
25-01-13 Van de salarisadministrateur wordt teveel 

verwacht 

 

Marcel van der Sluis, directeur van het NIRPA, raakt in gesprek met Ruud Boerman, jurist bij 

Extendum over  het jaarlijkse NIRPA jaarcongres in september. Bij het aandragen van ideeën 

voor dit congres voor salarisadministrateurs brengt Ruud de volgende stelling in:  

‘Van de salarisadministrateur wordt teveel verwacht.’ Ruud en Marcel praten hierover met 

Jaap Wassink, verantwoordelijk voor Extendum | Opleidingen.   

Vanwaar deze stelling? 

Ruud: ‘Ik verbaas me nog regelmatig over de uiteenlopende vragen die aan de salarisadministrateur 

worden gesteld. Hoe ga je om met de verwachtingen van klanten en collega’s? En, nog belangrijker, hoe 

kun je daar zelf als salarisadministrateur invulling aan geven?’  

Hoe kijkt het NIRPA tegen deze stelling?  

Marcel: ‘Juist nu, met alle veranderingen in het vakgebied en de positie van de salarisadviseur die steeds 

breder wordt is het goed om daar bewust mee bezig te zijn. Er wordt inderdaad steeds meer verwacht 

van de salarisadviseur. Niet alleen bij salarisvraagstukken maar ook bij vragen over cao’s, pensioenen, 

fiscale en juridische zaken, al dan niet HRM gerelateerd komt men steeds vaker bij de 

salarisadministrateur voor advies.’  

Ruud: ‘Bijna dagelijks krijg ik dossiers onder ogen waarin de salarisadministrateur een rol heeft 

gespeeld. Het werk verandert van uitvoerend  en controlerend naar meer initiërend en adviserend. Daar 

moet de directie maar ook de salarisadministrateur zich bewust van zijn. Als je 20 personen uit een 

groep salarisadviseurs vraagt ‘hoe zie je je eigen positie nu en in de toekomst’ dan heeft nog maar een 

klein aantal hierover nagedacht.’  

Zien jullie ontwikkelingen op dit gebied voor de beroepsgroep van salarisadviseur? 

Marcel: ‘We zien een aantal grote veranderingen,  zoals software applicaties die steeds meer de 

traditionele loonverwerking ‘uit handen’ nemen. Dit leidt er ondermeer toe dat de focus verandert naar 

meer adviserende taken. Niet alleen het loon- en salarisgebied is geëvolueerd maar ook de opleidingen 

en de mensen. Vanuit het NIRPA zien we dat naast de traditionele payroll opleidingen steeds meer 

opleidingen komen op HBO niveau voor de payroll professionals die het voor dit “nieuwe type” 

medewerker payroll mogelijk maken nu echt een opleidingstraject te volgen van MBO tot HBO  en HBO+ 

niveau. Als NIRPA zijn we uiteraard blij met deze ontwikkeling.’  

Ruud: ‘De opleidingen zijn inderdaad een belangrijke schakel in het steeds uitbreidende gebied van 

werkzaamheden van de salarisadviseur, maar dat alleen is niet voldoende. Bij al deze veranderingen is 

het belangrijk om je eigen rol af te bakenen, niemand kan alles weten over lonen, afdracht, Cao’s, 

pensioenen. Wat dat betreft zie ik een duidelijke parallel tussen de accountant en de 

salarisadministrateur, van beiden wordt veel, soms te veel verwacht.’    

Marcel: ‘Net zoals permanente educatie voor accountants geldt, geldt dat ook voor 

salarisadministrateurs. Op welke gebieden wil je als adviseur toegevoegde waarde bieden, waar kun je 

specifieke kennis inzetten? Neem bijvoorbeeld de WKR, een uitgelezen kans voor de salarisadviseur om 

zich te profileren als adviseur. De salarisadviseur kan, of beter gezegd, moet in het hele 

implementatieproces voor de WKR een belangrijke rol spelen.’  



Jullie zeggen dat educatie belangrijk is om de adviesfunctie te vullen, zijn er nog meer zaken 

waar de salarisadviseur aan moet werken? 

Ruud: ‘De zorgvuldigheidplicht komt ook om de hoek kijken. Wie tekent waarvoor? De claimcultuur wordt 

ook in onze Nederlandse maatschappij steeds sterker en de salarisadviseur heeft te maken met keuzes 

waar grote bedragen mee gemoeid zijn ……..of kunnen zijn. Een ogenschijnlijk eenvoudige keuze voor 

een bedrijfstak kan bijvoorbeeld vergaande gevolgen hebben voor de pensioenverplichting van een 

onderneming of ongewenste arbeidsrechtelijke consequenties tot gevolg hebben. Misschien moet je 

afspreken om bij dergelijke besluiten altijd een collega te raadplegen.’  

Marcel: ‘Een logische en terechte opmerking. Je moet niet alleen kijken naar de afbakening van je 

adviesgebied, ook naar de afspraken die je intern met elkaar maakt. Aanvullend daarop wil ik het  

belang van brede educatie benadrukken. Kennis op enkele vakgebieden gebruik je namelijk niet om te 

adviseren maar juist om je grenzen af te bakenen.’  

Breed opleiden om te specialiseren? 

Ruud: ‘Heel herkenbaar, dat zien we ook terug in onze 1-jarige opleiding Payroll Professional 

Accountancy. Daarin bieden we diverse modules aan met als doel om salarisadviseurs bewust kennis te 

laten maken met specialistische vakgebieden.’  

Marcel: ‘Eigenlijk moet je veel weten om je grenzen te stellen en daarmee ook duidelijk te maken aan je 

collega’s en klanten wat zij van jou als salarisadviseur mogen verwachten.’  

Ruud: ‘En zo dus ook het juiste beeld over wat je kan en mag verwachten van de salarisadviseur.’  

Marcel: ‘Een prima samenvatting voor de brede en interessante functie van salarisadviseur.’  

 


