
2020 Financiën 2025

Het werk • Administratieve werkzaamheden
• Opstellen verantwoordings

rapportages
• Controleactiviteiten
• Risicomanagement
• Treasury Medewerker huuradmini

stratie, controller, financieel 
mede werker, medewerker 
personeels administratie

Procesregisseur, functioneel 
beheerder, frontoffice  

medewerker, bedrijfsvoering

Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025:
• Digitalisering en automatisering van 

administratieve processen
• Controle van geautomatiseerde 

systemen en processen
• In ketensamenwerking meer behoefte 

aan checks en balances in de keten
• Meer controlerende en adviserende 

werkzaamheden om afgewogen 
keuzes te maken en monitoring van 
financiële control, risicomanagement 
en treasury

• Meer, betere en geïntegreerde  
managementinformatie beschikbaar

• Veel minder administratieve 
werkzaamheden

• Meer toetsen en controleren van 
administratieve processen en 
systemen

• Adviseren op basis van realtime 
informatie

• Integraal adviseren over financiën, 
control, risico en treasury

• Ontwikkelen van businesscases, 
risicoanalyses en fiscaliteit

Systemen • Maakt gebruik van losse financiële 
systemen waardoor integrale 
informatie en proces beperkt is/
ontbreekt

• Financiële processen deels 
geautomatiseerd nog relatief veel 
handmatige bewerkingen

• Werkt met één systeem voor de  
bedrijfsvoering en primaire processen

• (Ro)bots voeren administratieve  
processen geautomatiseerd uit,  
toetsing en analyse vindt achteraf 
plaats

• Geautomatiseerde audits om 
juist heid van administratieve  
processen te toetsen

Personeels - 
behoefte

• Medewerker Huuradministratie, 
controller, financieel medewerker, 
medewerker Personeels  
en salarisadministratie

• Minder uitvoerende administratieve 
functies

• Evenveel behoefte aan controllers, 
financieel specialisten, riskmanagers 
en fiscalisten

• Meer automatiseringsgerichte  
(EDP) expertise nodig

Kennis • Mbo/hboniveau
• Kennis van administratie op  

uitvoerend en controlerend  
niveau (boekhouding)

• Hbo/woniveau
• Kennis van geautomatiseerde  

systemen en processen
• Integrale kennis van finance,  

controlling, risk fiscaliteit en treasury
• Kennis van de werking, risico’s en 

verantwoording van de keten

Vaardigheden  
en gedrag

• Controlevaardigheden om financiën 
te beheersen

• Adviesrol richting management  
en bestuur

• Adviesvaardigheden
• Informatievaardigheden
• Sociale en culturele vaardigheden
• Creatief denken
• Samenwerken

Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025 vanuit het Aedes onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst.

Vakgebied  
Financiën

In 2020 heeft Aedes een onderzoek 
gedaan naar de ontwikkelingen binnen 
corporaties naar 2025 toe. Wat gebeurt 
er binnen de corporaties en met welke 
veranderingen in de omgeving hebben 
zij te maken? Deze ontwikkelingen  
zijn per vakgebied in kaart gebracht.  
Hiernaast zie je een samenvatting 
 van resultaten voor jouw vakgebied.  
Welke herken jij in jouw corporatie  
en jouw dagelijkse werk? 


