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Voorwoord
Wat weten we eigenlijk van de ambtelijk secretaris ondernemingsraad? Dat

is een vraag die me al heel lang bezighoudt. Natuurlijk spreek ik bijna dagelijks

ambtelijk secretarissen en ken ik hun individuele kwaliteiten om de juiste

match met een opdrachtgever te kunnen maken. Van de beroepsgroep

ambtelijk secretaris is er echter weinig bekend of is het beeld dat men er van

heeft (vaak) onjuist.

Sinds mijn eigen carrière als ambtelijk secretaris van start ging, had ik vragen

als: Wie zijn eigenlijk mijn collega ambtelijk secretarissen en hoeveel collega’s

heb ik? Hoe voeren zij hun werk uit en waar lopen ze tegenaan? Door mijn toch

solistische positie in de organisatie, kreeg ik daar geen antwoord op. Ik kende

geen andere ambtelijk secretarissen en ik kwam ze ook nagenoeg nergens

tegen. Als ik eens op een verjaardag vertelde dat ik ambtelijk secretaris was,

werd ik of glazig aangekeken of dacht men dat ik alleen voor de overheid

werkzaam was.

Ambtelijk secretaris
De ambtelijk secretaris (ook wel AS) verleent profes‐

sionele ondersteuning aan een medezeggenschaps-

orgaan, zoals een ondernemingsraad, cliëntenraad of

medezeggenschapsraad. De ambtelijk secretaris ver‐

richt werkzaamheden op secretarieel/organisatorisch

en beleidsmatig gebied en heeft een adviserende en/of

coachende rol, allemaal met als doel om het

medezeggenschapsorgaan optimaal te laten func‐

tioneren.

DE AMBTELIJK

SECRETARIS

ONDERNEMINGSRAAD



3De ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Dat beeld is met de jaren niet veel veranderd. Ook nu weten we maar weinig over de ambtelijk secretaris

en welke toegevoegde waarde hij heeft voor de medezeggenschap. Ik zie gelukkig wel veranderingen. Zo

heeft de Sociaal Economische Raad (SER) sinds 2019 de rol en meerwaarde van de ambtelijk secretaris

opgenomen op zijn website, onder het thema ‘OR en medezeggenschap’. En sinds 2020 staat de

definitie van de ambtelijk secretaris vermeld in het voorbeeldreglement OR van de SER.

Het is altijd mijn wens geweest ommeer inzicht te krijgen in de markt en de rol en positie van de

ambtelijk secretaris daarin. Redenen genoeg om te starten met een kwanitatief onderzoek en zo meer

gezicht te geven aan de ambtelijk secretaris.

Dank aan alle ambtelijk secretarissen die hebben meegewerkt en meer inzicht hebben gegeven in hun

werk en daarmee in het werk van de ambtelijk secretaris. Ook dank aan de organisaties LOMOZ, NVMZ

en BVMP voor hun bijdragen aan de vragen van het onderzoek. Mijn dank gaat vooral uit naar Ronald

Borgts en Marion van Geest van Eprom Organisatieadvies. Zij hebben vol overgave en met zoveel

enthousiasme besloten om dit avontuur met mij aan te gaan en hier vele uren in gestopt. Hun kennis

over organisaties, functies, beloning, HR én medezeggenschap is van onschatbare waarde gebleken voor

dit onderzoek. Hartelijk dank!

Veel leesplezier!

Liza Arends

directeur OR-ondersteuning
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Wie is de ambtelijk secretaris?

Welke werkzaamheiden voert hij uit?
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1. Inleiding

De ambtelijk secretaris ondernemingsraad is een bijzonder fenomeen. Hij (zij) is een professional

binnen de medezeggenschap, maar is geen lid van de ondernemingsraad. Hij is vaak de enige in zijn soort

binnen de organisatie en valt functioneel niet onder een afdeling. Zijn taken kunnen heel breed zijn en

dezelfde functie kan van mbo- tot op wo-niveau worden uitgevoerd.

Wie is die ambtelijk secretaris eigenlijk?

Welke werkzaamheden voert hij uit?

Hoeveel tijd krijgt hij hiervoor?

Op welk niveau is hij werkzaam?

Hoe wordt hij hiervoor beloond?

Onderzoek

Omdat deze informatie niet beschikbaar is, heeft OR-ondersteuning aan organisatieadviesbureau Eprom

gevraagd een onafhankelijk onderzoek te verrichten. De vragen die zijn opgenomen in dit onderzoek zijn

met de hulp van de vakverenigingen Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP),

Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMZ) en de vereniging van ondernemingsraden van

instellingen in de sector zorg en welzijn (LOMOZ) tot stand gekomen.

Het onderzoek is in hoofdzaak kwantitatief en algemeen van opzet en is gehouden tussen 17 maart en 15

juni 2020. Het aantal respondenten is uitgekomen op 425.

• inzicht te krijgen in de functie, organisatie en sector waar de

ambtelijk secretaris werkzaam is,

• hoeveel uur hij werkzaam is,

• het soort werkzaamheden hij uitvoert en op welk niveau,

• en uiteindelijk wat de beloning en beoordeling is van de ambtelijk

secretaris.

De vragen
zijn bedoeld
om

1. In deze rapportage benoemen we de ambtelĳk secretaris als ‘hĳ/hem’. Hiermee bedoelen we zowel de vrouwelĳke als de

mannelĳke ambtelĳk secretarissen.

1
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2. Verantwoording methode

Voor het Grote AS-onderzoek is gekozen voor een vrij toegankelijk onderzoek opengesteld voor alle

ambtelijk secretarissen van Nederland. Eprom heeft een online tool in zijn software-portefeuille

waarmee regelmatig raadplegingen worden uitgezet,www.orresultaten.nl. Deze tool is oorspronkelijk

opgezet om opvattingen en informatie op te halen bij de medewerkers van een organisatie. Bijvoorbeeld

in opdracht van de medezeggenschap om de achterban te consulteren bij ingrijpende adviestrajecten.

Ook bij de onderhandelingen over en de aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakketten heeft Eprom deze

tool meerdere malen gebruikt.

Achtergrond onderzoek en analyse

Voor dit onderzoek is gekozen voor een landelijke aanvliegroute. Via het netwerk, websites en social media

zijn zoveel mogelijk ambtelijk secretarissen ondernemingsraad gevraagd deel te nemen. De

respondenten werden via de website van Eprom doorgeleid naar de tool www.orresultaten om daar

vervolgens geanonimiseerd de vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bestond uit een combinatie van 28 open en gesloten vragen, met daarbij ook een

meervoudige rangschikkingsvraag. De privacy van de deelnemers is gewaarborgd doordat de antwoorden

niet te herleiden zijn naar de persoon, met uitzondering van de laatste twee vragen. Daar konden de

deelnemers er zelf voor kiezen hun e-mailadres achter te laten voor verspreidingsdoeleinden.

In deze rapportage zijn de bevindingen en grafieken opgenomen die zijn afgeleid van de respons van de

deelnemers. Daarbij gaat het om opvattingen en informatie die zijn ingebracht door personen. Vandaar

Online vragen | onderzoek | analyse

dat de term raadpleging wordt gehanteerd en dit

in hoofdzaak een kwantitatief onderzoek is. Bij

het analyseren en opstellen van deze rapportage

is gebruikgemaakt van de kennis en expertise die

Eprom heeft op het gebied van

functiebeschrijven, waarderen, beloning en

beoordeling.

https://www.orresultaten.nl
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Het Grote AS-onderzoek is opgezet met de bedoeling om gegevens te verzamelen onder ambtelijk

secretarissen ondernemingsraad in Nederland om zodoende meer inzicht te krijgen in hun

arbeidsmarktpositie. Deskresearch op het internet heeft uitgewezen dat er, voor zover wij hebben

kunnen beoordelen, niet eerder een vergelijkbare studie van deze aard en omvang is uitgevoerd. Het

meest recent is het onderzoek van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). De VOO heeft eind 2019 een

peiling uitgezet onder ambtelijk secretarissen binnen het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek kent een

respons van 56 deelnemers en richt zich in hoofdzaak op het kennisniveau van de ambtelijk secretaris en

het al dan niet volstaan van de functiebeschrijving in aansluiting op (het niveau) van de actuele

werkzaamheden. De onderwerpen beloning en beoordeling vallen buiten de scope van deze peiling.

Hoeveel ambtelijk secretarissen zijn er?

Het exacte aantal ambtelijk secretarissen in Nederland is ons onbekend. Er is geen centrale beroeps-

registratie van deze unieke beroepsgroep. De CBS StatLine bijvoorbeeld geeft geen uitsluitsel over het

aantal functionarissen en de specifieke beroepskenmerken. Naar het aantal ambtelijk secretarissen blijft

het vooralsnog gissen. Wel hebben wij een artikel op OR-net gevonden uit 2009 met een verwijzing naar

de Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland (VASMO) als

bron. In dat artikel wordt het aantal ambtelijk secretarissen tussen de 2.000 en 3.000 geschat. Ook wordt

er een scenario geschetst van een snelle toename doordat het recht op onder-

steuning door een ambtelijk secretaris sindsdien in een aantal cao’s is ondergebracht.

Plaats van de ambtelijk secretaris in de organisatie

Over het algemeen wordt de functie van een ambtelijk secretaris ondergebracht in het bestaande

functiegebouw van de sector of de organisatie waarvoor hij werkzaam is. In de praktijk wordt er dan

gekozen voor een vergelijkbare functie waarvan een (HR) manager vindt dat deze passend is voor de

werkzaamheden en het opleidingsniveau van de ambtelijk secretaris. Met betrekking tot dit vergelijkend

indelen en waarderen presenteren wij meer onderzoeksgegevens in hoofdstuk 4 Functiekenmerken.

3

Opleiding | leeftijd | ervaring |

man/vrouw | aantal or’s | type organisatie

3. Algemene kenmerken

1 Inleiding

2

2 https://voo.nl/nieuws/onderzoek-voo-betere-ondersteuning-ambtelĳk-secretaris-nodig
3 https://www.ornet.nl/blog/2009/10/20/de-ambtelĳk-secretaris/

https://voo.nl/nieuws/onderzoek-voo-betere-ondersteuning-ambtelijk-secretaris-nodig
https://www.ornet.nl/blog/2009/10/20/de-ambtelijk-secretaris/
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Thema’s

We geven in deze rapportage eerst een algemene beschrijving, daarna volgt een beschrijving van de

resultaten op het gebied van functieinhoud, belonen en beoordelen; In de raadpleging zijn de

respondenten gevraagd naar hun input op de onderstaande thema’s:

Thema’s
• aantal ondernemingsraden waarvoor de ambtelijk secretaris werkzaam is;

• Man-vrouw verhouding;

• leeftijdscategorie;

• opleidingsniveau;

• vakopleiding ambtelijk secretaris;

• aantal jaar ervaring;

• sector waar de ambtelijk secretaris werkzaam is;

• type organisatie;

• inrichting van de medezeggenschap;

• aantal ondernemingsraden binnen dezelfde organisatie waar de ambtelijk

ondersteuning aan biedt;

• in hoeverre de ambtelijk is aangesteld vanuit een wettelijke of een cao-verplichting.
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Top 5 sectoren

Zorg - overheid - (financiële)
dienstverlening - onderwijs -
metaal / industrie

Top 5 sectoren

Voor de respondenten van dit onderzoek geldt dat het merendeel afkomstig is uit de sectoren zorg &

welzijn, (semi-)overheid en de financiële en zakelijke dienstverlening. Als we een ranking in percentages

aanbrengen, krijgen we de top 5 zoals te zien is in de tabel.

2 Sector en type organisatie

Top 5 sectoren Respons

in %

1. Gecombineerde zorg & welzijn 42%

2. (Semi-)overheid 27%

3. Financiële & overige dienstverlening 10%

4. Onderwijs 7%

5. Metaal & techniek en industrie 6%

Hoe ziet de ‘gemiddelde ambtelijk secretaris’ in Nederland eruit?

Wat voor dwarsdoorsnede kunnen wij maken op basis van de antwoorden die de 425 respondenten met

ons hebben gedeeld? Om een algemeen beeld te kunnen geven, kijken wij in de volgende paragrafen

naar de leeftijdsopbouw, de man-vrouw verhouding, het opleidingsniveau, het aantal jaar aan ervaring en

in hoeverre er sprake is van een succesvol doorlopen vakopleiding. Om deze beeldvorming per thema in

perspectief te plaatsen, maken wij wat uitstapjes ‘de diepte in’ als er een bijzonder sectorbeeld is

waargenomen. Allereerst kijken we naar de sector en type organisatie waar de respondenten werkzaam

zijn. Gevolgd door de persoonskenmerken en de kenmerken van de ondernemingsraad.
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Respons per sector

Bouwnĳverheid

Landbouw/tuinbouw/visserĳ

Voedingsmiddelenindustrie

Nutsbedrĳven

Reinigingsbedrĳven/afvalverwerking

Sport en cultuur

Adviesdiensten/adviesbureaus

Vervoer en logistiek

Detailhandel

Onderwĳs - basis of middelbaar onderwĳs

Onderwĳs - overig

Metaal en elektrotechnische industrie

Onderwĳs - hoge school of universiteit

Zorg en welzĳn - Jeugdzorg

Financiële dienstverlening

Overige industrie

Zorg en welzĳn - GGZ

Zorg en welzĳn - Gehandicaptenzorg

Overige dienstverlening

Zorg en welzĳn - Ziekenhuisen

Zorg en welzĳn - VV&T

(Semi-)overheid

Respons per sector

Opvallend is de afwezigheid of de lage score van een aantal sectoren, zoals de sector bouwnijverheid

(één deelnemer), de grafische industrie, de groothandel en de horeca & catering. Vanuit deze laatste drie

sectoren is geen respons ontvangen.

0% 5% 10% 15% 20% 25%



60 jaar en ouder

24%

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw in de ranking van jonger dan 30 jaar tot 60 jaar en ouder kent een stevige

vertegenwoordiging in de categorie 50 jaar en ouder. 77% van de respondenten geeft aan tot deze

leeftijdscategorie te behoren.

Per sector zijn er geen noemenswaardige verschillen in de leeftijdsopbouw. Alleen de ambtelijk secretaris

in de sector GGZ lijkt gemiddeld iets ouder.

3 Persoonskenmerken

Leeftĳdsopbouw

40 tot 50 jaar

18%

30 tot 40 jaar

5%

50 tot 60 jaar

53%
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DE AMBTELIJK SECRETARIS IS

Vrouw, 50+, hoog opgeleid met
veel ervaring



3-5 jaar

12%

5-10 jaar

19%

Man-vrouwverhouding

In de man-vrouwverhouding is ook een duidelijke trend waar te nemen: 83% is vrouw.

Opleidingsniveau

Het merendeel van de respondenten heeft een afgeronde hbo-opleiding op zak, te weten 57%.

Ook het wetenschappelijk onderwijs neemt een behoorlijk deel voor zijn rekening; 23% van de

respondenten heeft een wo-diploma. Met deze percentages wordt aangetoond dat, voor de sectoren

vertegenwoordigd in dit onderzoek, 80% van de ambtelijk secretarissen hoogopgeleid is.

1-3 jaar

10%

Opleidingsniveau in %

lbo / vmbo / mavo 3%

mbo 10%

havo / vwo 7%

hbo 57%

wo / universiteit 23%
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Aantal jaar ervaring

10 jaar en langer

56%

Ervaring

56 % van de respondenten is zeer ervaren doordat ze al tien jaar of langer in het vak zitten.

Korter dan 1 jaar

3%



Afgeronde vakopleiding

Vakopleiding

De respondenten die hebben deelgenomen aan deze raadpleging hebben gemiddeld genomen voor 50%

een speciale vakopleiding voor ambtelijk secretaris gevolgd en voor 50% ontberen ze deze opleiding. De

respondenten die kozen voor het antwoord ‘anders, namelijk’ gaven meer dan gemiddeld aan nog in

opleiding te zijn. Het merendeel van de gediplomeerden heeft de leergang 2 of 3 afgerond.

Ook hier lijken er geen grote verschillen per sector te bestaan, met als enige uitzonderingen (hoewel het

aantal respondenten relatief beperkt is) de sector ‘overige dienstverlening’ met een hoger aantal

secretarissen zonder vakopleiding en de sector ‘gehandicaptenzorg’ met een lager aantal secretarissen

zonder vakopleiding.

4 De leergangen zĳn voor het merendeel door de VASMO gecertifieerde leergangen. Deze worden door diverse opleidingsinstituten
aangeboden.
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Anders, namelĳk:

Leergang 1 voor de ambtelĳk secretaris

Leergang 2 voor de ambtelĳk secretaris (na leergang 1)

Leergang 3 voor de ambtelĳk secretaris (na leergang 2)

Ik heb geen vakopleiding voor ambtelĳk secretaris gevolgd

0% 10% 20% 30% 40% 50%

4



Een zelfstandige organisatie alleen in Nederland actief

Onderdeel van een multinational met het hoofdkantoor buiten Nederland

Onderdeel van een multinational met het hoofdkantoor in Nederland

Anders, namelĳk:

Weet ik niet

Type organisatie

0% 20% 40% 60% 80%

4 Kenmerken ondernemingsraad

Type organisatie

De overgrote meerderheid van de respondenten werkt bij een grote organisatie met veel medewerkers

(bovenste grafiek) die alleen in Nederland actief is (onderste grafiek).

1000 of meer

54%

Weet ik niet

2% 50 - 99

1%
100 - 199

7%

Aantal medewerkers per organisatie

600 - 999

12%

400 - 599

2%

200 - 399

12%
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Inrichting medezeggenschap

Met alleen een uitschieter naar het model centrale ondernemingsraad (COR) of gemeenschappelijke

ondernemingsraad (GOR) met meerdere ondernemingsraden, is het merendeel van de respondenten

werkzaam voor één ondernemingsraad. De medezeggenschap is als volgt geregeld:

Inrichting medezeggenschap in de organisatie

Aantal ondernemingsraden per ambtelĳk secretaris

Aantal ondernemingsraden dat de ambtelijk secretaris ondersteunt

Het merendeel (78%) van de respondenten ondersteunt één ondernemingsraad. Bijna 8% ondersteunt

twee ondernemingsraden en bijna 14%meerdere ondernemingsraden of anders*.

* Anders is een combinatie van een Centrale ondernemersraad (COR) en or’s of commissies
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- Weet ik niet

- Anders, namelĳk:

- Er zĳn meerdere OR’s ingesteld, zonder overgkoepelend

orgaan

- Er zĳn meerdere OR’s ingesteld, overkoepeld door een

COR of een GOR

- Er is 1 OR (voor de gehele onderneming in Nederland)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Eén OR

78%

Twee OR’s

8%

Meer dan 2 OR’s of anders*

14%



Aangesteld vanuit een cao-verplichting

In het onderzoek is gevraagd naar een eventuele juridische basis (cao of wettelijke verplichting) als

fundamenteel recht voor de ondernemingsraad om zich op te beroepen om een ambtelijk secretaris te

kunnen aanstellen. In een aantal cao’s is de verplichting of het recht op een ambtelijk secretaris

vastgelegd. Bij ons bekend zijn de cao’s Jeugdzorg, Verpleeg en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg,

Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, GGZ en Zelfstandige Klinieken Nederland. Onderstaand grafiek laat

een verdeling zien over de opties ‘ja’, ‘nee’ of ‘dat weet ik niet’. Een mogelijke verklaring voor de respons

van 38%met ‘ja’ is dat de vraag is beantwoord door een ambtelijk secretaris die valt onder de

werkingssfeer van één van deze cao’s.

Aanstelling ambtelĳk secretaris vanuit cao-verplichting

15de ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Ja

38%

Dat weet ik niet

13%

Nee

49%
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Vorige functie | aantal uur |

verdeling werkzaamheden

4. Functiekenmerken

Vorige functie: aantal maal genoemd

Opmerkingen:
(1) Secretaris: bestuur, project, directie
(2) Medewerker: beveiliging, PR, communicatie, staf, juridisch, kwaliteit
(3) Adviseur: HR, kwaliteit, OR, beleid, communicatie
(4) Secretaresse: directie, project, bestuur

Welk beroep heeft de ambtelijk secretaris hiervoor uitgeoefend?

De secretaresse, adviseur, ambtelijk secretaris en medewerker scoren hoog bij het vorige beroep dat werd

uitgeoefend.

Officemanager

Leraar

Hoofd

Leidinggevende

Verzorgende

Teamleider

Managementassistent

Verpleegkundige

Administratief medewerker

Beleidsmedewerker

Secretaris (1)

Ambtelĳk secretaris (loondienst)

Medewerker (2)

Adviseur (3)

Secretaresse (4)

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Vergelĳkbare functie: aantal maal genoemd

Teamleider

Nvt

Managementassistent

Administratief medewerker

Weet ik niet

Secretaris

Beleidsmedewerker

Directiesecretaresse

Geen / geen idee

Adviseur

Secretaresse

0 10 20 30 40 50 60

Vergelijkbare functies

De functie van ambtelijk secretaris wordt op onderdelen - functieinhoud en beloning - veelal vergeleken

met (directie)secretaresse, adviseur en (beleids)medewerker.



Er zijn wel verschillen per sector:

Aantal uren per week

Demediaan van het aantal uren per week, waarin de ambtelijk secretaris werkzaam is, ligt op 20. Maar er is

niet echt een verdeling, alle waarden komen voor:

Aantal uur per week

Aantal uur per week per sector
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Sector Regel cao of wet Aantal uren
ondersteuning

Verpleeg- en

verzorgingshuizen en

thuiszorg (VVT)**

Cao: recht op ambtelijke ondersteuning van twee

uur per zetel per week

gemiddeld

Ziekenhuizen Cao: recht op ambtelijke ondersteuning van twee

uur per zetel per week

hoog

Zelfstandige Klinieken

Nederland (ZKN)

Cao: recht heeft op maximaal 10 uur ambtelijke

ondersteuning per OR-vergadering

nvt

Gehandicaptenzorg Cao: 1,5 uur per OR-zetel laag

Jeugdzorg Geen laag

Hoger Onderwijs en

Wetenschappelijk

Onderzoek

Wet: voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs

nodig heeft, waaronder in ieder geval te verstaan

ambtelijk ondersteuning

hoog

Ambtelijk secretaris vastgelegd in cao of wet

Er zijn in elk geval vijf cao’s, voor een relatief groot aandeel ondernemingsraden en dus werknemers in

Nederland, die het recht op ambtelijke ondersteuning geregeld hebben. Daarnaast regelt de wet dit soms.

Zo is voor universiteiten en hogescholen het recht op ondersteuning vastgesteld in de Wet op Hoger

Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. In artikelen 9.48 lid en 10.39 lid 1 is geregeld dat de

universiteitsraad of medezeggenschapsraad gebruik kan maken van de voorzieningen die de raad voor de

vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval te verstaan ambtelijk

ondersteuning.

Hoewel de data beperkt zijn, lijkt er een voorzichtige relatie te bestaan tussen een verplichting vanuit wet

of cao en een bovengemiddeld aantal uren ondersteuning door een ambtelijk secretaris.
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Verdeling werkzaamheden

In de enquête is gevraagd om een aantal taken te rangschikken naar bestede tijd. Dit levert het volgende

overzicht op. Hierbij zijn de taken gerangschikt naar afnemende prioriteit (van links naar rechts).

Verdeling werkzaamheden naar prioriteit
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Tĳdsbesteding per sector

Vergaderen

Verslaglegging

Bewaken van afspraken en procedures

Beleidsondersteunend (analysteren stukken, schrĳven notities en adviezen en instemmingen)

Organisatorisch /secretarieel (post, archief)
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Tijdbesteding per sector

Om te analyseren of er verschillen in tijdbesteding per sector bestaan, is bezien of de gemiddelde positie

van de vijf activiteiten met de hoogste gemiddelde prioriteit per sector verschilt. De vijf activiteiten zijn:

• Vergaderen

• Verslaglegging

• Organisatorisch / secretarieel (post, archief)

• Bewaken van afspraken en procedures

• Beleidsondersteunend (analyseren stukken, schrijven notities, adviezen en instemmingen)

Daarbij zijn alleen de sectoren met meer dan tien respondenten betrokken, omdat anders de informatie

onvoldoende betrouwbaar is. Dat levert het volgende beeld op.
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Hieruit blijkt dat de tijdsbesteding aan activiteiten over het algemeen niet erg verschilt per sector, met de

volgende bijzonderheden:

- bij ziekenhuizen wordt de meeste tijd besteed aan beleidsondersteunend werk en relatief weinig aan

verslaglegging;

- in de financiële dienstverlening krijgt beleidsondersteunend werk ook meer aandacht dan elders.

Omdat de beloning in de financiële dienstverlening ook hoger ligt, zou op het eerste gezicht

geconcludeerd kunnen worden dat meer beleidsondersteunend werk wellicht gerelateerd is aan hogere

beloning. Dit is waarschijnlijk toch niet het geval, in de eerste plaats omdat de hogere beloning in de

financiële dienstverlening een eigenschap van de sector is. Daarnaast zou je deze hogere beloning dan

ook verwachten bij ziekenhuizen, en dat is niet het geval.
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Bruto maandsalaris | uurtarief |

analyse en vergelijking met de markt

5. Beloning

In de enquête is ook gevraagd naar de beloning die ambtelijk secretarissen ontvangen voor hun

werk. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een betrekking in loondienst of inhuur. Voor de analyse zijn

alle (bruikbare) meetpunten geordend van laag naar hoog en in een grafiek weergegeven. De eerste

grafiek geeft het bruto maandsalaris van de ambtelijk secretaris in loondienst weer en de tweede grafiek

het uurtarief van de ambtelijk secretaris die op basis van inhuur werkt.

Bruto maandsalaris

Bij de beloning van ambtelijk secretarissen in loondienst ligt de mediaan op € 3.440,- bruto per maand.

De getallen zijn teruggerekend naar een werkweek van 36 uur.

Onderzocht is of er een verband is met opleidingsniveau.

Dat is inderdaad zo. De gemiddelden per categorie zijn in

de naastgelegen tabel opgenomen. Van de categorie

lbo / vmbo / mavo geven de onderzoeksgegevens geen

betrouwbaar beeld.
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Bruto maandsalaris dienstverband

Opleidingsniveau Mediaan

lbo / vmbo / mavo -

havo / vwo 3.366

mbo 3.423

hbo 3.499

wo / universiteit 3.590
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Uurtarief zelfstandige

Onderzocht is of er een relatie bestaat met het opleidingsniveau. Onderstaand wordt dezelfde grafiek

getoond, in combinatie met het opleidingsniveau per meetpunt: het rode streepje met de betekenis ervan

op de verticale as rechts. Zoals te zien is, is er geen verband te ontdekken; de opleidingsiveaus zijn

willekeurig verdeeld.

Uurtarief bij inhuur

Voor de ambtelijk secretarissen niet in loondienst ligt de mediaan op 67 euro per uur.
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Verder is bijzonder dat er nauwelijks verschil lijkt te bestaan tussen de situatie dat de opdracht via een

intermediair tot stand is gekomen of rechtstreeks met de opdrachtgever: in het laatste geval is het tarief

maar € 0,70 hoger!
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De gemiddelde beloning lijkt dus 4,9 tot 7,9% onder de markt te liggen.

Analyse en vergelijking markt

Bij nadere analyse lijkt de beloning vooral af te hangen van twee factoren: sector en profiel. Met profiel

wordt bedoeld, het antwoord op de vraag “Als u zichzelf in de huidige functieprofielen van de VASMO zou

plaatsen, waar zou u dan voor kiezen: A / B / C?” . (In de bijlage is de omschrijving opgenomen van de

functieprofielen die de VASMO hanteert voor de ambtelijk secretaris)

Bepaalde sectoren betalen beter dan andere; dit is geen verrassing, dit geldt voor vrijwel alle functies

binnen die sector. Het profiel blijkt ook, ongeacht de sector, invloed te hebben: C betaalt beter dan B, B

beter dan A.

Eerder zagen we dat de beloning ook afhangt van het opleidingsniveau. Dat hebben we hier niet apart

benoemd, omdat het opleidingsniveau en het niveau waarop een respondent zegt te functioneren aan

elkaar zijn gerelateerd.

Voor de vergelijking met de markt hebben we deze functies gewogen met de Methode Resultaatgerichte

Functiewaardering. De resultaten van deze analyse staan in onderstaande tabel.

AS niveau A

OR-assistent

(organisatorisch/

secretarieel - mbo)

AS niveau B

OR-coördinator

(beleidsondersteunend - hbo)

AS niveau C

OR-adviseur

(adviserend - hbo+)

Sector gemiddelde

(Semi-)Overheid 2.980 3.580 3.800 3.650

Financiële dienstverlening 4.220 4.160

Overige dienstverlening 3.340 3.900 3.680

Overige industrie 3.880

Zorg- en welzijnssector - VV&T 2.640 3.020 3.220 3.070

Zorg- en welzijnssector -

Gehandicaptenzorg
3.000 3.810 3.210

Zorg- en welzijnssector - GGZ 3.440 3.540 3.470

Zorg- en welzijnssector -

Ziekenhuizen
3.260 3.690 3.450

Profielgemiddelde 2.920 3.320 3.710 3.440

Markt 3.170 3.550 3.900

Verschil in percentage 7,9% 6,5% 4,9%

Hier zijn alleen de sectoren getoond met meer dan tien waarnemingen en sector & profiel met meer dan vijf waarnemingen,

omdat anders het resultaat onvoldoende betrouwbaar is.
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Verschillen in beloning

Aan het onderzoek deden 425 mensen mee. Dit gaf ons 53 salarissen van mannelijke en 298 salarissen van

vrouwelijke ambtelijk secretarissen. Om het effect van eventuele uitschieters te minimaliseren hebben we

van beide groepen de mediaan berekend. Hieruit bleek dat de mannelijke ambtelijk secretaris gemiddeld

275 euro meer verdient dan zijn vrouwelijke tegenhanger, oftewel 8%. Bij zzp’ers is er ook een verschil,

maar veel kleiner: 3,3% oftewel 2,20 per uur.

Het verschil bij ambtelijke secretarissen in loondienst is duidelijk afhankelijk van het opleidingsniveau en

het aangegeven niveau van functioneren (A / B / C volgens de Vasmo-profielen - zie bijlage). Hoe hoger de

opleiding of het niveau van functioneren, hoe kleiner het verschil en omgekeerd.
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Jaarlijkse beoordeling |

Wie beoordeelt? | Invloed op beoordeling

6. Beoordeling

De ambtelijk secretaris neemt binnen een organisatie in veel opzichten een bijzondere positie in.

Niet alleen kan de aard van de werkzaamheden per ondernemingsraad sterk verschillen. Ook de

organisatorische plaatsing kenmerkt zich door een zekere dualiteit en is daarmee afwijkend ten opzichte

van de gemiddelde werknemer binnen een bedrijf of instelling. Die dualiteit heeft onder meer met de

opdrachtgever van de ambtelijk secretaris te maken. Dat is in beginsel de ondernemingsraad en niet zijn

hiërarchisch leidinggevende. De ambtelijk secretaris is ondersteunend en loyaal aan de

ondernemingsraad. Hij is niet zozeer gehouden aan wat de bestuurder en daarmee de hiërarchisch

leidinggevende inhoudelijk aan verwachtingen over zijn optreden koestert.

Beoordeling ambtelijk secretaris

Een functie in een politiek krachtenveld dus, wat het onderscheid in rollen en het afbakenen van grenzen

tot een uitdaging maakt. Deze positionering maakt de ambtelijk secretaris uniek in zijn functie, in zijn

functioneren en is van invloed op de manier waarop de betrokken collega’s dit functioneren waarderen. Als

we dit doorvertalen naar groei en ontwikkeling is een logische vervolgvraag: hoe staat het met de

beoordeling van de ambtelijk secretaris en wie mag daar iets over zeggen en van vinden?

Vragen

Om daar meer over te weten te komen, hebben we de respondenten de onderstaande drie vragen

voorgelegd. De inbreng van de respondenten en de duiding van de antwoorden is opgenomen in de

volgende paragrafen.

1 Inleiding

27de ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Vragen
• Hoe vaak per jaar wordt u beoordeeld?

• Wie beoordeelt uw werkzaamheden als ambtelijk secretaris?

• Heeft uzelf of de OR invloed op de inrichting en de inhoud van uw beoordeling?



Deze vraag is door 300 respondenten beantwoord. Het eerste dat opvalt, is dat 135 respondenten aangeven

eenmaal per jaar beoordeeld te worden. Deze score komt uit op 45% van de ontvangen antwoorden. Ruim

7% (21 antwoorden) van de respondenten geeft aan tweemaal of vaker in een jaar beoordeeld te worden.

Interessant wordt het als we een nader inkijkje geven op de categorie ‘divers’. 16% van de antwoorden is

onder ‘divers*’ gegroepeerd. In dit cluster van in totaal 48 respondenten werd als volgt geantwoord:

Het goede gesprek/jaargesprek

Dat bepaal ik zelf

Evaluatie/continue voortgangsgesprekken

Werk via een uitzendbureau

Nauwe samenwerking met het DB OR, geen noodzaak tot beoordeling

Tijdens de OR-scholing

Onregelmatige beoordeling

Jaren niet

2x per jaar

5%

1x per jaar

45%

Meer dan 3x per jaar

2%

Nooit

22%

2

Jaarlijkse beoordeling, of toch niet?

Deze open vraag in de raadpleging is uitgebreid beantwoord. De antwoorden laten een aantal trends in

het beoordelen van de ambtelijk secretaris zien.

Jaarlijkse beoordeling, wie beoordeelt en invloed op

de beoordeling
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Divers*

16%

Geen

10%

Jaarlĳkse beoordeling ambtelĳk secretaris



Goed gesprek

Het ‘goede gesprek’ is een opkomende trend binnen Human Resources. Organisaties kiezen er in dat geval

voor om de gebruikelijke beoordelingscyclus van plannen, voortgang bespreken en de uiteindelijke

beoordeling los te laten en de focus op de ontwikkeling van de medewerker te leggen. Daarbij ligt de regie

voor het loopbaan pad volledig bij de medewerker. Geen formuliertjes meer, geen leidinggevende die de

toon zet, maar een medewerker die zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van zijn of haar ambities.

Het lijkt erop dat deze trend ook zijn weg heeft gevonden naar de functie van de ambtelijk secretaris. Een

interessante vraag daarbij is wie de gesprekken met de ambtelijk secretaris voert: zijn dat de OR-leden of is

dat de hiërarchisch leidinggevende?

Wie beoordeelt de ambtelijk secretaris?

In de inleiding wierpen we vraag op: wie mag er iets vinden van het functioneren van de ambtelijk

secretaris? Deze vraag is terug te leiden naar de bijzondere positie en het politieke speelveld waarin deze

functionaris zich geplaatst ziet.

Enerzijds spelen de belangen een rol. De ondernemingsraad is een onafhankelijk functionerend orgaan

binnen de organisatie. Anderzijds heeft dit vraagstuk een praktische kant. Doordat de ambtelijk secretaris

met en voor de ondernemingsraad werkt, ziet zijn functioneel leidinggevende veelal weinig terug van de

prestaties die worden geleverd.
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Ook bij deze vraag komt overtuigend naar voren dat de beoordeling van de ambtelijk secretaris over het

algemeen niet een zaak is van de hiërarchisch leidinggevende alleen. De inbreng en de invloed van de

ondernemingsraad of de ambtelijk secretaris op het beoordelingsproces is met bijna 77% stevig verankerd.

Invloed ambtelĳk secretaris of or op beoordeling

Verrassende antwoorden onder de categorie ‘anders, namelijk’ zijn de betrokkenheid van de bestuurder bij

de beoordeling of een (mede)beoordeling door een door de ambtelijk secretaris aangewezen collega.

Mĳn functioneel leidinggevende (leden c.q.

voorzitter en/of secretaris van de OR)

39%

Anders, namelĳk:

0%

Hoe wordt het beoordelen in de praktijk opgelost? Wordt er (bijvoorbeeld) samengewerkt door de

ondernemingsraad en de hiërarchisch leidinggevende?

Ruim 39% van de beoordelingen wordt geleverd door de leden van de ondernemingsraad. Nog eens 34%

komt uit op een duo-beoordeling. Ruim 14% van de antwoorden is terug te leiden naar een solo-optreden

van ‘de technische baas’. Al is het niet ondenkbaar dat ook hier – wellicht buiten de ambtelijk secretaris om

– op papier feedback is gevraagd van de ondernemingsraad.

Ik word niet beoordeeld

13%

Mĳn hiërarchisch

leidingevende

14%

Functioneel en hiërarchisch

leidingevende gezamenlĳk

34%

Beoordeling ambtelĳk secretaris

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nee

Ja
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Algemeen | functie | beloning

7. Verschillen per sector

Over het algemeen zijn er geen grote verschillen per sector waargenomen, behalve binnen de

praktijk van het belonen en het aantal te besteden uren per week. Tenminste, dat geldt voor de

sectoren waaruit de respons van deze raadpleging afkomstig is. De verschillen en andere opvallende

bevindingen die we hebben kunnen distilleren, vatten we per thema samen:

Algemeen

Opvallend is de afwezigheid of de lage score van een aantal sectoren, zoals de sector bouwnijverheid (1

deelnemer), de grafische industrie, de groothandel en de horeca & catering. Vanuit deze laatste drie

sectoren is geen respons ontvangen.

Bij het volgen van de vakopleiding ambtelijk secretaris lijken er geen grote verschillen per sector te

bestaan. Met als enige uitzonderingen - hoewel het aantal respondenten relatief beperkt is - de overige

dienstverlening met een hoger aantal secretarissen zonder vakopleiding en de gehandicaptenzorg met

een lager aantal secretarissen zonder vakopleiding.

Functie

Demediaan voor het aantal besteedbare uren per week ligt op 20. De sectoren metaal & elektro, financiële

dienstverlening, hoger onderwijs, ziekenhuis, overheid en verpleging, verzorging en thuiszorg (VV&T)

wijken daar in oplopende zin van af. De sectoren onderwijs - overig en jeugdzorg wijken daar in aflopende

zin sterk van af; zij hebben een fors aantal minder uren per week te besteden.

In het onderzoek naar de tijdsbesteding (onderverdeling naar werkzaamheden) constateren wij de

volgende bijzonderheden:

• bij ziekenhuizen wordt de meeste tijd besteed aan beleidsondersteunend werk, en relatief weinig

aan verslaglegging;

• in de financiële dienstverlening krijgt beleidsondersteunend werk ook meer aandacht dan elders.
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Hier zijn alleen de sectoren getoond met meer dan tien waarnemingen, omdat anders het resultaat

onvoldoende betrouwbaar is.

Sector Sector gemiddelde

(Semi-) Overheid 3.640

Financiële dienstverlening 4.120

Overige dienstverlening 3.580

Overige industrie 3.810

Zorg- en welzijnssector - VV&T 3.100

Zorg- en welzijnssector - Gehandicaptenzorg 3.200

Zorg- en welzijnssector - GGZ 3.450

Zorg- en welzijnssectgor - Ziekenhuizen 3.460

Gemiddeld 3.440

Beloning

Voor het bruto maandsalaris op basis van 36 uur zijn duidelijke verschillen per sector gevonden:

32 Het Grote AS-onderzoek 2020



33de ambtelijk secretaris ondernemingsraad 33de ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Samenvatting | bevindingen |

conclusies

8. Tot slot

Het onderzoek naar de werkzaamheden en beloning van de ambtelijk secretaris geeft met 420

deelnemers waarvan er 363 de vragenlijst volledig hebben ingevuld, een representatief beeld.

Demeeste respondenten werken voor een grote, zelfstandige organisatie van 1.000 of meer medewerkers

die alleen actief is in Nederland, met één ondernemingsraad voor de hele onderneming.

Opleiding

De ambtelijk secretaris is over het algemeen hoog opgeleid (hbo), heeft meer dan tien jaar ervaring, is

meestal ouder dan 50 jaar en is meestal een vrouw (83%). Ongeveer de helft van de ambtelijk secretarissen

heeft daartoe een specifieke leergang gevolgd en de andere helft dus niet.

Achtergrond

De achtergrond van de ambtelijk secretaris is divers, hoewel een verleden als secretaresse het hoogste

scoort.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is divers, van 4 tot 40 uur per week, met een gemiddelde van 20 uur. Waaraan de tijd

primair wordt besteed, kent grote overeenkomsten. De top 5 is bijna overal:

1. Vergaderen

2. Verslaglegging

3. Organisatorisch / secretarieel (post, archief)

4. Bewaken van afspraken en procedures

5. Beleidsondersteunend (analyseren stukken, schrijven notities, adviezen en instemmingen).



Relatie inzet ambtelijk secretaris - cao / wet

Hoewel de data beperkt zijn, lijkt er een voorzichtige positieve relatie te zijn tussen een verplichting vanuit

wet of cao en een bovengemiddeld aantal uren ondersteuning door een ambtelijk secretaris.

Beloning

De beloning van de ambtelijk secretaris ligt iets onder de markt (2,5 - 5,9%) en is in hoofdzaak afhankelijk

van de sector, het profiel waaraan men zegt te voldoen (‘assistent’, ‘coördinator’ of ‘adviseur’) en van het

geslacht. Opleiding speelt hierbij geen rol. Gemiddeld verdient een ambtelijk secretaris 3.440 euro per

maand (op basis van 36 uur per week) of 67 euro per uur.

Man / vrouw

Er is een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen; mannen blijken gemiddeld 8% of 275 euro per

maand meer te verdienen dan hun vrouwelijke collega’s. Weliswaar is het aantal mannen onder de

respondenten veel kleiner maar met 42 waarnemingen is deze uitkomst toch significant.

Beoordeling

De ambtelijk secretaris wordt meestal beoordeeld door de functioneel leidinggevende (39%) of door de

functioneel en hiërarchisch leidinggevende gezamenlijk (34%), en in een kleiner deel van de gevallen

alleen door de hiërarchisch leidinggevende (14%) of helemaal niet (13%).
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VASMO profiel Omschrijving

A | Administratief - organisatorisch

• Havo / mbo niveau

• Enige jaren secretariële ervaring

• Opleiding ambtelijk secretaris Leergang 1

• Affiniteit met de medezeggenschap

• Kennis van relevante wetgeving

• Ervaring met Office

B | Beleidsmedewerker

• Opleiding op hbo-niveau

• Ruime administratieve ervaring

• Opleiding ambtelijk secretaris Leergang 2

• Affiniteit met de medezeggenschap en kennis van de

• wetgeving op het gebied van arbeidsrecht

• Zelfstandig kunnen werken

• Inzicht om verschillende beleidsterreinen in verband te

kunnen brengen

• Bijzondere oplettendheid

• Ervaring met Office

C | Adviseur

• Hbo met ruime werkervaring

• Beleidsmatig denken

• Advies- en coachvaardigheid

• Inzicht in groepsdynamica

• Opleiding ambtelijk secretaris Leergang 3

• Affiniteit met medezeggenschap

• Inzicht om verbanden te leggen tussen verschillende

beleidsterreinen en vertalen naar medezeggenschap

• Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift

• Integer zijn

• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen op gebied

van arbeidssituaties

• Zeer goede oplettendheid

• Ervaring met Office

Omschrijving VASMO-functieprof ielen ambtelijk secretaris

Bijlage

Bron: Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland (VASMO)
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