
Je zult als secretaresse maar ouder zijn dan 40 jaar en een
vrouwelijke baas hebben! Dan loop je grote kans dat je denkt
dat je de rest van je leven secretaresse zult blijven, dat je vindt
dat je te weinig betaald krijgt, dat anderen denken dat je iets
vaker moeite hebt om ICT-ontwikkelingen bij te benen en dat
je helemaal niet blij bent met je baas. Dat is het beeld dat
opdoemt uit de antwoorden die respondenten gaven op de
stellingen uit het MSM-Berenschot Salarisonderzoek 2005.

Stellingen zijn leuk omdat ze de mening van een beroeps-
groep weergeven. Maar er schuilt ook een gevaar in: voor je
het weet rollen vooroordelen over tafel waarop te veel uit-
zonderingen zijn en waardoor iemand zich in een verkeerde
hoek gedrukt kan voelen. Is het dan onmogelijk om een
totaalbeeld te ontdekken in de antwoorden op de stellingen?
Nee, want er zijn toch wel een paar opvallende uitkomsten. 

Zelfverzekerd
Kijk maar eens naar de uitkomst van de eerste stelling. Maar
liefst 57 procent van de respondenten zegt ‘ik vind zo een
andere baan’. Het gaat hier om degenen die hier ‘eens’ of
‘enigszins eens’ invulden. De beroepsgroep blaakt dus van
vertrouwen over de arbeidsmarktkansen. Je zou de secreta-
ressen zelfs onbescheiden zelfverzekerd kunnen noemen.
Berenschot diepte deze vraag nader uit en daaruit blijkt dat
de hogere (of beter betaalde) secretariële functies het iets
vaker eens zijn met deze stelling. Wie het hier overigens
‘oneens’ mee is, blijkt gemiddeld 43,7 jaar oud te zijn, de
oudere categorie zogezegd. 

De meerderheid van alle respondenten vindt bij stelling 14
dat ‘geen vak zo afwisselend is als het secretaressevak’. Secre-
taressen zijn zelfverzekerd in hun werk, schatten dat ze tal
van mogelijkheden hebben om elders aan de slag te kunnen
en kiezen ervoor om het vak te blijven uitoefenen, mede
omdat het afwisselend genoeg is voor ze. Dan blijven ze
natuurlijk lekker zitten, zou je zeggen. 

Maar bij tweede stelling ‘ik blijf mijn hele leven secreta-
resse’ deelt slechts 32 procent deze conclusie, 23 procent
denkt toch ooit iets anders te gaan doen en nog eens 34 pro-
cent koos noch ‘eens’ noch ‘oneens’. Wat is er hier aan de
hand?

De ondersteuners van Raden van Bestuur scoren bij ‘eens’
iets hoger dan het gemiddelde van 32 procent; zij blijven
vaker dan anderen graag nog lang secretaresse. Vinden ze het
werk zo leuk of zitten ze aan het einde van de carrièreladder?

Het is een interpretatie, maar vermoedelijk het laatste, dat
vinden ze niet erg want het is het vak waarvoor ze hebben
gekozen. De jonkies - secretaressen en management-
assistenten - scoren hier bij ‘eens’ lager dan deze meestver-
dieners. Waarschijnlijk loeren zij actiever naar alternatieven
op de arbeidsmarkt: PR-functies en banen op het gebied van
HRM zijn traditioneel gebieden waarnaar secretaressen nog
wel eens doorgroeien.

En toch klopt er iets niet: zelfverzekerd blij zijn met het
vak en toch wel weg willen....

Te weinig betaald
Het beeld van de zelfverzekerde secretaresse krijgt bij stel-
ling nummer 8 een deukje: ‘Eigenlijk krijg ik te weinig betaald
voor wat ik doe’. Het is merkwaardig dat secretaressen met
zoveel arbeidsmarktkansen te weinig betaald krijgen. Het is
een dilemma voor secretaressen, leren ook eerdere onder-
zoeken: dat je goed in de markt ligt, betekent niet automa-
tisch dat de baas op een holletje met een salarisverhoging
komt aanzetten. Daar moet je wel om vragen. En dat valt niet
mee. Enerzijds omdat de secretaressesalarissen dikwijls strikt
binnen CAO’s en salarishuizen zijn geregeld. Anderzijds
omdat de secretaresse niet uitblinkt in keihard onderhande-
len voor zichzelf. Ondanks de vele artikelen hierover in dit
blad, lijkt er nog steeds schroom te zijn om met de vuist op
tafel te slaan.

Zelfverzekerd blij met het 
vak en toch weg willen....
Tegelijk met het salarisonderzoek legde Management Support Magazine de respondenten ook 

een aantal stellingen voor. Het beeld dat hieruit voortkomt is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.

De secretaresse nijgt nog steeds zich de kaas van het brood te laten eten, ondanks haar sterke positie 

in organisaties. Zijn de secretaressen rijp voor de revolutie?
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Met dat salaris is nog iets aan de hand: er wordt nu wel iets
meer verdiend (stelling 3), maar massaal (62 procent) hou-
den secretaressen ‘minder over voor extra’s’ (stelling 4).
Secretaressen zijn het waarschijnlijk massaal oneens met
minister Zalm die zei dat sinds de invoering van de euro het
leven helemaal niet duurder is geworden. 

Secretaressen krijgen te weinig betaald én ze houden er
ook nog eens minder aan over. En dat in een vak waarvan het
stikt van de arbeidsmarktkansen. Ze kunnen alle kanten op
en toch laten ze zich met een kluitje in het riet sturen. Zijn
ze rijp om de revolutie gepredikt te krijgen? Secretaressen
aller landen verenigt u en plukt uw bazen? Er is een licht-
puntje waardoor ze deze opstand waarschijnlijk nog even
uitstellen: stelling 5 geeft aan dat ze verwachten dat het in
2006 (eindelijk) iets beter gaat worden. Is dit zelfbedrog
omdat ze het salarisbedrog van hun werkgevers niet onder
ogen durven zien? Of ontwikkelden ze in de slipstream van
minister Zalm nu ook een positieve verwachting voor de
nabije toekomst? Het ruikt eerder naar whishfull thinking
omdat ze een logische keiharde salarisonderhandeling met
de werkgever (of de opstand) liever uit de weg gaan.

Wie is de baas?
Nu we het toch over bazen hebben: de werkgevers anno 2005
hebben een flinke stap gemaakt. Ruim 38 procent van de res-
pondenten vindt hun baan goed te combineren met het moe-
derschap. Hoera. Die score is wel eens anders geweest. Maar
niet te vroeg gejuicht: 40 procent is hierover nog ‘neutraal’
en 22 procent is het ‘oneens’. Misschien ook een goede inzet
voor een volgende revolutie. Want anders gezegd: 62 procent
is het hier nog niet mee eens. Daaruit moet uiteraard nog het
percentage niet-moeders gehaald worden. Toch blijft de 
uitkomst voor verbetering vatbaar. Mogelijk dat de recente
kabinetsmaatregelen (miljoenen voor kinderopvang) invloed
zullen hebben op de uitkomst bij deze stelling in het Salaris-
onderzoek 2006.

Hoe belangrijk secretaressen ook zijn voor afdelingen,
managers en directeuren, toch vindt een minderheid (23 pro-
cent) van hen dat de zaakjes zonder hen in de soep draaien
(stelling 6). Misschien ligt dat aan de secretaresse zelf die
haar vak zo goed en transparant organiseert, dat iedere ande-
re vakvrouw het zo kan overpakken. Of aan de manager die
met secretaressepools de misbaarheid van zijn assistente
heeft vergroot. Of is het (valse) bescheidenheid van de res-
pondenten? Opmerkelijk is deze uitkomst wel. Hier kan de
werkelijke reden liggen dat de secretaresse zich met salaris-
eisen (en -opstanden) terughoudend opstelt. Twee groepen
vallen op onder wie hier vaker dan anderen ‘eens’ invulde:
de secretaressen van Raden van Bestuur (relatief klein club-
je) en de minstverdieners. En die zitten vooral in de zakelijke
dienstverlening en bij de overheid. Meer dan welke branche
ook is de secretariële functie in deze kennisintensieve orga-
nisaties ‘mensenwerk’. En daar kan een enkeling veel ver-
schil maken.

Wie is er nu eigenlijk de baas? Die vraag roept de uitkomst
bij stelling 9 op: 39 procent van de secretaressen is het óneens
met de stelling dat het prettig is dat de baas eindverant-
woordelijk is en dat zo’n verantwoordelijkheid niets voor
henzelf zou zijn! Eigenlijk zeggen ze hiermee: ‘Laat mij dat
baantje van de baas eens een tijdje proberen. Zo moeilijk is

het managen en het dragen van verantwoordelijkheid nou
ook weer niet’. Een hoge score. 

Tel daar de uitkomst van stelling 12 maar bij op: een vrouw
als manager geeft geen zekerheid dat je op meer begrip voor
privé-situaties mag rekenen. Massaal schudden secretares-
sen ‘nee’ bij het beeld van begripsvolle medevrouwen. Man-
nen en mannelijke managers zouden nu graag genoegzaam
achterover leunen na een jarenlange en vermoeiende empa-
thische inhaalrace: ‘Jongens we zijn niet meer de bad guys!’
De man lijkt de vrouwelijke manager te hebben ingehaald als
begripsvol medemens. Lijkt, nader Berenschot-onderzoek is
hier duidelijk gewenst!

Opstand
Ze is zelfverzekerd van haar arbeidsmarktkansen, zou moge-
lijk zelfs het werk van de baas aandurven, is dan wel niet
onmisbaar, maar vervult een zeer belangrijke functie en ze
houdt van d’r vak. Maar in haar vrouwelijke manager heeft
ze geen sparringpartner, ze wordt al lange tijd onderbetaald,
ze ging er zelfs op achteruit en zou een uitdagender baan
overwegen. 

Is deze secretaresse echt een goedbedoelende doener die
het eigen zelfvertrouwen onvoldoende verzilverd ziet en toch
geen vlieg kwaad durft te doen? Durft ze de mogelijkheden
die haar toekomen niet te pakken? Het is te hopen dat er geen
vakrevolutionairen komen die haar tot opstand verleiden:
want door de chronische onderbetaling kan vulkanische
kracht bij het secretariële volksdeel worden ontketend. En
dan zijn de rapen gaar managers....

Wil je beslagen ten ijs komen als je gaat
onderhandelen over je arbeidsvoor-
waarden? Lees dan het artikel ‘Onder-
handelen over je arbeidsvoorwaarden’ op
pagina 19. <
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