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 ‘‘De NIRPA-certificering wordt 
steeds meer de standaard in de markt’’

ALS MARCEL VAN DER SLUIS EEN LEKKAGE IN ZIJN BADKAMER WIL 

LATEN VERHELPEN, BELT HIJ EEN ERKEND LOODGIETERSBEDRIJF. 

DAN IS VOOR HEM VANZELFSPREKEND. ZO ZOU HET OOK MOET-

EN GAAN BIJ HET INHUREN VAN EEN PAYROLL-PROFESSIONAL. 

STAAT DIE GEREGISTREERD BIJ HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN 

REGISTER PAYROLL ACCOUNTING (NIRPA)? DAN IS DAT HET BEWI-

JS DAT HIJ UP-TO-DATE BLIJFT MET ZIJN VAKKENNIS. DIT IS CRU-

CIAAL VOOR EEN GOEDE SALARISVERWERKING, WAAROP VEEL 

WET- EN REGELGEVING VAN TOEPASSING IS. VAN DER SLUIS IS 

DIRECTEUR-BESTUURDER VAN HET NIRPA, DAT ZICH AL VIJFTIEN 

JAAR INZET VOOR DE ERKENNING EN KWALITEITSBORGING VAN 

PAYROLL-PROFESSIONALS. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN? 

Geen slingers, geen confetti, geen toeters. Zo gaat dat niet bij het  NIRPA. 

Toch is er rond de vijftiende verjaardag zeker reden voor blijdschap. Het 

aantal registraties groeit elk jaar met 10% en daardoor staat de teller 

nu op pakweg 1.800 vakgenoten – onder wie payroll-professionals 

van de gemeente Amsterdam en de nationale politie. Daar kun je mee 

 aankomen. Ook het jaarlijkse congres brengt steeds meer belangstellen-

den op de been. Tien jaar geleden begonnen met tachtig man in een 

zaaltje, dinsdag 10 september waren alle 525 stoelen in het Utrechtse 

MediaPlaza bezet. 

Salarisadministrateurs achter in de rij

De payroll-professional is bezig met een opmars. Goed nieuws, want 

aan waardering heeft het enige tijd ontbroken. Juist daarom is het NIRPA 

ontstaan. Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep en voormalig 

lid van de raad van toezicht van het NIRPA: “Vijftien jaar geleden ging 

er veel geld naar scholing voor diverse beroepsgroepen. Maar de salaris-

verwerkers stonden bij het uitdelen van de budgetten achter in de rij. Het 

vakgebied ontwikkelde zich, maar er was niet meer dan de PDL-oplei-

ding. Als opvolger is er de VPS gekomen, een level hoger. Met een paar 

partijen hebben we de krachten gebundeld en de Academy voor Payroll 

Professionals opgericht. De opleiding VPS is een groot succes. Kort daar-

na is vanuit het samenwerkingsverband het NIRPA ontstaan. Een club 

met body om de salarisadministrateurs te ondersteunen.”

Onafhankelijk en geen winstoogmerk

Job van Vliet was de eerste bestuurder en Marcel van der Sluis is zijn 

opvolger. Eerst als bestuurder, later als bestuurder-directeur. Sinds zes 

jaar trekt hij de kar om de doelen van het NIRPA te realiseren. Van der 

Sluis: “Enerzijds staan we voor de erkenning en herkenning van het vak-

gebied payroll, anderzijds voor kwaliteitsborging door registratie. Door 

je te registreren toon je aan over vakkennis te beschikken. Het NIRPA is 

een onafhankelijke, stichting zonder winstoogmerk. De registratie gaat 

op basis van vrijwilligheid. Daarin zijn we onderscheidend.”

Een schat aan informatie blijft liggen

Het NIRPA liep in het begin tegen wat scepsis op en nog steeds wordt 

de salarisadministrateur niet op waarde geschat. Volgens Van der Sluis 

 maken bedrijven te weinig gebruik van de kennis van de salarisprofessio-

nal. Die weet echt niet alleen hoe je cijfers verwerkt. Voor de verwerking 
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IN DE SPOTLIGHTS: HET NIRPA

Het Nederlands Intituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) bestaat 15 jaar. Waarom is het ooit 

opgericht? Wat is zijn doelstelling? En waar staat het NIRPA nu? We vroegen het directeur-bestuurder 

Marcel van der Sluis en Frank Bakker, directeur van Markus Verbeek Praehep, die nauw met het NIRPA 

samenwerkt en deel heeft uitgemaakt van de raad van toezicht.

van de salarissen heeft hij te maken met pensioenen, 

sociale premies, cao’s, loonbeslagen, autolease, grens-

overschrijdende payroll, ziekteverzuim en nog zoveel 

meer. Hij weet wat er binnen een organisatie speelt. 

Door daaraan voorbij te gaan blijft een schat aan in-

formatie liggen. Maar nu is de doorsnee salarisadmi-

nistrateur ook niet het type dat zich naar voren dringt 

om zijn mening te geven. Liever blijft hij op de achter-

grond en concentreert hij zich op zijn werk. 

Meegaan in digitalisering

Toch is de salarisadministrateur gedwongen uit 

zijn veilige vesting te komen. De digitalisering slaat 

 immers toe en stil blijven 

zitten is geen optie. Van der 

Sluis: “Het vak verandert. 

Het traditionele inklopwerk 

is door de salarissoftware 

overgenomen. De werk-

zaamheden verschuiven 

steeds meer van uitvoerend 

naar initiërende, zoals ad-

viseren en procescontroles, 

waarbij communiceren een 

cruciale vaardigheid is. De 

payroll-professionals moeten 

daarin meegaan, of ze willen 

of niet. Als NIRPA stimuleren we de doorontwikkeling. 

Niet voor niets was ‘een leven lang leren’ het thema 

van ons jaarlijkse congres. Al begrijpen we ook wel 

dat niet iedereen is gebakken voor de rol die ze nu 

moeten vervullen. Maar daarom is doorontwikkelen 

binnen het vakgebied juist zo belangrijk.”

Geen budget voor ontwikkeling

Marcel van der Sluis ziet een kentering. Bij steeds 

meer bedrijven groeit het besef dat salarisverwerkers 

hun PDL moeten behalen en daarna hun VPS. Frank 

Bakker onderschrijft dat: “Je moet je constant blijven 

ontwikkelen. In de onderwijsprogramma’s zie je nu 

dat er veel meer aandacht uitgaat naar communica-

tie en advisering. Dat heeft te maken met de huidige 

maatschappij. Daarom is het van belang dat salaris-

professionals een opleidingsbudget krijgen. Helaas 

gebeurt dat te weinig.”

Geen uitstervend beroep

Dat wordt bevestigd in het jaarlijkse trendonderzoek 

van het NIRPA. Van der Sluis: “In 2019 heeft 13% (rap-

portage Trendonderzoek 2019) van de respondenten 

aangegeven dat er voor hen geen opleidingsbudget 

beschikbaar is. Het is zorgelijk dat organisaties en 

werkgevers hier geen budget 

voor vrijmaken. Salarissen 

zijn vaak de grootste � nanci-

ele stroom binnen een orga-

nisatie. De salarisverwerking 

raakt elke werk nemer en 

moet goed worden uitge-

voerd. Dus is het logisch dat 

je de salarismedewerkers in 

staat stelt hun kennis bij te 

houden met trainingen en 

opleidingen. Dit specialisti-

sche vakgebied moet meer 

erkenning krijgen. Er wordt 

geroepen dat de salaris administrateur een uitstervend 

beroep is. Dat geloof ik niet. Teams zullen in de toe-

komst weliswaar kleiner worden, maar ik verwacht 

dat het algemene opleidings niveau omhoog gaat. 

Mensen blijven nodig. Er is zelfs heel veel vraag naar 

payroll-professionals.”

“Mensen 
blijven nodig. 
Er is zelfs heel 

veel vraag 
naar payroll-

professionals” 

Wie zich bij het NIRPA laat 

registreren moet niet alleen de 

vereiste kennis en competenties in 

huis hebben, maar moet zich ook 

houden aan een gedragscode: “De 

NIRPA-geregistreerde payroll- 

professional is eerlijk, betrouwbaar 

en oprecht, hij zegt wat hij doet en 

doet wat hij zegt.” 

In de spotlights
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