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DE ADMINISTRATEUR
EN ZIJN 

COMPETENTIES
Wat zijn de huidige en de gewenste competenties van de administrateur anno 2005?

Tijdschrift Administratie hield samen met de Improfin Groep het Nationale Competentie
Onderzoek voor Administrateurs om het antwoord op deze vragen te achterhalen. De

respons was niet overweldigend maar ruim 110 deelnemers geven toch een redelijk
betrouwbaar beeld.

Door Jan de Kroon en Falco Mater, Improfin Groep in Den Bosch

De belangrijkste conclusies van het Nationale Competentie
Onderzoek voor Administrateurs, dat in augustus en september
online is gehouden, zijn:
– Er is sprake van een positieve ontwikkeling.
– Veel administrateurs hebben nog moeite met de gevraagde pro-

actieve rol en de betrokkenheid bij het managementteam.
– Traditionele kennis en vaardigheden lijken op peil
– Bedrijfskundige kennis kan duidelijk beter.
– Communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden behoe-

ven ontwikkeling.
– Zelfrespect mag best groeien.

KERNTAKEN
De kerntaken van een financiële functionaris:
– bewaken van financieel-economische levensvatbaarheid van de

organisatie;
– gevraagd en ongevraagd adviseren van het management dat

beslist (luis in de pels);
– noodzakelijke veranderingen op gang brengen en in gang hou-

den.

Dat is de theorie. Hoe zit het nu in de praktijk? Het onderzoek
onder de lezers van Tijdschrift Administratie leverde een over-
zicht van werkzaamheden op, zoals dat is weergegeven in figuur 1.
De competenties van de administrateur worden niet alleen door

zijn eigen gedrag bepaald, maar ook door de omgeving, door de
typologie, het karakter, de inrichting, de cultuur en de manage-
mentstijl van de organisatie. Maar gedrag is natuurlijk het eerste
dat u zelf kunt veranderen. Het antwoord op de vragen: (1) Welke
gedragscomponenten zijn bij u aanwezig? en (2) Welke gedrags-
componenten zijn ontwikkelpunten? kunt u aflezen uit figuur 2.

ROL IN MANAGEMENTTEAM
Managers hebben om vier redenen een financiële functionaris
nodig:
– beslissingsondersteuning;
– stuurinformatie;
– geweten;
– antagonisme.

In veel organisaties komt dat niet tot zijn recht omdat de direc-
teur en de administrateur tegengestelde menstypen zijn met
tegengestelde werkstijlen. Hieraan besteedden we al aandacht in
het juli/augustusnummer van Tijdschrift Administratie.
De rol van de administrateur in het managementteam geven de
ondervraagden aan zoals is weergegeven in figuur 3 en hun eigen
oordeel over de communicatie met het management kunt u
aflezen uit figuur 4. De vraag hoe de administrateur de eigen
financiële functie typeert, wordt beantwoord zoals in figuur 5 is
weergegeven.
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Figuur 1.Werkzaamheden van de

administrateur

Figuur 2.Aanwezige gedragscomponenten en

ontwikkelpunten van gedragscomponenten

Figuur 3. De rol van de administrateur in het MT Figuur 4. Oordeel over communicatie met het management

C O M P E T E N T I E S

DE IDEALE ADMINISTRATEUR

De ideale administrateur:
– is een actief lid van het managementteam;
– kent hiërarchische maar ook functionele lijnen;
– is meer ex ante dan ex post ingesteld;
– is flexibel met een rechte rug;
– is communicatief vaardig;
– is niet alleen procesgericht maar ook mensgericht;
– ziet zijn taak als business partner als een meer dan

noodzakelijke randvoorwaarde;
– is een geaccepteerde boodschapper.
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Figuur 5.Typering van de eigen financiële functie


