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interview

Werknemers die zijn opgeleid tot 
salarisadministrateur of salarisadvi-
seur en als zodanig werkzaam zijn, 
kunnen zich kwalificeren voor een 
registratie in het voor hen relevante 
NIRPA-register. Er zijn twee niveaus: 
dat van Registersalarisadministrateur 
(RSa), vergelijkbaar met mbo+-
niveau, en Register Payroll Professio-
nal (RPP), op hbo-niveau. Het NIRPA 
zet zich als onafhankelijke stichting 
in voor de kwaliteitsborging van de 
beroepsgroep.
“Registratie heeft een aantal voorde-
len”, aldus van der Sluis. “Voor de 
organisaties waar de salarismedewer-
kers in dienst zijn, is het belangrijk 
zekerheid te hebben dat NIRPA-
gecertificeerde professionals up-to-
date zijn en blijven qua vakinhoude-
lijke kennis. NIRPA-gecertificeerde 
professionals mogen de titel dragen 
die bij hun registratie van toepassing 
is, welke titel als kwaliteitskeurmerk 
wordt erkend door werkgevers en 
inhuurders. Dat betekent een betere 
positionering op de arbeidsmarkt, 

temeer omdat registratie ook inhoudt 
dat men verplicht is om bij te blijven 
op het vakgebied. Dat geeft een struc-
turele stimulans voor permanente 
educatie.”

Grote veranderingen
Die permanente educatie is ook hard 
nodig omdat zich op het werkgebied 
van de salarisadministratie voortdu-
rend ingrijpende veranderingen 
voordoen. Voor de publieke sector 
geldt daarbij dat ook de normalise-
ring van de ambtelijke rechtspositie 
voor zulke veranderingen zorg zal 
dragen. “Maar ook in de breedte zijn 
die veranderingen aan de orde. Denk 
maar aan de belastingwetgeving, die 
ieder jaar wijzigt, en met zich mee-
brengt dat verwerkingssystemen 
moeten worden aangepast. Maar ook 
iedere nieuwe cao leidt daartoe, bij-
voorbeeld door invoering van een 
Individueel Keuzebudget of de regels 
rond het pensioen.”
Van der Sluis constateert behalve die 
inhoudelijke wijzigingen, nog een 

ander belangrijk verschijnsel, name-
lijk de ontwikkelingen in de software 
die bij de salarisverwerking wordt 
gebruikt. “Doordat de software 
steeds meer werk, vooral aan de uit-
voerende kant, overneemt, worden 
de salarisafdelingen kleiner. Het 
aantal loonverwerkingen dat een 
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door een aantal belanghebbende partijen als grote opleidingsinstituten, softwarele-

veranciers en salarisverwerkers. Directeur Marcel van der Sluis: “Salarismedewerker 

is geen beschermd beroep. Tot de oprichting van het NIRPA bestonden geen criteria 
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NIRPA borgt kennis 
salarismedewerkers

In het verleden was de positie van de salarisprofessional nogal 
eens een beetje geïsoleerd, maar dat kan vandaag de dag geen 
enkele organisatie zich meer veroorloven.
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medewerker kan verrichten stijgt, 
waardoor het aantal medewerkers 
afneemt. Tegelijk zie je dat het oplei-
dingsniveau stijgt omdat het werk 
ingewikkelder wordt. Medewerkers 
die hun traditionele werkzaamheden 
zien verdwijnen, moeten zich specia-
liseren en verder doorontwikkelen, 
bijvoorbeeld tot adviseur.”

NIRPA
Op dit moment telt het NIRPA 1450 
leden; die zijn afkomstig uit zowel de 
markt- als de publieke sector. Hoe-
veel salarismedewerkers er in totaal 
zijn, valt moeilijk in te schatten, dat is 
sterk afhankelijk van de breedte 
waarmee de functie wordt gedefini-
eerd. Binnen de sector overheid zijn 
onder andere salarismedewerkers 
van P-Direct en de gemeente Amster-
dam aangemeld. “Persoonlijk vind ik 
dat de deelname vanuit de overheid 
achterblijft bij andere sectoren. Kwa-
liteitsborging staat bij de overheid 
hoog op de agenda. NIRPA-certifice-

ring kan hieraan een belangrijke bij-
drage leveren. Het NIRPA is een 
onafhankelijke stichting zonder 
winstoogmerk, die investeert in kwa-
liteitsborging en de erkenning en her-
kenning van het vakgebied payroll.”

Vrijheid van keuze
Registratie in het register brengt de 
verplichting tot bijscholing met zich 
mee, uiteraard is dat ook in het 
belang van de werkgever. Het NIRPA 
faciliteert zelf geen opleidingen, maar 

werkt met instituten die zij geaccredi-
teerd heeft. Een werkgever of mede-
werker kan vervolgens zelf bepalen 
welke opleiding/training het beste 
past bij de ontwikkeling op het vak-
gebied. “Dat kan zowel extern als 
intern. Bij grote organisaties ligt het 
laatste eerder voor de hand, als maar 
wordt voldaan aan de eisen die ten 
aanzien van de kwaliteit worden 
gesteld. Men kan kiezen voor een 
update die aansluit bij de gewenste 
actualisatie van het kennisniveau. 

Marcel van der Sluis
Sinds zeven jaar is Marcel van der Sluis 
werkzaam voor het Nederlands Instituut 
van Register Payroll Accounting (NIRPA); 
vanaf 2014 als bestuurder. Hij heeft 
daarvoor bij verschillende organisaties 
gewerkt in managementposities op het 
gebied van sales en marketing. De 
focus van zijn werkzaamheden ligt op 
het streven naar meer erkenning en 
herkenning van de werkzaamheden van 
salarisprofessionals. Dit heeft onder 
meer geleid tot het NIRPA. De continue 
groei van het NIRPA-register als kwali-
teitswaarborg voor het vakgebied pay-
roll brengt steeds meer nieuwe initia-
tieven met zich mee, zoals in 2016 het 
Trendonderzoek Salaris Professionals.

Marcel van der Sluis  Foto: privébezit
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Die actualisatie kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op de wet- en 
regelgeving, op communicatieve en 
adviesvaardigheden of pensioenen. 
Het gebeurt nogal eens dat tijdens 
een functioneringsgesprek met elkaar 
wordt vastgesteld waarop de 
gewenste bijscholing zich moet rich-
ten.
Registratie betekent ook dat men zich 
te houden heeft aan de Gedrags- en 
Beroepscode van het Instituut. In 
deze code staan eisen ten aanzien van 
de houding en het gedrag met betrek-
king tot professionaliteit, deskundig-
heid en integriteit. Het is een belang-
rijk instrument bij de waarborging 
van de kwaliteit van de geregis-
treerde.

Isolement verdwijnt
In het verleden was de positie van de 
salarisprofessional nogal eens een 
beetje geïsoleerd, maar dat kan van-
daag de dag geen enkele organisatie 
zich meer veroorloven. “De samen-
werking tussen HR-adviseur en sala-
rismedewerker wordt steeds intensie-
ver. Juist omdat er op het terrein van 
de financiële arbeidsvoorwaarden zo 
veel verandert, hebben medewerkers 
daar vragen over. Ook de HR-advi-
seur moet in staat zijn om de basale 
vragen te beantwoorden, maar hij zal 
al snel de samenwerking met de sala-
risprofessional zoeken. De communi-
catie tussen beide functies moet opti-
maal zijn. Het is dan ook niet vreemd 
dat er inmiddels ook HRM-adviseurs 
staan ingeschreven bij het NIRPA. 
Het is belangrijk dat zij hun kennis 
op dat terrein vergroten.”

Trendonderzoek
In 2016 heeft het NIRPA voor de 
eerste keer een trendonderzoek laten 
uitvoeren onder haar leden. In het 
kader hierna worden de belangrijkste 
uitkomsten van het onderzoek 
beschreven. “In mei 2017 is de vra-
genlijst uitgezet voor het Trendonder-
zoek 2017, de resultaten daarvan 
komen in september van dit jaar 
beschikbaar, en worden kosteloos 

aangeboden aan belangstellenden. 
Het onderzoek sluit nauw aan bij de 
doelstellingen van onze stichting, 
namelijk kwaliteitsborging en het 
streven naar een grotere erkenning en 
herkenning van ons vakgebied. Het 
is mijn stellige overtuiging dat 
NIRPA-registratie een belangrijke 

toegevoegde waarde heeft voor 
zowel de werkgever als de professio-
nal”, besluit Marcel van der Sluis.

Voor informatie over certificering of het 
trendonderzoek kan contact worden  
opgenomen via info@nirpa.nl of  
tel. (033) 454 66 48.

Trendonderzoek 2016 in vogelvlucht
In 2016 heeft NIRPA een trendonderzoek gehouden onder salaris professionals. De 
belangrijkste werkzaamheden van de payrollprofessional in 2016 zijn het uitvoeren 
van controles, salarisverwerking en het verwerken van mutaties. Ook het verrichten 
van loonaangiften scoort hoog. Bij dat laatste geeft 40% aan daarbij één of meer 
knelpunten te ervaren. Men heeft met name te kampen met softwareproblemen.
Kennis van wet- en regelgeving is de belangrijkste factor om het werk goed te kunnen 
uitvoeren. De belangrijkste beleidsthema’s sluiten daarbij aan. Op de eerste twee 
plaatsen staan de werkkostenregeling en de Wet werk en zekerheid. Ook de afschaf-
fing van de VAR scoort hoog.
Meer dan de helft vindt dat zijn functie zwaarder is geworden door toegenomen werk-
druk en complexiteit van de werkzaamheden. In de komende drie jaar zal die zwaarte 
alleen maar toenemen, met name doordat de adviesrol belangrijker wordt. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat adviseren veruit de belangrijkste competentie is die de res-
pondenten verder willen ontwikkelen.
Fiscale en sociale wetgeving zijn de belangrijkste thema’s wat betreft inhoudelijke 
deskundigheid. Ook pensioen en arbeidsrecht komen in de top tien wanneer het gaat 
om de vereiste inhoudelijke deskundigheid. Merkwaardig is dat zakelijke communica-
tie en automatisering laag scoren, gezien de steeds grotere invloed van die thema’s.
Maar liefst 83% van de payrollprofessionals heeft het afgelopen jaar tijd besteed aan 
vakontwikkeling. Gemiddeld gedurende 50 uur per jaar, waarvan iets meer dan de 
helft in de tijd van de werkgever. Het gemiddeld te besteden budget bedraagt € 
1200,=.
Het merendeel van de professionals geeft aan dat zij voldoende middelen van de 
werkgever krijgen om aan ontwikkeling van competenties en vakkennis te doen. Niet-
temin geeft een op de vijf aan dat de ondersteuning onvoldoende is.
Payrollprofessionals zijn trouw aan hun werkgever, de duur van het gemiddeld dienst-
verband is negen jaar. Opvallend is wel dat 43% het afgelopen jaar benaderd is voor 
een andere functie. Bij ongeveer de helft is het functieprofiel aangepast vanwege 
automatisering, maar vrijwel niemand ziet dat als een bedreiging voor de eigen loop-
baan.
De meeste respondenten zijn in loondienst. De scholing is over het algemeen mbo of 
hbo (zie figuur hierna).


