
Het Pro AssistAnce-kAntoor stAAt AAn de zuidkAnt 
van Amsterdam-Buitenveldert, met uitzicht op de torens van 
de Zuidas. “Ja, daar aan de overkant zit veel personeel dat door 
ons geplaatst is in de afgelopen afgelopen tien jaar.“ Miranda’s 
kantoor ademt een heerlijke rust en is prachtig vormgegeven. 
De assistente is er eentje uit de boekjes, maar wel met een 
moderne look. Net als Miranda zelf. 

AM | Als je kijkt naar tien jaar geleden, is er dan veel veranderd? 
MvM | “Er wordt op het ogenblik soms een beetje vreemd 
omgegaan met het beroep. Commerciële opleidingsinstituten 
omzeilen het woord ‘secretaresse’, ze leiden op tot ‘co-mana-
ger’. Dat klinkt eigentijds en ze hebben het idee dat ze daar-
mee meer studenten aantrekken. Maar uiteindelijk is de vraag 
vanuit het bedrijfsleven niet veranderd. Nog steeds zijn 
opdrachtgevers vooral op zoek naar hele goede ondersteuners. 
Die hun talen spreken, die foutloos Nederlands schrijven en 
die echte organisatietalenten zijn. En naar mijn idee moet je 
zo iemand dan ook secretaresse blijven noemen, want dat is zij. 
En dat is een hartstikke belangrijke functie. Door een secreta-
resse ‘co-manager’ te noemen, geef je een verkeerde voorstel-
ling van zaken aan de studenten. Men geeft de secretaresse 
een nieuw jasje, maar het gaat om de inhoud, niet om de vorm. 
In de luchtvaart heb je co-piloten, die kunnen de vlucht van de 
gezagvoerder overnemen. Maar als co-manager kun je nooit op 
de bestuurdersstoel gaan zitten, je kunt niet de voorzitter ver-
vangen. Dat is dus iets heel anders. De vrouwen die nu van die 
instituten afkomen zijn co-managers, dat vind ik echt een heel 
foute titel.”

‘ Stel, je bent directie
secretaresse en je directeur 
komt in een fraudekwestie 
terecht. Wat doe je dan?’

AM | Het zijn dus die commerciële instituten die eigenlijk onder 
valse voorwendselen studenten binnenhalen en ze tot co-mana-
ger opleiden.
MvM | “Ja, terwijl dat nergens voor nodig is. Wat er wel is veran-
derd, dat is de techniek. Vroeger notuleerde je met pen en 
papier, nu doe je dat misschien op een iPad. Maar techniek is 
slechts een middel. Waar je nu wel een duidelijk verschil ziet, is 
dat er een grotere inhoudelijkheid wordt gevraagd. Hoger opge-
leiden, ook universitair, worden gevraagd als ondersteuner. 
Want je moet als secretaresse wel weten waar het om draait in 
het bedrijf, wie de stakeholders zijn en waar de organisatie voor 
staat. Je moet een zeker begrip hebben van de financiële zaken 
en een beetje snappen wat er speelt op juridisch gebied. Je hoeft 
niet de details te weten, maar je moet het wel kunnen plaatsen. 
Vandaar dat we een trend zien waarbij de secretaresses steeds 
hoger zijn opgeleid; ze zijn bijvoorbeeld afgestudeerd aan de 
Hogere Hotelschool of in de bedrijfseconomie. En ze blijven 
voortdurend hun kennis vergroten en actueel houden door het 
volgen van trainingen en seminars. Niet dat het werk anders 
wordt, alleen die bestuurder wil dat je begrijpt waar hij of zij 
mee bezig is. En dat je pro-actief en zelfstandig kunt handelen. 
Dat je zowel de interne als de externe kanten van een verhaal 
goed kunt inschatten, daar gaat het om.”

AM | Er wordt dus een hogere intelligentie gevraagd dan voorheen?
MvM | “Ja, maar die vind je niet meer bij die opleidingsinstitu-
ten. We merken het ook hier intern. We werken graag met  
stagiaires, want ik vind het leuk om mensen op te leiden. Maar 
het valt niet mee om de goede vrouw of man te krijgen, met de 
juiste kwaliteiten, instelling en mentaliteit. Een goede basis is 
verschrikkelijk belangrijk. Daar wordt niemand op getest. Als je 
een probleem hebt met Nederlandse grammatica, dan gaat het 
met jou niet lukken. Dan moet je echt een ander vak kiezen.” 

AM | Ligt daar niet een leuke taak voor jouw bedrijf?
MvM | “Zeker, dat kriebelt, wat dat betreft hebben we heel veel 
ambitie. Het is wel iets waar we in de toekomst mee aan de slag 
willen gaan, want een goede opleiding voor het juiste type men-
sen is hard nodig. Maar momenteel zijn we volop bezig met het 
opzetten van een nieuwe business unit waar we binnenkort mee 
naar buiten komen. Dat is de tak Project Support. Wij bemid-
delen daar al een aantal jaar in, maar we zien dat organisaties 
steeds vaker projectmatig werken en dat die dienstverlening 
ook bij ons tot wasdom is gekomen. Op die projecten zijn 
gekwalificeerde ondersteuners nodig die goed gedijen in een 
omgeving waar met een dedicated team wordt toegewerkt naar 
het behalen van een vooraf bepaald doel. Het moeten echt aan-
pakkers zijn, die tijdelijk op zo’n project kunnen worden gezet 
of vast binnen een projectbureau werken. Die projectonder-
steuner is een ander type mens dan de directiesecretaresse  
of de personal assistant. Je moet bijvoorbeeld denken aan  
een it-project wat tijdelijk draait tot de implementatie van  
een nieuw systeem is voltooid. Of ondersteuning van de   
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projectmanager die de herontwikkeling van een bedrijventer-
rein leidt. Wat daarvoor nodig is, is een ondersteuner die heel 
inhoudelijk en analytisch is, die verstand heeft van de inhoud 
en het vakjargon kent. Heel simpel gezegd, als je bij een bouw-
project zit, moet je wel weten wat bestek is en dat het niet over 
messen en vorken gaat. Een gerichte opleiding in projectmatig 
werken is dan ook absoluut een voorwaarde. Wij bemiddelen 
in al onze functies zowel voor interim posities als voor vaste 
aanstellingen. Dat zijn verschillende typen kandidaten. 
Iemand die in vaste dienst wil, is op zoek naar meer zekerheid 
en die vindt het fijn om onderdeel te zijn van de organisatie. 
Interimmers hechten meer aan een zekere vorm van vrijheid 
en afwisseling. We plaatsen hen bijvoorbeeld als vervanging  
bij een zwangerschapsverlof of bij tijdelijke behoefte aan  
extra mensen. Project support is door de aard van het werk 
vaker tijdelijk.”

AM | Je spreekt steeds over secretaresses als ondersteuner. Dat 
was jij vroeger ook. Is dat niet zo ongeveer het tegenover- 
gestelde van wat je nu doet? Toen dienend, nu leidinggevend. 
MvM | “Ik heb inderdaad voor heel veel dga’s (directeur-groot-
aandeelhouder, red.) gewerkt. Zoals wijlen Bart van Elsland, de 
oprichter van Bakker Bart. Dat komt nu goed van pas, omdat ik 
precies weet wat er van een directiesecretaresse wordt ver-
wacht. Aan kennis, maar ook de competenties die je moet heb-
ben. Na verschillende banen bij diverse bedrijven ben ik mede-
directeur geworden bij een werving- & selectiebureau en heb 
ik uiteindelijk, tien jaar geleden, dit bedrijf opgericht. Als 
bedrijf hebben we natuurlijk ook die dienende functie, dus 
zoveel anders is het niet. Dat ik nu op de directiestoel zit, past 
mij wel. Ik ben goed in het nemen van beslissingen. Ik bepaal 
achteraf wel of ze juist zijn geweest. Maar eigenlijk weet ik altijd 
precies wat ik wil. Dus komt het altijd goed. Ik vind het leuk om 
teams samen te stellen. Daar ben ik heel 
intensief mee bezig, hier in ons bedrijf weet 
ik precies wat nodig is. Als ik kijk naar de 
mensen die hier werken, dan ben ik heel blij 
met en trots op het team dat ik heb samen-
gesteld. Sommigen werken hier ook al lang, 
bijna vanaf de start. Het is heel fijn om trou-
we mensen bij je te hebben. Maar het moe-
ten wel verschillende personalities zijn, dat 
houdt je scherp en geeft je verrassende 
input. Het moeten zeker geen klonen van 
mezelf zijn. Integendeel. Als iemand in 
dienst komt, kijk ik heel erg naar wat we  
missen. Wat hebben we extra nodig? Is het 
meer salespower? Is het goed om er een jong 
iemand bij te halen of juist een ouder 
iemand? Zijn alle generaties en alle vakge-
bieden goed vertegenwoordigd? Zo kunnen  
de consultants voor opdrachtgevers een 
gelijkwaardige gesprekspartner zijn, die kun-
nen adviseren op inhoud. 
Het gaat mij om de toegevoegde waarde, en 
ik probeer goed naar iedereen te luisteren.”

AM | Secretaresses horen en zien veel. Dat kunnen redelijk 
onschuldige zaken zijn, maar het kan ook heel ver gaan. Moeten 
ze altijd loyaal zijn aan hun baas?
MvM |  “Dat is precies waar ons seminar over ging. We zijn die 
middag in het DeLaMar Theater begonnen met een scène uit 
het stuk De Verleiders, dat gebaseerd is op de vastgoedfraude. 
En we hebben een aantal dilemma’s voorgelegd. Zo van: stel, je 
moet als personal assistant een bonnetje zakelijk declareren 
voor je manager terwijl je weet dat het een privé diner was. 
Of erger: je bent directiesecretaresse en je directeur komt in een 
fraudekwestie terecht. Wat doe je dan? Op die middag zijn we 
ook niet tot een eenduidige aanpak gekomen, maar geloof me, 
het is heel lastig als je als secretaresse met dat soort dingen te 
maken krijgt. Op zo’n moment is het een heel eenzame functie. 
Je hoort te zwijgen, maar dingen kunnen aan je eigen normen 
en waarden raken en hoe ga je daarmee om? Ik word weleens 
gebeld door mensen die wij geplaatst hebben. Die moeten hun 
verhaal kwijt en dan bieden wij een luisterend oor. Dat is dan 
vaak ’s avonds of in het weekend, want vanaf hun werk is het 
meestal moeilijk om over een precaire kwestie te bellen. Ik vind 
het fijn dat wij er dan voor hen kunnen zijn. Maar dé oplossing 
is er vaak niet. Dat bleek ook weer die middag.”

‘ Ik weet altijd  
precies wat ik wil’
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over Pro aSSiStance

Het door Miranda opgerichte bedrijf  
is actief in de werving & selectie van  
personeel voor managementondersteu-
nende functies in het hogere segment, 
zowel vast als tijdelijk. daarnaast 
bemiddelen en plaatsen zij professionals 
voor project support. van secretaresse 
tot personal assistant, van office mana-
ger tot project management officer.  
Pro assistance adviseert tevens over 
het functioneren van secretariaten en 
biedt  individuele coaching of loopbaan-
begeleiding aan kandidaten. Miranda’s 
bedrijf richt zich met haar dienstverle-
ning vooral op West- en Midden-
nederland. opdrachtgevers zijn organi-
saties in het bedrijfsleven en uit de 
non-profit en publieke sector. een kleine 
greep: de nederlandsche Bank, ahold, 
eneco, gemeente amsterdam, Mediq, 
ProLogis, tnt, vrije Universiteit 
amsterdam, Spencer Stuart en 
Boercroon. WWW.Pro-aSSiStance.nL
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