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HR-professional steeds meer ‘harde’ 
kennis van salarisverwerking tot zich 
neemt, terwijl payroll professional 
steeds meer ‘zachte’ HR-kennis bezit. 
Salarisadviseurs zijn ook steeds vaker 
hbo-opgeleid. Wij zien in onze registers 
overigens ook HR-managers en 
HR-medewerkers die NIRPA-gecerti- 
ficeerd zijn.”

ven bij overleg met HR en Finance,  
want hij overziet de consequenties van 
eventuele besluiten in de uitvoering van 
de salarisverwerking. Betrek ze, is mijn 
boodschap, want dat kan veel correcties 
achteraf en kosten besparen. Denk 
maar aan onderwerpen als het wel of 
niet doorbetalen van een vergoeding 
voor woon-werkverkeer als je medewer-
kers langdurig thuiswerken of de vraag 
of iemand een bureaustoel mag 
aanschaffen op kosten van de zaak.”

Payroll
Van der Sluis is bestuurder van het 
Nederlands Instituut van Register 
Payroll Accounting, dat zich inzet voor 
de kwaliteitsborging van professionals 
die werkzaam zijn in het vakgebied 
payroll. Er zijn circa 1.900 professionals 
aangesloten bij NIRPA, van zzp’ers  
tot medewerkers van grote accoun- 
tantskantoren en gespecialiseerde 
salariskantoren.” 

Kennis bijhouden
“Wat ons betreft is het een no-brainer 
dat een salarisprofessional wordt 
gefaciliteerd in het bijhouden van zijn 
kennis en up-to-date is en blijft. Dit is  
bij de keuze van inhuur van een 
salarisverwerker ook een belangrijk 
factor. De salarismedewerker beschikt 
over veel gegevens voor Finance en  
HR en het is cruciaal dat hij alle relevan-
te kennis paraat heeft. Neem de 
invoering van AVG twee jaar geleden, of 
de WAB dit jaar. Dat zijn onderwerpen 
met een grote impact. Nu hebben we te 
maken met de noodmaatregelen in 
verband met de coronacrisis. Het 
up-to-date houden van je kennis moet de 
standaard zijn, maar uit het jaarlijkse 
NIRPA Trendonderzoek Salarisprofessio-
nals blijkt dat dertien procent van de 
salarisprofessional geen tijd of geen 
vergoeding krijgt om zijn kennis op peil  
te houden.” 

Vak apart
Salarisverwerking is een vak apart dat 
bovendien verandert, zegt Van der Sluis. 
“Er komt veel bij kijken qua wet- en 
regelgeving, cao’s , het pensioen,  
de leaseauto en wel of niet toegestane 
vergoedingen. Ook langdurig ziekte- 
verzuim, loonbeslagen en loonsubsidies 
horen bij het domein van de salarismede-
werker.” Het inkloppen van gegevens 
behoort tegenwoordig goeddeels tot  
het verleden, omdat slimme software dat 
deel van de werkzaamheden heeft 
overgenomen. “We hebben de laatste 
jaren een verschuiving gezien in de 
werkzaamheden van de salarismedewer-
ker meer richting adviesfunctie; advies 
naar de medewerker, naar Finance, HR 
en lijnmanagement, waarbij er raakvlak-
ken zijn met HR-werk. De salarisprofessi-
onal kan – of misschien wel moet – die 
andere disciplines adviseren.”

“HR en payroll zijn nauw met elkaar 
verbonden en wij constateren dat de 

De werkzaamheden van HR- en 
salarisprofessionals kennen veel 
overlap. De twee disciplines 
mogen elkaar best wat meer 
‘opzoeken’, vindt Marcel van  
der Sluis van het Nederlands 
Instituut van Register Payroll 
Accounting (NIRPA). “Er zit heel 
veel parate kennis bij de pay-
roll-medewerker. Gebruik die.”

“Neem het doorbetalen van de lonen 
tijdens de coronacrisis en de tijdelijke 
noodmaatregelen van het kabinet”, zegt 
Van der Sluis. “Het goed uitvoeren 
daarvan vraagt veel overleg tussen HR 
en payroll. Het is ook cruciaal dat de 
salarisadministratie blijft draaien tijdens 
zo’n crisis. Om dat te realiseren zitten 
salarismedewerkers er bovenop.”

Consequenties overzien
“Ik vind dat je de payroll manager met 
zijn parate kennis moet laten aanschui-

“Een salarismedewerker is traditioneel 
een wat bescheiden type. Dat mag best 
wat assertiever, vind ik. Andersom kan HR 
proactief advies vragen aan payroll. Er 
liggen mooie kansen om de samenwer-
king te intensiveren. Een intensieve en 
goede kennisdeling tussen de twee 
afdelingen levert namelijk een positieve 
bijdrage aan de bedrijfsvoering.” 
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“De salarisadviseur 
moet vaker  
aanschuiven bij  
directieoverleg”

Goede  
samenwerking 

tussen HR  
en payroll is  
positief voor  

het bedrijf Op de NIRPA-website staat alle 
informatie over de geaccrediteerde 
opleidingen die payrollprofessionals 
kunnen volgen. Salarisprofessionals 
die beschikken over de vereiste 
diploma’s PDL® of VPS® , kunnen 
zich registeren in het Register 
Salarisadministrateur (RSa) of het 
Register Payroll Professional (RPP). 
Met de certificering borgt NIRPA dat 

professionals op de hoogte zijn en 
blijven van kennis en vaardigheden die 
nodig zijn voor het uitoefenen van hun 
vak door het voldoen aan de jaarlijks 
Permanente Educatie eis. Ook het 
Beroepscompetentieprofiel, dat 
omschrijft welke kennis en vaardighe-
den een salarisprofessional moet 
bezitten, is beschikbaar op de site.

 HR-managers kunnen het profiel 
gebruiken bij het aannemen van nieuwe 
salarismedewerkers. Ook op de site: de 
NIRPA-gedragscode en het jaarlijkse 
Trendonderzoek salarisprofessionals. 

Certificering, beroeps- 
competentieprofiel en 
trendonderzoek
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