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 OR-SECRETARIAAT

Het imagoprobleem van de secretaris

Niks voor mij…
‘Notuleren is niets voor mij.’ Deze en meer redeneringen om 
geen secretaris te willen worden zie ik langskomen. Waar komt 
dat imagoprobleem vandaan en hoe gaan we ermee om?

Artikel 14 van de WOR geeft aan dat: “Het reglement in ie-

der geval voorschriften bevat omtrent de voorziening in 

het secretariaat”. Op welke wijze, wordt verder helemaal 

vrijgelaten. Uiteraard zijn er een aantal zaken die meestal 

onder de verantwoordelijkheid van een secretaris worden 

geplaatst, maar zo vanzelfsprekend als dat gebeurt hoeft dit 

helemaal niet te zijn. 

Een ambtelijk secretaris?
Een aantal taken waar mensen snel aan denken bij het uit-

voeren van het secretariaat zijn onder andere:

• notuleren van de vergadering en het uitwerken hiervan

S
tartende of vernieuwde or’s worstelen met wat lijkt 

op een imagoprobleem van de secretaris. De secreta-

ris als vleesgeworden bureaucraat, de man of vrouw 

van de structuur en de regeltjes. Van de stoffige notulen 

die toch niemand leest, van een ingehouden mening en 

van de zeurpiet die nu alweer vraagt om iets aan te leveren. 

Het imago van de secretaris is niet altijd even goed, zeker 

bij jongere generatie or-leden. Deze uitgave bevat onge-

twijfeld verschillende artikelen die de onjuistheid van de 

vooroordelen zullen bewijzen. Toch staan er maar zelden 

mensen te springen om de rol van secretaris. Ligt de waar-

heid dan ergens in het midden of is het tijd voor actie? 
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Gezocht: alleskunner 
(voorheen bekend als or-secretaris!) Functie-inhoud:

• Initiatie en organisatie werkprocessen

• Coördinatie stakeholders medezeggenschap

• Coördinatie logistieke informatiestromen

• Adviseren juridische en procedurele zaken

• Adviseren allerhande kennisgebieden

• Lid dagelijks bestuur or

• archief bijhouden

• inkomende en uitgaande post beheren

• agenda opstellen 

• vergaderstukken rondzenden

Deze belangrijke taken worden inderdaad vaak door de se-

cretaris uitgevoerd. Het zijn een aantal van de administra-

tieve zaken die ook wel degelijk uitgevoerd moeten wor-

den ten behoeve van de or. Maar mensen die zich hebben 

opgegeven om zich in te zetten in een or, willen hun be-

trokkenheid en energie vooral gebruiken voor het maken 

van het verschil op inhoud. Dat zien ze als conflicterend 

met de in hun ogen dienende rol van de secretaris.

De keuze voor een ambtelijk secretaris kan voor heel veel 

or’s een uitkomst zijn, waarbij de invulling van zijn of haar 

taken nog steeds sterk afhankelijk is van de organisatie, 

wat betreft omvang, dynamiek, en zo nog een aantal facto-

ren. Misschien wel de belangrijkste factor is echter de be-

stuurder en het feit dat deze moet instemmen met het 

aanstellen van een ambtelijk secretaris, wanneer dit niet in 

een cao is vastgelegd. Aangezien hier kosten (in geld en/of 

tijd) aan verbonden zijn, wordt deze instemming dan ook 

lang niet altijd gegeven – als er überhaupt al besloten 

wordt erom te vragen.

‘Nou, vooruit dan’
Dus wie is er dan ‘de sjaak’, wie blijft per ongeluk staan 

wanneer de rest een stap naar achter zet? Wie moet zijn 

idealen overboord gooien, de hoop op uitdaging vaarwel 

zeggen, en zich gaan schikken in de ondersteunende rol? 

Uiteraard is bovenstaande geen afspiegeling van de wer-

kelijkheid, maar het is vaker dan eens voorgevallen dat 

mensen aangaven dat gevoel te hebben. Vloeken in de 

kerk wanneer je het gesprek aangaat met een ambtelijk se-

cretaris, en terecht! Sla er maar eens een willekeurige ad-

vertentie op na waarin gezocht wordt naar een ambtelijk 

secretaris. Het takenpakket is vele malen groter dan 

eerdergenoemde lijst. En tot veler verbazing bevatten deze 

opeens diverse werkzaamheden die helemaal niet zo ver-

velend zijn… Een volwaardig vak, vol uitdagingen en voor 

echte professionals! Maar toch: een jongens- dan wel 

meisjesdroom is het zelden geweest.

Cachet 
Diverse taken, zoals het organiseren van vergaderingen, 

scholing, ondersteuning, coördinatie tussen or en achterban 

of bestuurder, geven al meer cachet aan de rol. En zo gaat het 

maar verder. En organisatorische taken spreken dan vaak op-

eens al weer een stuk meer tot de verbeelding. Dit appelleert 

ook direct aan dat andere veelvoorkomende motief van men-

sen die zich beschikbaar stellen voor de or: de mogelijkheid 

tot verbreding en persoonlijke ontwikkeling.

De rol van secretaris heeft natuurlijk nog diverse andere 

voordelen. Zeker als ‘gewone’ or-secretaris en lid van het 

dagelijks bestuur bekleed je een centrale positie, vaak als 

een spin in het web die contact heeft met alle stakeholders 

in het medezeggenschaptraject. In onder meer het agen-

da-overleg of het informeel vooroverleg ben je net zo be-

trokken en invloedrijk als de voorzitter en vertaal je het be-

sprokene naar de vervolgstappen. Hoorde ik daar iemand 

zeggen dat dit wel coördinerende taken lijken te zijn? Abso-

luut! Nog een kans om je persoonlijk verder te ontwikkelen.

Maar hoewel er naast de administratieve plichten ook orga-

nisatorische en coördinerende taken bestaan waarmee een 

secretaris zich vaak bezighoudt, blijft de focus toch nog 

vaak liggen op de administratieve taken. Een oplossing kan 

zijn om de koppeling tussen de rol van secretaris en de ad-

ministratieve taken te verbreken. Het maken van notulen 

kan bij toerbeurt worden gedaan. En wanneer een ‘ambtelij-

ke secretaris’ nog een te groot begrip is, is het aanvragen 

van ondersteuning door – bijvoorbeeld – de directiesecre-

taresse voor alleen deze taak wellicht wel bespreekbaar. Dan 

heeft de secretaris opeens veel meer ruimte om zich ook op 

de inhoud te richten. Het moet niet gekker worden!

Naamsverandering? 
Imago lijkt op vertrouwen: het duurt eeuwen om het op te 

bouwen en seconden om het af te breken. Het opnieuw 

omvormen naar een positief beeld, kost enorm veel moeite. 

Niet voor niets zijn er diverse voorbeelden waarin naams-

verandering als oplossing werd gekozen om het negatieve 

etiket kwijt te raken. Het kan wat kunstmatig overkomen en 

trotse professionals gruwelen misschien wel van de ge-

dachte: afscheid nemen van de term secretaris. Gezien het 

gebruik in de WOR is dat misschien ook nog wat teveel van 

het goede. Maar toch: wie zou er nou geen ‘Procescoördi-

nator or’ willen zijn? Niet allemaal tegelijk graag!  
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