaken op LinkedIn

Netwerken

Solliciteren

Pfffffffttt

Ik kan niks en ik wil ook niks.

Ik ga echt niet studeren!

Je maakt me hier niet blij mee, 

interesseert me niet.

Ik ga liever languit op de bank liggen.

Wie doet me wat, ik hou gewoon m’n baan.

Ik krijg die baan toch niet.

Snik... werkloos.

Kan ik van mijn hobby 
ook mijn werk maken?

Ik ga me omscholen.

Ik ben er volop mee bezig.

Ik heb een fantastisch
profiel aangemaakt!

Bezoek ik een banenmarkt
of een startup?

Niet geschoten is altijd mis!

Yess! Een nieuwe baan!

Leidinggevende informeert naar duurzame inzetbaarheid

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

DE WEG NAAR 2025 23



Hoe smooth gaat jouw transitie naar de toekomst? Kijk in de 
“Smoothie Boom”! Wellicht kan dit artikel helpen om je voor 
te bereiden op de toekomst. Kijk hoe hoog jij op de ladder zit. 
Sta je onderaan de ladder of ben je “Future Proof”?

#Smoothieboom

DOOR JACQUELINE PLATTEL (ALLIANDER), JACQUELINE SOLLIE (ALLIANDER), 
JOLANDA BIERBOOMS (VITENS) & MICHIEL MAAS (STEDIN)

Volg je de ontwikkelingen of ontwikkel je jezelf? - Loesje

ONDERSTEUNING

Waarom? Als administratief medewerker 

ben je een spin in het web omdat je direct 

in het proces zit en als vraagbaak kan 

fungeren. 

Gewetensvraag: Ben ik tevreden met het 

resultaat?

Tip: Vraag door; is dit wat jullie bedoelen?

NETWERK OPBOUWEN

Waarom? Offline en online contacten 

leggen en onderhouden die jou en de ander 

verder kunnen helpen in werk/carrière/

privéleven.

Gewetensvraag: Ben je hier mee bezig?

Tip: Spreek eens een onbekende aan bij de 

koffieautomaat, kijk of je iets gemeen hebt en vraag 

door.
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COMMUNICATIE

Waarom? Heldere communicatie met 

snelle respons via email, telefoon, Skype, 

WhatsApp helpt bij sneller schakelen voor 

de oplossing naar een probleem.

Gewetensvraag: Ben je op de hoogte van 

de verschillende manieren om contact te 

leggen? Wat kan jij wel wat een Robot / 

systeem niet kan? 

Tip: Communiceer eens met een 

communicatiemiddel welke je niet eerder hebt 

gebruikt.

I never thought I would live 
in the future, but here I am

KORTE LIJNTJES/SAMENWERKEN

Waarom? Kennis van elkaar opdoen 

waardoor je problemen misschien 

sneller op een andere manier kunt 

oplossen, je leert van de ander.

Gewetensvraag: Neem een kijkje in de 

keuken bij een collega van een ander 

bedrijf.

Tip: Beter goed gejat dan slecht bedacht.

ONTWIKKELING

Waarom? Ontwikkeling gaat 

steeds sneller. De systemen 

ontwikkelen zich steeds sneller, 

maar ook de mens zal sneller 

moeten kunnen schakelen. Door 

jezelf te blijven ontplooien zorg 

je ervoor dat je niet achterop 

raakt en kun je snel en adequaat 

reageren.

Gewetensvraag: Wanneer heb 

je voor het laatst een cursus of 

opleiding gevolgd?

Tip: Ga eens bij jezelf na wat je echt graag 

zou willen.
PROBLEEMOPLOSSEND

Waarom? In de toekomst zal repetitief 

werk steeds verder geautomatiseerd 

worden. Wel zal hier uitval uit 

ontstaan waar gespecialiseerde 

mensen voor nodig zijn om dit op 

te lossen. Mensen die het systeem 

begrijpen. 

Gewetensvraag: Wat doe jij als je 

met een probleem geconfronteerd 

wordt? Hoop je dat het vanzelf 

weg gaat? Schakel jij een 

specialist in of ga je zelf het 

probleem proberen op te lossen?

Tip: Probeer eens objectief naar je 

werk te kijken. Kan het misschien 

anders?
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Ik denk dat de  

administratieve 

ondersteuning over 

een jaar of tien is 

verdwenen. Ik zou 

liever zien dat er 

persoonlijk contact 

blijft, maar ik ben er 

bang voor… Voor de 

eenvoudige taken zal de automatisering het 

overnemen, voor de complexere zaken zal ‘de 

mens’ altijd blijven.

Administratieve 

ondersteuning in de 

toekomst blijft! Er 

wordt te simpel over 

gedacht dat 

digitalisering tot 

minder werk leidt, 

maar wij denken 

juist zorgt voor meer 

werk. Vooral in de beginfase zal er veel 

‘menselijke’ ondersteuning nodig zijn. Nadeel van 

robots is dat ze niet kunnen anticiperen. Menselijk 

handelen is een must. En dus zijn wij onmisbaar! 

Over 
10 jaar...

DOOR GERDA VAN DER WAL (VITENS), 
MANON CILLARI-VAN BUSSEL 
(MOOI WELZIJN) & YVETTE ZWANEVELD 
(GEMEENTE LEIDSCHENDAM)

FEIKE (VITENS) ANNETTE & MONIQUE (VITENS)

Hoe zien administratieve medewerkers de 
toekomst van het vak? Lees hier zes interviews 
met collega’s van diverse organisties.
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Niet meer typen, 

maar praten 

tegen je scherm. Een 

computer die met je 

meedenkt. Wel wordt 

hierdoor de loyaliteit 

naar elkaar minder. 

Werkgevers moeten 

goed op het perso-

neel letten want mensen hebben behoefte aan 

waardering en een schouderklopje. Wel bang dat 

je je minder verbonden voelt met het werk. Geld is 

de enige beloning. Het eindproduct is niet meer in 

beeld, want iedereen is verantwoordelijk voor een 

klein stukje.

Er zal meer geauto-

matiseerd zijn maar 

er zal altijd een mens 

nodig zijn om zaken 

op de rails te houden. 

Mens en computer/

systemen moeten el-

kaar wel aan kunnen 

vullen. Dus de 

administratief medewerker moet verstand hebben 

van de geautomatiseerde programma’s.

In de toekomst zijn 

er niet alleen robots. 

Specifieke en 

kenmerkende vragen, 

daar heb je mensen 

voor nodig. Omdat 

mensen af kunnen 

wijken van de regel.

Een robot werkt 

volgens de regels. Daarbij, samengestelde vragen 

kunnen ook niet door robots verwerkt worden. 

Mensen zijn snel en kunnen de vraag goed 

analyseren. Mensen hebben een meer analytisch 

vermogen met kennis van het bedrijf om die vra-

gen te kunnen beantwoorden. 

Denk dat er veel 

komt te vervallen en 

door ICT systemen 

gedaan wordt. Maar 

dat de administra-

tieve ondersteuning 

veel mail contact 

heeft cliënten. En 

verwacht dat 

administratieve functies over zullen gaan in 

controlerende functies over het gehele proces.

KOEN (MOOI WELZIJN)

LINDA (MOOI WELZIJN) FRANS (GEMEENTE LEIDSCHENDAM)

MIRELLE (GEMEENTE LEIDSCHENDAM)
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Secretaresses met vingers in de neus? 
Ondersteboven

nopgemerkt ben je 

als secretaresse, en 

onmisbaar ook. De buitenwereld 

ziet dat niet. We hebben 

onszelf onzichtbaar gemaakt 

en dat nekt ons. Onnozel. We 

moeten dat omdraaien! We 

moeten ervoor zorgen dat ze 

ondersteboven zijn van ons! 

Onze leidinggevende merkt het 

pas als we er niet zijn. Want wat 

gebeurt er als we er niet zijn? De 

baas, B., gaat dus in het vervolg 

zijn eigen afspraken inplannen? 

En in de overvolle agenda’s gaat 

dat niet lukken. Om soms één 

afspraak in te plannen moet 

je vier afspraken verzetten, en 

dat in verschillende agenda’s. 

Dat doen wij, secretaresses 

fluitend. Met twee vingers 

in de neus. We hebben veel 

verstand van Outlook, en kennen 

de onhebbelijkheden van de 

verschillende B’s. De een wil niet 

voor 9.30 uur een afspraak, de 

ander heeft papa-dag, de derde 

heeft een thuiswerkdag en de 

O

DOOR GERDA VAN DER WAL (VITENS), MANON CILLARI-VAN BUSSEL 
(MOOI WELZIJN) & YVETTE ZWANEVELD (GEMEENTE LEIDSCHENDAM)

vierde wil juist in de morgen 

zijn afspraken hebben omdat 

hij dan op zijn scherpst is. Nou 

probeer dan maar eens iets in te 

plannen. Toch lukt het ons. We 

draaien, kirren, slijmen, dwingen, 

puzzelen maar komen altijd tot 

een oplossing. En als je dan ’s 

avonds thuis komt en manlief 

vraagt hoe je dag was? Dan kun 

je eigenlijk alleen maar zeggen 

dat je een paar afspraken hebt 

ingepland. ‘Is dat alles? En heb 

je het daar dan zo druk mee?’ Je 

zou ze soms wurgen. Maar goed, 

we hebben het zelf gedaan. 

Achter de schermen verplaatsen 

we o.a. afspraken, regelen we 

handige vergaderlocaties (zonder 

al te veel reistijd), geven we 

seintjes dat er iemand jarig is, 

regelen we kaartjes voor de zieke 

medewerkers, cadeautjes en 

fruitmanden en zijn we gewoon 

altijd beschikbaar. Voor wat voor 

actie dan ook. Dag en nacht 

als het moet. En dat voor een 

manager of zes. Allemaal met 

hun eigen wensen. B. stond 

laatst naast me. ‘Ik heb zelf even 

een afspraak ingepland hoor’. 

Glunderend met een grote smile 

op zijn gezicht. ‘Nou, knap hoor!’ 

Het was een afspraak met een 

collega die ook altijd op vrijdag 

met hem in hetzelfde kantoor 

zit. Vrijdags is een rustige dag 

qua afspraken hier, dus dat heeft 

niet veel moeite gekost lijkt me. 

Maar dat zeg ik natuurlijk niet. Hij 

krijgt de credits. ‘Knappe jongen 

hoor, dat heb je goed gedaan!’ En 

weer maak ik mezelf onzichtbaar. 

Dat is het probleem van onze 

beroepsgroep. We cijferen ons 

weg. Nog een jaar of tien, schat 

ik in. Dan zijn wij verdwenen als 

we ons niet strijdbaarder gaan 

opstellen. We moeten ons laten 

zien! Ze moeten ondersteboven 

van ons zijn! Want als er geen 

secretaresses meer zijn zitten 

we straks met de handen in 

het haar in plaats van met twee 

vingers in de neus.  
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I nitiatief nemen en 

creatief denken en 

werken: dat zijn de 

vaardigheden die de 

administratief medewerker 

nodig heeft om haar werk in de 

toekomst te kunnen behouden. 

Mensen in administratieve 

functies werd tot nu toe 

nauwelijks gevraagd hoe hun 

werk toekomstbestendig kan 

worden of hoe zij zichzelf 

kunnen voorbereiden op de 

veranderende toekomst. Juist 

de mensen van wie functies 

sterk veranderen moeten nu 

geprikkeld worden in hun eigen 

creativiteit en initiatief, want 

deze social skills zijn nodig voor 

het werk van de toekomst.

Wij vinden dat de secretaresses 

en managementassistenten 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, 

secretaresses en financieel 

administratief ondersteuners 

van verschillende organisaties 

aan de slag gaan om zichzelf 

en hun organisaties voor te 

bereiden op het werk van de 

toekomst. Gedurende drie 

dagen kijken ze wat er gaat 

veranderen, en wat zij zelf 

kunnen doen. Elke dag vindt

plaats bij een ander bedrijf. 

Want wij geloven dat je samen 

meer kunt, en vooral ook meer 

leert dan alleen. 

Mijn complimenten voor de 26 

administratief medewerkers 

van acht verschillende 

organisaties die in zo’n korte tijd 

dit magazine van hoog niveau 

hebben gemaakt, met artikelen, 

tests, persoonlijke verhalen 

en interviews over het werk 

van de toekomst. Zij hebben 

hiermee initiatiefnemerschap 

en creativiteit getoond en laten 

zien dat zij zich voorbereiden 

op hun toekomst. Laten zij de 

rest van de 1.2 miljoen mensen 

inspireren! 

Het heft in eigen handen 

DOOR JOSJE DAMSMA (CROSSOVER)

Binnen tien jaar verandert en verdwijnt een groot deel van de taken van de 1,2 
miljoen administratieve functies – 17 procent van alle banen in Nederland. Maar 
er ontstaan ook nieuwe kansen.
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Het vak van zowel de administratief medewerker als van de 
management assistente/secretaresse is flink in beweging. 
Zo wordt er van ons verwacht dat we steeds meer op 
de voorgrond treden, meedenken en meepraten over de 
inhoud en ons steeds meer toerusten met digitale kennis en 
vaardigheden. Ben jij klaar om deze uitdaging aan te gaan?

Ben jij klaar 
voor de 
toekomst?

DOOR ANGELIQUE NIJHOF (ALLIANDER), MARCEL BUURSEMA (ATTERO) 
& RICHARD LANGE (STADSWERK072)

Met deze test ga je na hoe sterk jij op dit moment bent op het gebied van 

o.a. digitale kennis en vaardigheden. Hiernaast zie je een aantal stellingen. 

Vink steeds het antwoord aan dat het beste jouw mening weergeeft. Er zijn 

geen goede of foute antwoorden; het gaat puur om jouw mening. 

A= Helemaal oneens; B=Neutraal; C=Helemaal eens

Bron: secretary.nl
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Ik vind het belangrijk om 

op de hoogte te blijven van 

de digitale ontwikkelingen 

in mijn vakgebied. 

A / B / C

Ik ben nieuwsgierig naar 

nieuwe manieren van 

digitaal communiceren 

en archiveren die ik kan 

inzetten in mijn werk.

A / B / C

Ik weet hoe je met elkaar 

kunt communiceren als je 

op verschillende devices 

werkt.

A / B / C

Het lijkt me interessant 

om mijn visie te geven 

op het beleid van de 

organisatie.

A / B / C

Ik vind het leuk om me 

te verdiepen in waar de 

organisatie zich mee bezig 

houdt.

A / B / C

Ik heb best veel ideeën 

over hoe de organisatie 

dingen beter zou kunnen 

aanpakken.

A / B / C

Ik geef mijn manager/

collega’s vaak suggesties 

over hoe ik denk dat het 

beter kan. 

A / B / C

Ik kan uitleggen waarom 

het belangrijk is om 

software bij te werken met 

updates.

A / B / C

Ik heb vertrouwen dat 

ik kan leren werken 

met nieuwe digitale 

toepassingen.

A / B / C

Ik zou graag oplossingen 

bedenken voor de 

problemen waar de 

organisatie mee kampt.

A / B / C

Ik draag op eigen initiatief 

ideeën aan waar anderen 

iets aan kunnen hebben.

A / B / C

Ik vind het leuk om, in 

mijn werk, te 

experimenteren met 

digitale tools. 

A / B / C

Als ik denk dat iets geen 

goed idee is, zeg ik dat, ook 

als de ander een leiding-

gevende functie heeft. 

A / B / C

Bekijk je score op 

de volgende pagina 

1

7 8

9

10

4

2

6

11

12

13

3

5

BEN JIJ KLAAR VOOR DE TOEKOMST? 31



32 KENNIS EN ONDERZOEK



Score jij de meeste A-tjes: 

Dan ben jij nog niet zo heel 

futureproof. Het lijkt erop 

dat je niet zoveel zin hebt 

om mee te denken met de 

organisatie en en dat je nog niet 

zoveel af weet van de digitale 

mogelijkheden die er zijn om 

je werk te vergemakkelijken. Je 

lijkt het bovendien niet zo heel 

interessant of belangrijk te vinden 

om je daarin te verdiepen. Ook 

lijkt het erop dat je liever niet 

teveel op de voorgrond treedt. Jij 

doet liever gewoon je werk zoals 

je dat nu ook doet.

Tip: Onbekend maakt 
onbemind. Probeer je dus 
toch eens te verdiepen in de 
digitale tools die er zijn voor 
jouw werkzaamheden. Kijk je 
daar tegenop of lijk het je saai, 
kijk dan of je het samen met 
anderen kunt doen. Naarmate 
je meer bekend raakt met de 
digitale mogelijkheden die er in 
jouw werk zijn, is de kans groot 
dat je er ook meer de waarde 
en de lol van gaat inzien.

Heb jij het vaakst B gekozen: 

Je vindt al aardig de weg 

richting ‘futureproof’. De kennis 

van de digitale mogelijkheden 

dienen nog wel verbeterd te 

worden. Je durft af en toe wat 

van je te laten horen, maar 

je mag nog wat meer op de 

voorgrond treden. Je weet dat 

het belangrijk is, maar je doet er 

nog te weinig mee.

Tip: Zolang je werkgever blij 
met je is, is dat natuurlijk 
helemaal prima. Het kan wel 
zijn dat er in de toekomst iets 
anders van je gevraagd wordt, 
en dat je op een gegeven 
moment jezelf meer zult 
moeten uitdagen.

Jij kiest het vaakst C:  

Jij bent al flink futureproof! Je 

lijkt al veel kennis te hebben 

van de digitale tools die er zijn 

om je werk te vergemakkelijken. 

Ook durf je inzichten en ideeën 

over de organisatie naar voren 

te brengen. Op deze manier 

kan je een hele mooie bijdrage 

leveren aan het beleid van de 

organisatie en in de toepassing 

van zinvolle digitale tools. 

Tip: Sluit met je houding en 
suggesties goed aan bij waar de 
organisatie behoefte aan heeft. 
De digitale ontwikkelingen 
gaan snel en er zijn vele 
mogelijkheden. Je kunt die 
ontwikkelingen alleen bijhouden 
als je goed afbakent. Ga na wat 
voor jou het meest belangrijk 
en zinvol is en verdiep je daarin. 
Andere zaken kan je wat meer 
laten liggen. 

Jouw score
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Redactie door
Angelique Nijhof  Alliander
Astrid van Tongeren  Alliander
Elly Hartman-Lambregts  Enexis 
Erik Raams  Enexis 
Gerda van der Wal  Vitens
Hasna Maatallah  Gemeente Leidschendam
Ingeborg Rijnsdorp  Stedin
Jacqueline Plattel  Alliander
Jacqueline Sollie  Alliander 
Jeannette Houpt  Alliander
Jolanda Meijboom  Alliander
Jolanda Bierbooms  Vitens
Karin Nielsen  Stedin 
Manon Cillari-van Bussel  Mooi Welzijn
Marcel Buursema  Attero
Mary Vaartjes  Vitens
Mascha Wiggers  Alliander
Michiel Maas  Stedin
Richard Lange  Stadswerk072 
Rob de Sevren Jacquet  Enexis
Sandra van Putten  Stedin
Saskia Faber Alliander
Serap Aydin  Gemeente Leidschendam
Stef Hol  Alliander
Vincent Broekhuizen  Alliander
Yvette Zwaneveld  Gemeente Leidschendam
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Eindredactie/Team CrossOver 
Anne Gehring, Boyd Welsink, Josje Damsma & Marlous Roelofs

Vormgeving 
Marlous Roelofs & Yoël Martherus

Wat ga ik doen?
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ADMIN&GO - W(ondersteuners) is een magazine tot stand gekomen uit de 
tweede Administratieve CrossOver in het najaar 2018. Een totaal van 26 
administratieve medewerkers van verschillende organisaties kwamen drie 
dagen bijeen om te werken aan het thema ‘‘Werk van de Toekomst’’. 

Mede mogelijk gemaakt door: Alliander, Attero, Enexis, Gemeente Leidschendam, 
MOOI Welzijn, Stadswerk072, Stedin, Vitens & de WENB.


