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Voorwoord
Het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020 is de vijfde editie van dit onafhankelijke onderzoek naar de functie van salarisprofessionals. Het onderzoek is
een initiatief van het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting

(NIRPA). Inmiddels is het na vijf jaar onderzoek mogelijk om de ontwikkelingen

binnen het vakgebied payroll ook voor een langere periode vast te leggen en te
identificeren.

Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:

• Ontwikkelingen binnen de functie van de salarisprofessional;
• Kennis en vaardigheden van de salarisprofessional;
• Beloning en waardering van de salarisprofessional.

Deelname aan het onderzoek staat open voor alle salarisprofessionals in
Nederland. Het onderzoek is niet beperkt tot NIRPA geregistreerde professio-

nals. Met 983 deelnemers aan het onderzoek kunnen we weer spreken van een
representatieve afspiegeling van de beroepsgroep salarisprofessionals.

Het vakgebied van de salarisprofessional blijft zich verder doorontwikkelen.
De verbreding en verdieping binnen het vakgebied is een continue ontwikke-

ling. De wet- en regelgeving waar de salarisprofessional mee te maken heeft bij

het verwerken van de salarissen is complex. Door nieuwe of veranderende weten regelgeving gerelateerd aan de salarisverwerking is het constant bijblijven

met vakkennis onder normale omstandigheden al een behoorlijke uitdaging.
Voor dit jaar constateren we dat de Covid-19 maatregelen de werkdruk en erva-

ren complexiteit van de werkzaamheden beïnvloeden. Kennis van de wetgeving zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (Now)
moest snel worden opgedaan en verwerkt.

Met dit onderzoek geven we inzicht in trends en ontwikkelingen binnen het
vakgebied van de salarisprofessionals. Voor salarisprofessionals en werkgevers kunnen de uitkomsten handvatten geven om in te spelen op de gesigna-

leerde trends. Investeren in de professionele scholing en ontwikkeling voor de
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salarisprofessional is daarbij cruciaal voor een correcte salarisverwerking nu en
in de toekomst.

Dank aan alle professionals die aan het onderzoek hebben deelgenomen en de
samenwerkende partners voor het verspreiden van het onderzoek!

Marcel van der Sluis
NIRPA-bestuur
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1. Onderzoeksopzet en
verantwoording
Dit onderzoek is, voor het vijfde jaar op rij, in opdracht van NIRPA opgezet door
Performa Uitgeverij en uitgevoerd door Berenschot. Het betreft een onderzoek

onder salarisprofessionals. Het onderzoek is gericht op de huidige trends en
ontwikkelingen van het vakgebied salarisverwerking, ontwikkelingen in de functie en ontwikkelingen op het gebied van kennis en competenties. Tot slot zijn
ook de beloningen in kaart gebracht.

Specifiek voor deze 2020-editie van het onderzoek zijn er vragen toegevoegd
met betrekking tot de effecten van de Covid-19 maatregelen op de functie van
de salarisprofessional.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk verwerkt en uitkomsten worden alleen op ge-

aggregeerd niveau teruggekoppeld. De resultaten zijn niet te herleiden tot de
individuele respondenten.

De online enquête is in de periode medio april – eind juni toegankelijk geweest.

Voor deelname aan het onderzoek zijn uitnodigingen per e-mail verstuurd en
aanvullend daarop is de mogelijkheid tot deelname aan de enquête bekend
gemaakt op diverse internetsites en via verschillende internet-community’s.

In totaal deden 983 individuen mee aan het onderzoek, waarvan 752 de vragen-

lijst volledig hebben ingevuld. Naast werknemers in loondienst bevonden zich
onder de respondenten ook een beperkt aantal zzp’ers (N=43), voor wie een
aparte vragenlijst was opgezet.

In lijn met andere onderzoeken heeft de uitbraak van Corona enigszins invloed
gehad op het aantal deelnemers. Desondanks is de omvang van de steekproeven
van alle in dit rapport gepubliceerde onderzoeken voldoende groot om uitspra-

ken te doen over gemiddelden van sectoren en/of functies in Nederland. Uit
analyses blijkt dat er verschillen bestaan tussen de verschillende sectoren en/of
functies. Daar waar significant en relevant zijn de verschillen benoemd. Voor de
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toepassing van de resultaten betekent het dat het van belang is om steeds de
juiste vergelijkingsgroep te hanteren.

In dit rapport maken we bij vergelijkingen gebruik van de mediaanwaarneming,
dat wil zeggen de middelste waarneming. Hierdoor zijn de extremen uit het

onderzoek gefilterd. Voor het interval is om diezelfde reden gekozen voor alle
waarnemingen tussen het 25e en 75e percentiel. Voor de weergave van de resul-

taten maken we gebruik van tabellen, staafdiagrammen en taartdiagrammen.

Zo mogelijk zijn de resultaten alleen beschreven. Dit vergroot het gemak om dit
onderzoek als naslagwerk te gebruiken.
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2. Kenmerken van de
respondenten
Aan het onderzoek hebben in totaal 983 respondenten deelgenomen waarvan

752 mensen de vragenlijst volledig hebben afgerond. Onder de respondenten is
57% werkzaam in loondienst en betrokken bij de salarisverwerking voor de eigen
organisatie (intern), 39% is werkzaam in loondienst en verleent diensten t.b.v.

andere organisaties (extern), en 4% is werkzaam als zzp’er. De uitkomsten zijn
gebaseerd op de groep respondenten in loondienst, tenzij anders vermeld.

Onder de groep in loondienst bevinden zich iets meer vrouwen (55%) dan mannen en is de gemiddelde leeftijd (mediaan score) 49 jaar (25ste percentiel = 39

jaar en 75ste percentiel = 55 jaar). De gemiddelde leeftijd van de respondenten

ligt daarmee hoger dan de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in
Nederland (41 jaar; bron: CBS Enquête Beroepsbevolking).

2.1 Opleiding

Ruim driekwart van de respondenten heeft de (aanvullende) opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie) gevolgd. Slechts 6% heeft geen (aanvullende)

opleiding gevolgd die specifiek gericht is op het vak van salarisprofessional.
Opvallend is dat vergeleken met het Trendonderzoek salarisprofessionals 2019
er een stijging is van 4% respondenten die PDL of VPS hebben gevolgd.

PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie) 80%

MPZ

1%

VPS (Vakopleiding Payroll Services)

40%

MPS

1%

BKL (Basiskennis Loonadministratie)

14%

AD Payroll Services

1%

HBO HRM/ P&A

10%

Payroll Professional Accountancy

1%

CPS (Consultancy Payroll Services)

3%

HBO CBC (Compensation & Benefits
5%
Consultant)		

Overig
Geen

Figuur 2.1 Verdeling respondenten naar aanvullende opleiding (meerkeuze)

14%
6%
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2.2 Functie

Gevraagd naar welke functiebenaming het beste past bij de huidige functie

geven de meeste respondenten (25%) aan dat ze in loondienst werkzaam zijn als
salarisadministrateur.

Salarisadministrateur
Senior salarisadministrateur
Payroll professional
Hoofd salarisadministratie
Salarisspecialist
Salarisadviseur
HR-payroll medewerker
Salarisconsulent
HR-payroll manager
Beloningsadviseur
Overig
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Figuur 2.2 Verdeling respondenten naar functie

2.3 Profiel van de organisaties

Van de respondenten die als extern dienstverlener werkzaam zijn, werkt meer
dan de helft voor een accountants- of administratiekantoor.

Een detacheerder

12%

Een accountantskantoor

44%

Een administratiekantoor

21%

Overig

23%

Figuur 2.3 Verdeling respondenten loondienst extern naar type organisatie
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Aan de respondenten die betrokken zijn bij de salarisverwerking voor de eigen

organisatie (intern) is gevraagd in welke sector de organisatie waarvoor zij
werkzaam zijn actief is. Daaruit komt een breed palet naar voren waarvan de

meest voorkomende sectoren de Overige dienstverlening (34%), Financiële

instellingen (12%), Openbaar bestuur (10%), Advisering, onderzoek en overige
specialistische zakelijke dienstverlening (10%) zijn.

Onder de respondenten zijn zowel salarismedewerkers van kleinere organisaties
als grotere organisaties vertegenwoordigd.

20%
15%
10%
5%
0%

< 10
fte

1050
fte

51100
fte

101250
fte

251500
fte

5011.000
fte

1.0015.000
fte

5.001 - > 10.000
10.000
fte
fte

Figuur 2.4 Verdeling respondenten naar omvang organisatie (personeelsbestand)

2.4 Positionering binnen de organisatie

De salarisadministratie is meestal ondergebracht bij HR of Finance.

Onderdeel van HR

45%

Onderdeel van Finance

30%

Uitbesteed
Een zelfstandige afdeling
Anders
Figuur 2.5 Positionering salarisadministratie

2%
20%
3%
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2.5 Omvang van de salarisadministratie

De salarisadministratie in de organisatie bestaat meestal uit 1 fte (25ste percen-

tiel) tot 3,5 fte (75ste percentiel). Gemiddeld genomen (mediaan) bestaat de

salarisadministratie uit 1,8 fte. De meerderheid van de respondenten geeft aan

dat de omvang van de salarisadministratie toereikend is. Bijna een kwart van de
respondenten spreekt van onderbezetting; ook dit jaar zien we een lichte toename ten opzichte van het voorgaande jaar.

Er is sprake van overbezetting
Het aantal fte is precies
toereikend
Er is sprake van onderbezetting
0%

10%
2020

20%
2019

30%

40%
2018

Figuur 2.6 Verdeling capaciteitsniveau salarisadministratie

50%

60%

70% 80%
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3. Takenpakket
3.1 Belangrijkste facetten

De belangrijkste werkzaamheden van de salarisprofessional zijn, net als verle-

den jaar, het uitvoeren van controles en het uitvoeren van de salarisverwerking.
Respondenten werd gevraagd om een inschatting te maken van de tijdsbeste-

ding aan de zes belangrijkste werkzaamheden, te markeren op basis van een
keuzelijst.

Verwerken mutaties
Controles uitvoeren
Vraagbaak personeel/klanten
Adviseren en informeren HR
Loonaangiften
Overig
0%

5%
2020

10%

15%

20%

25%

30%

2019

Figuur 3.1 Belangrijkste werkzaamheden 2020-2019

3.2 Knelpunten

De invoer van juiste gegevens is cruciaal in het loonaangifteproces. Uit de
enquête komt naar voren dat 58% van de respondenten een of meerdere knelpunten ervaart bij het loonaangifteproces. Dit beeld zien we ook bij eerdere
edities van dit onderzoek.
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Aandeel
Kwaliteit en tijdigheid van aangeleverde mutaties

37%

Werkdruk

25%

Softwarematige knelpunten (ik kan gegevens niet goed/makkelijk genoeg
invoeren of wijzigen)

25%

Onduidelijkheid omtrent regelingen (bv. werkkostenregeling)

12%

Positie in de organisatie (ik krijg onvoldoende faciliteiten, medewerking of
informatie van bijvoorbeeld management of personeelszaken)

9%

Anders

3%

Er zijn geen knelpunten/ Niet van toepassing*

42%

* Deze optie is exclusief. De overige opties zijn meerkeuze.
Figuur 3.2 Knelpunten

3.3 Beleidsthema’s

Vorig jaar domineerde de privacywetgeving met bijna 59%, in het kader van de
Avg/GDPR, de agenda. Dit jaar neemt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de

eerste plek in, gevolgd door de als Covid-19 maatregel geïntroduceerde Tijdelijke
noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (Now).

Ten opzichte van 2019 zien we niet alleen een sterke afname van het belang dat

wordt toegekend aan de privacywetgeving, maar een daling op nagenoeg alle
niet-Covid-19 gerelateerde thema’s (figuur 3.3). De Wab laat als enige niet-corona gerelateerde thema een sterke stijging zien.

In het onderzoek van 2019 hebben de respondenten ook hun verwachtingen
voor 2020 uitgesproken (figuur 3.4). Als we die verwachtingen afzetten tegen de

cijfers van 2020, zien we natuurlijk het Covid-19 effect. Opvallender is dat het
belang van de Wab niet alleen fors is toegenomen ten opzichte van 2019, maar

ook dat de inschatting die de salarisprofessionals vorig jaar maakten voor 2020
in de praktijk ver overtroffen wordt.
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2020

2019

verschil

Wab

62%

27%

35%

Now

40%		40%

Cao-wijzigingen

38%

50%

-12%

Wkr

37%

36%

1%

AVG/ GDPR (Privacywetgeving)

30%

59%

-29%

Pensioenregelingen

24%

32%

-8%

Overstap salarissoftware

15%

16%

-1%

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden/ persoonlijk budget

14%

22%

-8%

Internationale payroll/ grensoverschrijdende arbeid

12%

15%

-3%

8%

11%

-3%

Wet Dba

6%

9%

-3%

Tozo

4%		4%

Loonbeslagen

Figuur 3.3 Toegekend belang aan thema’s – vergelijking 2020 versus 2019

2020

v 2020*

verschil

Wab

62%

42%

20%

Now

40%		40%

Cao-wijzigingen

38%

46%

-8%

Wkr

37%

34%

3%

AVG/ GDPR (Privacywetgeving)

30%

39%

-9%

Pensioenregelingen

24%

29%

-5%

Overstap salarissoftware

15%

18%

-3%

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden/ persoonlijk budget

14%

25%

-11%

Internationale payroll/ grensoverschrijdende arbeid

12%

16%

-4%

8%

9%

-1%

Wet Dba

6%

14%

-8%

Tozo

4%		4%

Loonbeslagen

Figuur 3.4 Toegekend belang aan thema's - verwachting t.o.v. werkelijkheid
* Verwachting over 2020 (gemeten in 2019)
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De respondenten hebben aangegeven wat, naar verwachting, de drie belangrijkste thema’s voor 2021 zijn. We zien dat het thema Wab minder dominant wordt,

de score daalt met 16 procentpunten van 62% naar bijna 46% in 2021 en staat
gelijk met het thema cao-wijzingen. De Now is een sterke daler, maar verdwijnt
niet in 2021. Terecht, blijkt nu steunpakket 3 onlangs is aangekondigd.

2020

2021

verschil

Wab

62%

46%

-16%

Now

40%

12%

-28%

Cao-wijzigingen

38%

46%

8%

Wkr

37%

39%

2%

AVG/ GDPR (Privacywetgeving)

30%

28%

-2%

Pensioenregelingen

24%

32%

8%

Overstap salarissoftware

15%

17%

2%

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden/ persoonlijk budget

14%

22%

8%

Internationale payroll/ grensoverschrijdende arbeid

12%

13%

1%

8%

6%

-2%

Wet Dba

6%

11%

5%

Tozo

4%

2%

-2%

Loonbeslagen

Figuur 3.5 Toegekend belang aan thema’s – vergelijking 2020 versus verwachting in 2021

Dit onderzoek wordt sinds 2016 jaarlijks uitgevoerd. Als we de ontwikkeling over
de jaren heen bekijken, zien we de impact van wet- en regelgeving goed terug.
Zagen we in 2016 een piek rond het thema’s Werkkostenregeling, Wwz en Wet

Dba, in 2018 voor Privacywetgeving, voor 2020 zien we de aandacht toenemen
voor het thema Wab.

Het thema salarissoftware heeft een redelijk constante waarde; het lijkt erop

dat na zo’n zeven jaar een wisseling van salarissoftware op de agenda komt te
staan. In het overzicht op de volgende pagina staan alle uitgevraagde beleidsthema's weergegeven. De thema's privacywetgeving en internationale payroll

zijn pas in 2018 toegevoegd. Vandaar dat hier geen eerdere data van is. Datzelfde geldt voor de in 2020 toegevoegde Now en Tozo.

Figuur 3.6 Ontwikkeling van het toegekende belang aan thema’s (2016 – verwachting 2021)
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3.4 Verandering in werkzaamheden, ervaren werkdruk
en complexiteit

We zagen eerder al (3.2 Knelpunten) dat de werkdruk een van de belangrijkste
knelpunten voor het functioneren van de salarisprofessional vormt. Ruim 60%

van de respondenten geeft aan dat de werkdruk (het volume) in 2020 is toegeno-

men. Slechts 7% geeft aan dat de werkdruk is afgenomen, daarmee lijkt de ervaren werkdruk onverminderd hoog.

50%

Afgenomen

40%

Onveranderd

30%
20%

Enigszins
toegenomen

10%

Erg
toegenomen

0%

2020

2019

2018

2017

2016

Figuur 3.7 Ontwikkeling van de ervaren werkdruk (2016-2020)

Naast de toenemende werkdruk ervaart bijna 80% van de respondenten een

toename in de complexiteit van het werk. Ook dat is een beeld dat we sinds de
eerste editie van dit onderzoek in 2016 steeds terug zien keren.

70%

Afgenomen

60%
50%

Onveranderd

40%

Enigszins
toegenomen

30%
20%

Erg
toegenomen

10%
0%

2020

2019

2018

2017

2016

Figuur 3.8 Ontwikkeling van de complexiteit van de functie (2016-2020)
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Met name regelgeving, de toenemende flexibilisering van arbeidsrelaties, de

Wab en Covid-19 hebben gezorgd voor de toename in de beleving van werkdruk
en complexiteit van het werk. Hier gaan we verder in dit rapport dieper op in.

Ruim twee derde van het aantal respondenten verwacht dat de functie de
komende drie jaar zwaarder wordt. Dat is ongewijzigd ten opzichte van vorig

jaar. De verzwaring wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gemiddelde

salarisprofessional een grotere adviesrol toebedeeld krijgt. Een verandering in
de uitvoering van taken was iets dat in de loop der jaren steeds minder vaak
voorkwam. Dit jaar neemt dit juist weer toe.

2020

2019

2018

2017

2016

Grotere adviesrol

74%

73%

67%

68%

67%

Verandering in de uitvoering van taken

57%

52%

51%

52%

54%

Uitbreiding van takenpakket

56%

54%

55%

56%

55%

Toename applicatiebeheer salarissoftware 42%

39%

38%

35%

40%

Andere veranderingen

18%

16%

15%

12%

11%

Toename algemene managementtaken

17%

18%

16%

13%

17%

Figuur 3.9 Verwachte aspecten van de verzwaringen van de functie (meerkeuze)
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4. Het effect van de Covid-19
maatregelen
Kort voor de start van dit onderzoek sloeg het Covid-19 virus ook in Europa en
Nederland toe. Op donderdag 12 maart werden er door het kabinet diverse
maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorko-

men. Op 16 maart volgde nog een pakket met aanvullende maatregelen. Ook
werden er steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. In dit hoofdstuk

staan we stil bij de effecten hiervan en de reactie hierop vanuit het perspectief
van de salarisprofessional.

4.1 Impact op de prioriteitstelling

Elk jaar staan we tijdens dit onderzoek stil bij diverse beleidsthema’s. In het

voorgaande hoofdstuk zagen we al de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
werkgelegenheid (Now) en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onderne-

mers (Tozo) als nieuwkomers in de lijst met actuele beleidsthema’s en de effecten op de prioritering van andere beleidsthema’s.

4.2 Informatievoorziening

De maatregelen die (inter)nationaal getroffen worden om de verdere verspreiding van het virus te beperken hebben hun impact op het functioneren van

organisaties. Salarisprofessionals hebben direct te maken met de uitvoering van
regelingen zoals de Now.

Gevraagd naar de informatievoorziening rondom de Now zien we vooral positieve reacties; meer dan een derde van de respondenten kwalificeert de informa-

tievoorziening als ‘goed’ en nog eens bijna 60% geeft een ‘voldoende’. Een mooie
prestatie voor een belangrijke regeling die op uiterst korte termijn vorm heeft
gekregen.
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Matig
6%

Onvoldoende
2%

Figuur 4.1 Informatievoorziening Now

4.3 Verantwoordelijkheid

Bij dit soort maatregelen is het interessant om te onderzoeken bij wie de verantwoordelijkheid wordt neergelegd. Bij de helft van de ondervraagde organisaties

lag de verantwoordelijkheid voor de inkomensgerelateerde maatregelen bij de
directie, bij 40% bij HR en bij een derde lag dit bij Finance. Bij 26% van de orga-

nisaties was dit neergelegd bij de salarisafdeling. Binnen de helft van de organisaties was de verantwoordelijkheid verdeeld over meerdere afdelingen.

4.4 Effecten

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de eerste maanden waarin we te maken
kregen met het ‘nieuwe normaal’. We hebben de respondenten gevraagd naar
hun eerste ervaringen én de te verwachten effecten voor de rest van 2020.

Zoals we hiervoor al noemden, hebben Coronamaatregelen de aandacht van de

directie. Ook zijn er vaak meerdere afdelingen gezamenlijk verantwoordelijk
voor de uitvoering van maatregelen. Dat zien we direct terug in een toename

van het overleg tussen salaris en HR, maar ook in extra overleg met het algemeen management (zie de tabel op de volgende pagina). Dit is een voorbeeld van
hoe advies vanuit de salarisverwerking ondersteunend is voor directie en HR.

Bijna 40% van de respondenten ervaarde door het coronavirus direct een toename van de werkdruk. Een toename van het arbeidsverzuim was minder aan de
orde en wordt ook voor de rest van 2020 niet op grote schaal voorzien.
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Meer overleg tussen payroll
en algemeen management
Meer overleg tussen payroll
en finance
Meer overleg tussen payroll
en HR
Toename van het arbeidsverzuim
Toename van de werkdruk
0%
Reeds aan de orde

20%

40%

Verwacht in de rest van 2020

60%

80%

100%

(Nog) niet van toepassing

Figuur 4.2 Effecten Covid-19 op payroll

4.5 Maatregelen

De impact van het Covid-19 virus en de getroffen maatregelen kunnen per orga-

nisatie en functie sterk verschillen. In de media kwamen al snel verschillende

organisaties voorbij die maatregelen troffen als reactie op de veranderende

omstandigheden. Vandaar dat we in de 2020-editie van het onderzoek hebben
gevraagd welke maatregelen er in de organisatie al zijn genomen of worden
overwogen.

We zien dat de werkplekken conform het overheidsbeleid ‘we werken voorlopig

thuis’ voor nagenoeg alle organisaties werden aangepast. Daar waar het werken

op de reguliere werkplek noodzakelijk is, zijn of worden er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd.

De respondenten zien ook de effecten op de werkgelegenheid binnen de organisatie. Bijna een kwart ziet een afname van de inzet vanuit de flexibele schil, nog

eens 12% geeft aan dat dit in overweging/voorbereiding is. Bijna 30% ziet of
verwacht dat tijdelijke contracten niet omgezet worden naar vaste contracten.

Reorganisaties en/of ontslagronden waren tijdens de afname van dit onderzoek

nog niet grootschalig aan de orde, dat lijkt een positief effect van de getroffen
overheidsmaatregelen. Maar toch houdt 13% er rekening mee. Het ligt voor de

hand dat dit percentage komend jaar stijgt wanneer de overheidsondersteuning
in de vorm van de Now-regeling wordt afgebouwd.
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Thuiswerken
Aanpassingen werkplek
Reductie inzet vanuit de
flexibele schil
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omgezet naar onbepaalde tijd
Uitbreiding inzet vanuit de
flexibele schil
Verkorting van de overeengekomen
arbeidsduur
Uitbreiding van de overeengekomen
arbeidsduur
Reorganisatie/ontslag
0%
Reeds genomen

20%

In overweging

40%

60%

80%

100%

(Nog) niet van toepassing

Figuur 4.3 Maatregelen Covid-19

Het merendeel van de salarisprofessionals (78%) was al in staat om voor langere
tijd thuis te werken, voor 17% is dat na het uitbreken van Covid-19 mogelijk
gemaakt. Een beperkt deel (5%) geeft aan dat niet alle systemen vanuit huis te
benaderen zijn.
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5. Future of Work
Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en robotisering, zorgen

voor ingrijpende veranderingen in werkprocessen en de arbeidsmarkt. Functies
verdwijnen, er komen nieuwe functies bij en medewerkers hebben andere vaar-

digheden nodig. Binnen de salarisadministratie hebben workflows binnen
Employee self service (ESS) en Manager self service (MSS) een deel van de mutatieverwerking overgenomen, neemt ‘slimme software’ een deel van de audit-

activiteiten over en hebben de eerste robots in de vorm van Robotic Process
Automation (RPA) hun intrede gedaan.

5.1 Mate van automatisering van de salarisadministratie

Op een 4-punt Likert schaal is er gevraagd naar de mate van automatisering van de

salarisadministratie binnen de organisatie. De ankerpunten bestonden uit 1= ‘Veel
handmatige invoer en mutaties’ en 4= ‘Compleet geïntegreerde workflow, mutaties
worden automatisch gegeneerd en informatie is via een portal weergegeven’.

Over de afgelopen vijf jaar zien we een lichte, maar stelselmatige verschuiving
richting een hogere mate van automatisering en dus een afname van de score
‘veel handmatige invoer’.

50%

2020

40%

2019

30%

2018

20%

2017

10%

2016

0%

1

2

Veel handmatige invoer en mutaties

3

4

Compleet geïntegreerde workflow

Figuur 5.1 Mate van automatisering over de afgelopen vijf jaar. Ankerpunten 1= veel
handmatig – 4= veel mutaties en berekeningen geautomatiseerd
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5.2 Invloed van automatisering op eigen functie

Dat automatisering impact heeft op het salariswerkgebied merken de respon-

denten. Zo concreet zelfs dat 39% van de totale groep respondenten aangeeft
dat zijn of haar eigen functieprofiel is aangepast door deze veranderingen. We
zien dit percentage de laatste jaren wel dalen.

Het vakgebied is onder invloed van automatisering
erg veranderd, is uw functieprofiel aangepast n.a.v.
deze veranderingen?

2020

2019

2018

Ja

39%

41%

49%

Nee

61%

59%

51%

Figuur 5.2 Verandering functieprofiel n.a.v. automatisering

Als we wat dieper inzoomen op de karakteristieken van de respondenten, dan

zien we dat met name de hoofden salarisadministratie een aanpassing van het
functieprofiel zagen. HR-payroll medewerkers ondervinden de minste verandering.

Hoofd salarisadministratie
Salarisspecialist
Salarisadviseur
Payroll professional
Salarisconsulent
Senior-salarisadministrateur
Salarisadministrateur
HR-Payroll mananger
HR-payroll medewerker
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figuur 5.3. Aanpassing functieprofiel door invloed van automatisering naar functietitel
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Over het algemeen ziet de salarisprofessional deze ontwikkeling als een kans

(72%). Ruim een kwart staat neutraal tegenover de veranderingen en slechts 2%
ziet het als een bedreiging.

5.3 Verwachte impact technologische
ontwikkelingen op eigen functie

Gevraagd naar de verwachte impact die technologische ontwikkelingen binnen

nu en drie jaar hebben op de huidige functie, geeft 9% van de respondenten
aan daar totaal geen beeld van te hebben. Een zeer beperkte 1% verwacht dat
de functie compleet verandert, terwijl aan de andere kant van het spectrum

7% geen verandering van de functie verwacht. Ruim een kwart van alle respondenten verwacht dat een groot deel van het takenpakket gaat veranderen.

Een groot deel van mijn taken verandert - 27%

Ik kan geen taak bedenken
die verandert door nieuwe
technologieen - 7%
Een klein deel van mijn taken verandert - 56%

Weet ik niet - 9%

Al mijn werk verandert - 1%

Figuur 5.4 Verwachte impact technologische ontwikkeling op eigen functie

Onder de respondenten vormen de HR-Payroll managers de groep die het meest
verwacht dat een groot deel van de taken verandert. De salarisconsulenten vor-

men de grootste groep die (nog) geen beeld heeft van de impact van technologische ontwikkelingen op de eigen functie.
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Salarisadviseur
Salarisadministrateur
Salarisconsulent
Salarisspecialist
HR-payroll medewerker
Hoofd salarisadministratie
Payroll professional
Senior salarisadministrateur
HR-payroll manager
0%

20%
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Ik kan geen taak bedenken die door nieuwe technologieën verandert
Een klein deel van mijn taken verandert
Een groot deel van mijn taken verandert
Al mijn werk verandert
Weet ik niet
Figuur 5.5 Verwachte impact technologische ontwikkeling op eigen functie – per functie

5.4 Verdwijnen van banen

Ruim 35% van de respondenten verwacht niet dat de eigen baan op korte termijn

verdwijnt als gevolg van technologische ontwikkelingen, aan de andere kant

houdt 5% daar ernstig rekening mee. Ten opzichte van 2019 zien we
een kleine toename van de respondenten die het onwaarschijnlijk of uitgesloten
acht dat de eigen baan vervalt als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Zeker wel

2020
2019

Dat is wel waarschijnlijk
Misschien
Dat is onwaarschijnlijk
Zeker niet
0%

10%

20%

30%

40%

Figuur 5.6 Verdwijnen van banen als gevolg van technologische ontwikkelingen

50%
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Het meest onzeker over de eigen functie zijn de beloningsadviseurs. Slechts 20%
weet zeker dat zijn of haar baan niet verdwijnt, 40% verwacht dat de functie
misschien, waarschijnlijk of zelfs zeker vervalt.

De meningen lopen binnen de functiegroepen overigens sterk uiteen. Als we

bijvoorbeeld inzoomen op de groep salarisspecialisten, dan zien we dat bijna
evenveel respondenten het verdwijnen van hun functie uitsluiten als dat er respondenten zijn die dit juist niet uitsluiten.

Salarisadviseur
Salarisconsulent
HR-payroll manager
Payroll professional
Hoofd salarisadministratie
Salarisspecialist
Salarisadministrateur
Senior salarisadministrateur
HR-payroll medewerker
Beloningsadviseur
0%
Zeker niet

20%

Onwaarschijnlijk

40%
Misschien

60%
Waarschijnlijk

80%

100%

Zeker wel

Figuur 5.7 Verdwijnen van banen als gevolg van technologische ontwikkelingen- naar functie
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6. Stelselwijzigingen –
wet- & regelgeving
In hoofdstuk 3 zagen we al een relatie tussen de prioriteiten die aan de verschillende beleidsthema’s worden toegekend en de relevante wet- en regelgeving. De

afgelopen jaren zijn een aantal stelselwijzigingen en andere ingrijpende maatregelen ingevoerd. In dit onderzoek is aan salarisprofessionals gevraagd wat de
impact hiervan is op het werk en de wijze waarop in de praktijk invulling wordt
gegeven aan de nieuwe situatie.

6.1 Loonbeslagen

Werkgevers zien personeel met schulden als een groot risico voor de organisa-

tie. Maar zij geven ook aan dat ze pas laat zicht hebben op de financiële problemen van hun medewerkers, bijvoorbeeld als er zich een loonbeslag aandient.

In het overzicht van de beleidsthema’s zagen we dat de loonbeslagen als thema
jarenlang bij rond de 20% van de respondenten in de top drie stond, maar in 2019
zagen we voor het eerst een halvering van het aantal respondenten die het

thema prioriteit gaf. Die ontwikkeling zet zich in 2020 en naar verwachting ook
in 2021 door.

Gevraagd naar de ontwikkeling van het aantal loonbeslagen ten opzichte van

vorig jaar zien we een redelijk diffuus beeld; bijna net zoveel respondenten (15%)
melden een toename als een afname (12%) en voor bijna 60% van de responden-

ten blijkt stabilisatie van het aantal loonbeslagen aan de orde. De afgenomen
prioriteit die toegekend wordt aan loonbeslagen lijkt dus niet voort te komen uit
een sterke afname.
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Toegenomen
(nagenoeg) gelijk gebleven
Afgenomen
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Weet ik niet
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Figuur 6.1 Ontwikkeling van het loonbeslagen ten opzichte van de twee voorgaande jaren

6.2 Flexibilisering arbeidsrelaties

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Inmiddels hebben verschillende commissies, zoals de Commissie Borstlap, zich

over dit vraagstuk gebogen. De volgende vragen gaan over de impact van de
flexibilisering voor de werkzaamheden van de salarisprofessional.

Er lijkt geen sprake meer te zijn van een toename van flexibele arbeidsrelaties.

Ruim 20% van de respondenten heeft een toename ervaren van het aantal tijde-

lijke contracten, oproepcontracten of de inhuur van tijdelijke krachten (in 2019
nog 43% en in 2018 50%), maar tegelijkertijd ziet bijna een kwart een afname.
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2020
2019
2018

Weet ik niet
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Figuur 6.2 Ontwikkeling van het aantal flexibele contracten
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42% van de respondenten die een toename zagen in het aantal flexibele arbeidskrachten binnen de eigen organisatie, gaven aan dat de complexiteit van de
salarisverwerking hierdoor is toegenomen. Dit is wel minder dan in 2019 en 2018.
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Figuur 6.3 Ontwikkeling van de complexiteit van het eigen werk als gevolg van de veranderingen in flexibele arbeidsrelaties

Er is een relatie tussen het ervaren van werkdruk en de mate waarin men zich
toegerust/voldoende opgeleid weet om specifieke taken uit te voeren (Natio-

nale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO). Van de respondenten

die een toename zagen in het aantal flexibele arbeidsrelaties, beschikt maar

51%, iets minder dan in 2019, over toereikende kennis, terwijl 38% op korte of
iets langere termijn extra scholing verwacht.

Ja, op langere termijn
Ja, op korte termijn (< 1 jaar)
Nee, mijn kennis op dit terrein is toereikend
Nee, maar heb ik afgelopen jaar wel gedaan
0%

10%
2020

20%
2019

30%

40%
2018

Figuur 6.4 Scholingsbehoefte als gevolg van toenemende flexibilisering
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6.3 Wet Arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is 1 januari 2020 ingegaan en dat verklaart
waarschijnlijk waarom dit beleidsthema dé topprioriteit voor 2020 is en naar
verwachting ook in 2021 zal zijn.

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk.

Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft
waar dat nodig is. De Wab bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen.

Daar waar vorig jaar een magere 10% van de respondenten aangaf dat de eigen
afdeling goed geïnformeerd is over de gevolgen van deze maatregelen, is dit nu

46% en nog eens 46% beoordeelt het kennisniveau als voldoende. Een beperkt

deel (8%) beoordeelt het informatieniveau van de eigen afdeling als matig of
onvoldoende.

60%
50%

2020

40%

2019

30%
20%
10%
0%

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

Figuur 6.5 Mate waarin de afdeling geïnformeerd is over de gevolgen van de Wab

De ervaren werkdruk onder salarisprofessionals wordt mede verklaard door de
invoering van de Wab. Vorig jaar verwachtte ruim 30% van de respondenten dat de

veranderingen als gevolg van de Wab de werkdruk negatief zouden beïnvloeden. De

impact blijkt bijna twee keer zo groot te zijn; bijna 60% van de respondenten ervaart
een toename van de werkdruk als gevolg van de introductie van de Wab.
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Figuur 6.6 Effect op de werkdruk als gevolg van de Wab

Een van de praktische maatregelen van de Wab bestaat uit een aanvullende set
van eisen ten aanzien van de inhoud van de loon-/salarisspecificatie. 96% van de
respondenten heeft tijdig aan deze verplichtingen kunnen voldoen.

Van de salarisprofessionals die voor andere organisaties de salarisadministratie

verzorgen ziet 80% kansen als gevolg van de introductie van de Wab, met name
als het gaat om advisering.

Ja, een grotere adviesrol
Ja, verloning verzorgen voor nieuwe doelgroepen (zoals uitzendorganisaties)
Nee

76%
4%
20%

Figuur 6.7 Kansen voor de dienstverlening als gevolg van de Wab

6.4 Private aanvulling Ww (PAWW)

De PAWW-regeling zorgt voor een aanvulling op de Ww of de loongerelateerde
Wga-uitkering. Ruim zestig procent van de respondenten (62%) heeft te maken
met de uitvoering van de PAWW-regeling.
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Ruim vier van de vijf respondenten die te maken heeft met de PAWW ervaart

een of meer knelpunten. Driekwart van de ervaren knelpunten hebben betrekking op de communicatie met de private uitvoerder van de PAWW-regeling. Een

grote variëteit aan andere knelpunten wordt er gemeld, waarbij de grootste
boosdoener de digitale ondersteuning van data-uitwisseling is.

Communicatie vanuit de
uitvoerder
Ontoereikende informatievoorziening
Onduidelijkheid ten aanzien
van regelgeving
Procedurele knelpunten

Andere knelpunten

Geen
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figuur 6.8 Knelpunten ten aanzien van de PAWW (meerdere keuzes mogelijk)

27% van de respondenten geeft aan sinds 1 januari 2020 verbetering te ervaren
in de communicatie en/of informatievoorziening; maar de helft ziet niet of nauwelijks verbetering.

6.5 Privacy & Dataveiligheid 2020

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van

toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving van

toepassing is in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De Avg is ook wel bekend onder de Engelse naam:
General Data Protection Regulation (GDPR).
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De Avg zorgt onder meer voor:

• versterking en uitbreiding van privacy rechten;

• meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders,
zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Avg/GDPR (privacywetgeving) is niet langer dé topprioriteit als we kijken naar de

ranking van de beleidsthema’s, maar dat betekent zeker niet dat salarisprofessionals geheel zorgenvrij zijn.

Bijna twee jaar na dato hebben we geïnventariseerd of iedereen inmiddels Avg-

proof en zorgenvrij is. Het goede nieuws is dat slechts 5% van de respondenten

zich veel zorgen maakt. Aan de andere kant maakt net iets meer dan 40% van de
respondenten zich volstrekt geen zorgen. Dat is een verbetering ten opzichte
van 2019, maar betekent ook dat ruim de helft zich zorgen maakt rondom privacy en dataveiligheid in de eigen organisatie.
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Geen zorgen

Weinig zorgen

Veel zorgen

Figuur 6.9 Zorgen over privacy en dataveiligheid in eigen organisatie 2020-2019

Gevraagd naar de specifieke aanleiding voor het feit dat men zich zorgen maakt

over privacy en dataveiligheid geeft de meerderheid (62%) aan dat er geen specifieke aanleiding is; misschien maar goed ook. 4% van de respondenten die zich

zorgen maakt over privacy en dataveiligheid is geconfronteerd met een datalek/
privacy-issue.
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Is er een specifieke aanleiding voor het feit dat u zich zorgen maakt? (Meerkeuze)
Afgaande op recente berichtgeving en publicaties

23%

Ons privacy-beleid is (nog) niet op orde			

10%

Wij zijn bij een interne controle op tekortkomingen gestuit

5%

Wij zijn geconfronteerd met een datalek, privacy-issue

4%

Wij zijn bij een externe controle op tekortkomingen gestuit
Nee			

1%
62%

Figuur 6.10 Zorgen over privacy en dataveiligheid

De respondenten die aangeven zich zorgen te maken over privacy en dataveilig-

heid in de eigen organisatie, doen dat niet zozeer omdat er onvoldoende relevante kennis en expertise binnen de afdeling salarisadministratie is (11%). Zij

maken zich vooral zorgen over het ontstaan van een datalek als gevolg van
gedragingen van de eigen medewerkers (49%). Dat risico wordt veel hoger ingeschat dan een datalek als gevolg van de gedragingen van partners waarmee
samengewerkt wordt (14%). Anticiperend op recente ontwikkelingen/incidenten

hebben we cybercriminaliteit (gijzelsoftware etc.) aan de keuzelijst toegevoegd.
Met recht, gelet op de score: 35% van de respondenten gaf cybercriminaliteit
aan als risico.

Ten opzichte van 2019 zien we een nagenoeg ongewijzigd beeld, alleen de zorg

omtrent de relevante kennis en expertise binnen de eigen organisatie lijkt wat
te zijn afgenomen (figuur 6.12)

Als het gaat om de mogelijke negatieve effecten van problemen op het gebied
van privacy en dataveiligheid dan zijn de respondenten niet alleen beducht voor
de directe financiële consequenties; de boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegd worden (2019: 35%), maar zeker ook voor het stilvallen van
de bedrijfsvoering en voor de imagoschade die ontstaat als gevolg van negatieve
berichtgeving. Zie ook de figuur op de volgende pagina.
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17%

-3%

Onvoldoende relevante kennis en expertise binnen de
afdeling Salarisadministratie

11%

14%

-3%

Figuur 6.11 Zorgen omtrent privacy en dataveiligheid- meerdere keuzes mogelijk (2020-2019)

Stilvallen van de bedrijfsvoering als gevolg van gijzelsoftware

32%

Imagoschade: verslechtering van onze marktpositie, klantverlies e.d.
door negatieve berichtgeving

31%

Imagoschade: verslechtering van onze arbeidsmarktpositie door
negatieve berichtgeving

19%

Oplegging van boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens

18%

Figuur 6.12 Negatieve effecten van problemen met privacy en dataveiligheid

Hoewel veel respondenten zich zorgen maken over het risico van gijzelsoftware
en de mogelijke negatieve effecten hiervan, geeft maar 22% van de responden-

ten aan dat er in de organisatie een protocol is opgesteld met betrekking tot
gijzelsoftware. Maar liefst 64% weet niet of er een protocol is opgesteld.
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7. Internationale payroll &
grensoverschrijdende arbeid
We zien het beleidsthema internationale payroll/grensoverschrijdende arbeid

de laatste drie jaar met een redelijk constante score terug in het overzicht met
beleidsthema’s (hoofdstuk 3). Elke EU-burger mag vrij beslissen in welk land

van de Europese Unie hij wil werken en wonen. Dankzij deze vrijheid, ook
bekend als vrij verkeer van werknemers en vrijheid van vestiging, staat elke

EU-burger al jaren meerdere arbeidsmarkten ter beschikking. Daarnaast zien

we een toename van de kennismigranten en overige arbeidsmigranten van
buiten de EU.

7.1 Internationale payroll

Ruim 30% van de respondenten geeft aan dagelijks te maken te hebben met
aspecten van internationale payroll.

Heeft u tijdens uw dagelijkse werkzaamheden te maken met internationale payroll?
Ja, alleen grensoverschrijdende payroll
Ja, alleen landen specifieke payroll

14%
3%

Ja, zowel grensoverschrijdende als Landen specifieke payroll

16%

Nee

67%

Figuur 7.1 Internationale payroll

De respondenten die dagelijks te maken te hebben met aspecten van internati-

onale payroll, geven aan dat het met name betrekking heeft op België (73%),
Duitsland (73%), Verenigd Koninkrijk (28%) en Frankrijk (25%). Polen is met 16%
het belangrijkste Oost-Europese land dat genoemd wordt.

9
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Mate van betrokkenheid:
Hoog
Gemiddeld
Licht

Figuur 7.2 Belangrijkste landen betrokken bij de Internationale payroll activiteiten

7.2 Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020.
Er geldt echter een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

We hebben respondenten die te maken hebben met internationale payroll in het

Verenigd Koninkrijk (VK) gevraagd in hoeverre de organisatie maatregelen heeft
getroffen met het oog op het vertrek van de VK uit de EU.

Vorig jaar gaf iets meer dan de helft van de betreffende respondenten aan dat
er maatregelen getroffen waren. Dat is inmiddels opgelopen tot 60%. Nog

steeds geeft een op de vijf respondenten aan dat er (nog) geen maatregelen
genomen zijn, terwijl 20% geen idee heeft of er passende maatregelen getroffen zijn.
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Heeft uw organisatie maatregelen genomen rondom de Brexit?
Ja

60%

Nee

20%

Weet ik niet

20%

Figuur 7.3 Maatregelen Brexit

Het is opvallend dat 20% niet weet of er maatregelen genomen zijn. Wellicht
heeft dit te maken met de grote onduidelijkheid die nog steeds bestaat rondom
de definitieve afspraken tussen de EU en het VK.

In het hoofdstuk Takenpakket (3) stonden we al stil bij de ervaren werkdruk en
toename van de complexiteit. Ook de Brexit draagt hieraan bij. 40% verwacht
een toename van de werkdruk door Brexit, terwijl de helft een toename van de
complexiteit verwacht.

Verwacht u dat uw werkdruk toeneemt door de Brexit?
De werkdruk neemt waarschijnlijk toe

40%

De werkdruk blijft waarschijnlijk gelijk

57%

De werkdruk neemt waarschijnlijk af

3%

Figuur 7.4 Werkdruk en Brexit

Verwacht u dat de complexiteit van uw werk toeneemt door de Brexit?
De complexiteit neemt waarschijnlijk toe

50%

De complexiteit blijft waarschijnlijk gelijk

48%

De complexiteit neemt waarschijnlijk af
Figuur 7.5 Complexiteit en Brexit

2%
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8. Professionele ontwikkeling
8.1 Competenties

Aan de salarisprofessionals is de afgelopen edities gevraagd welke competenties

zij voor hun beroepsuitoefening van belang achten. Dit jaar hebben we de respon-

denten gevraagd om zichzelf te beoordelen op een vijfpuntschaal (van onvoldoende tot uitstekend) voor een vijftal voor de salarisprofessional relevante
competenties.

Ethisch handelen scoort met 26% het vaakst de score ‘uitstekend’; vakdeskun-

digheid met 58% het vaakst een ‘goed’. Als we ‘goed’ en ‘uitstekend’ samenvoegen dan komt vakdeskundigheid op de eerste plaats, nipt voor ethisch

handelen. De drie andere competenties scoren nipt 60%; daar lijkt nog ruimte
voor verbetering, zeker als we kijken naar de veranderende rol van de salarisprofessional.

Ethisch handelen
Vakdeskundig
toepassen
Rapporteren

Communiceren

Adviseren
0%

20%
Onvoldoende

Figuur 8.1 Score op de vijf competenties

40%
Matig

60%
Voldoende

80%
Goed

100%

Uitstekend
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8.2 Inhoudelijke deskundigheid

Het is belangrijk om als salarisprofessional over de juiste vakinhoudelijke des-

kundigheid te beschikken. We hebben daarom gevraagd welke inhoudelijke
deskundigheid salarisprofessionals verder willen ontwikkelen de komende
jaren. Respondenten konden verschillende thema’s ranken op een schaal van

1 tot 5 op prioriteit. Hoe hoger het cijfer, hoe meer prioriteit de respondent
geeft aan de deskundigheidsontwikkeling op dit thema.

Deskundigheidsontwikkeling op het gebied van salarissoftware en arbeidsvoorwaarden scoren het hoogst (score 4 en 5). Met 17% is salarissoftware de
absolute koploper als het gaat om de toegekende topprioriteit.

De relatief lagere score van internationale payroll laat zich deels verklaren

door het feit dat dit voor bijna twee derde van de respondenten niet speelt, zij
hebben hiermee in de dagelijkse werkzaamheden niet te maken.

Pensioenen

Arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarden

Salarissoftware

Internationale payroll
0%

20%
Lage prio

40%
2

3

4

60%

80%

100%

Hoge prio

Figuur 8.2 Score op vijf aspecten waarop respondenten inhoudelijke kennis in de komende jaren verder willen ontwikkelen.
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8.3 Ondersteuning vanuit de werkgever

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij voldoende ondersteund worden

door de werkgever om zich blijvend te professionaliseren. Er is gevraagd in hoe-

verre er voldoende tijd en budget beschikbaar is, maar ook of er voldoende advies/
stimulans gegeven wordt. Het beeld is overwegend positief. Een ruime meerderheid geeft aan te beschikken over voldoende of ruim voldoende middelen in de
vorm van tijd en budget. Een iets kleinere meerderheid vindt ook dat het advies

en/of de stimulering vanuit de werkgever voldoende is. Toch geeft bijna een kwart
van de respondenten het advies en/of stimulering een onvoldoende. Wat ook
opvalt is dat 17% van de respondenten aangeeft niet te weten of er een toereikend budget is.

80%
70%

Tijd

60%

Budget

50%

Advies/
stimulering

40%
30%
20%
10%
0%

Voldoende

Onvoldoende

Weet ik niet

Figuur 8.3 Ondersteuning om noodzakelijke vaardigheden en kennis te verwerven – tijd/
budget/advies

Er kan binnen een organisatie in theorie voldoende budget en tijd beschikbaar

zijn, toch is voldoende stimulatie en opleidingsadvies vanuit de organisatie
cruciaal binnen een gedegen opleidingsbeleid.

Als we inzoomen op het advies/stimulering van opleidingsinspanningen en dit
toespitsen op de drie categorieën stakeholders; direct leidinggevenden, colle-

ga’s/teamleden en de HR-afdeling, dan geeft 71% van de respondenten de
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direct leidinggevende een voldoende. Daarmee scoort de direct leidingengevende het hoogst. De HR-afdeling scoort met 48% relatief laag. Dat komt waar-

schijnlijk omdat een groot deel van de salarisprofessionals aangeeft niet te
weten wat de ondersteuning vanuit HR is (30%).

80%

Direct
leidinggevende

70%
60%
50%

Uw collega’s/
teamleden

40%

HR

30%
20%
10%
0%

Voldoende

Onvoldoende

Weet ik niet

Figuur 8.4 Ondersteuning in de vorm van advies/stimulering – per groep

8.4 Scholing en ontwikkeling

Een ruime meerderheid (91%) van de beroepsgroep heeft het afgelopen jaar tijd
besteed aan vakontwikkeling (inhoudelijke vakkennis of ontwikkeling van vaardigheden). Salarisprofessionals doen dit op verschillende manieren, waarbij het

bijhouden van vakliteratuur en het volgen van een opleiding, training, of cursus

het meest voorkomt. We zien een toename van e-learning als methode om aan
vakontwikkeling te doen, mede doordat de meeste fysieke bijeenkomsten niet
konden doorgaan. Indien men in de eigen professionaliteit heeft geïnvesteerd

werd er net als de drie voorafgaande jaren gemiddeld 50 uur op jaarbasis besteed
aan vakontwikkeling.

26% van de respondenten volgt momenteel een opleiding gericht op het salariswerkveld. Van deze groep volgt maar liefst 41% de opleiding VPS.
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Wijze

2020

2019

Vakliteratuur

81%

80%

Opleidingen, trainingen, cursussen

75%

74%

Congressen, seminars, workshopdagen

60%

63%

‘Learning on the job’

36%

31%

E-learning

35%

23%

Vaktechnisch intern overleg

32%

23%

Coaching

5%

6%

Overig

2%

3%

Figuur 8.5 Wijze waarop aan vakontwikkeling is gedaan (meerkeuze)

Veruit de meeste scholing en ontwikkeling heeft betrekking op wet- en regelge-

ving en HR-kennisgebieden. Dat is in lijn met uitkomsten uit eerdere edities van
dit onderzoek. Het ontwikkelen van adviesvaardigheden komt in veel mindere

mate voor, ondanks dat men wel verwacht dat vaardigheden zoals adviseren in de
toekomst in belang toenemen, zoals we zagen in de paragraaf over competenties.

Wet- en regelgeving

90%

HR-kennisgebieden

52%

Adviesvaardigheden

29%

Overige vaardigheden

19%

Financiële/bedrijfseconomische kennisgebieden

18%

Managementvaardigheden

6%

Figuur 8.6 Onderwerpen waarop de vakontwikkeling betrekking had (meerkeuze)

8.5 Scholing en Corona

Bijna 80% van de respondenten die of momenteel een opleiding volgt of deze op

korte termijn wil gaan volgen, heeft een verandering in het aanbod van oplei-

dingsmogelijkheden waargenomen als gevolg van de maatregelen die getroffen
zijn in het kader van de beheersing van het Covid-19 virus.
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Aanpassing

%

Bepaalde opleidingen zijn komen te vervallen

18%

Aanbod in de vorm van e-learning

41%

Klassikaal is omgezet naar digitaal/virtual classroom

54%

Aanbod in de vorm van webinar

24%

Figuur 8.7 Aanpassing van het opleidingsaanbod (meerkeuze)

8.6 Tijd en budget

Respondenten die het afgelopen jaar aan hun eigen kennis en vaardigheden heb-

ben gewerkt voor het uitoefenen van het vak, hebben dit deels in eigen tijd en
deels in de tijd van de werkgever/ opdrachtgever gedaan (60% in de tijd van de
werkgever).

Indien er sprake is van een persoonlijk budget bestemd voor ontwikkeling (33%
van de respondenten), dan bedraagt dit gemiddeld 2.000 euro. De hoogte van dit

budget is gestegen ten opzichte van de afgelopen drie jaar (was gemiddeld
€ 1.500). Opvallend genoeg weet 56% niet of er een dergelijk budget door de

werkgever beschikbaar wordt gesteld. Van de respondenten geeft 11% aan dat
er geen budget is.

8.7 Informatiebronnen

Voor informatie over het vakgebied maken nagenoeg alle (97%) salarisprofes-

sionals gebruik van de informatie op de website van de Belastingdienst. Het
handboek Loonheffingen van de Belastingdienst is ook een veel gebruikte bron.

Het relatief nieuwe Forum Salaris (vier jaar geleden gelanceerd) wordt door ruim
zestig procent van de respondenten gebruikt.

Als we de cijfers van 2020 vergelijken met die van vorig jaar zien we dat Loonaangifteketen.nl relatief gezien het sterkste stijgt, er is bijna sprake van een verdubbeling. We zien ook een toename van het aantal verschillende bronnen dat

geraadpleegd wordt. Ook de intermediairdagen stijgen fors. Deze zijn sinds de
afgelopen editie ook online, wat de stijging kan verklaren.
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2020

2019

mutatie

relatief

Website Belastingdienst

97%

97%

0%

0%

Handboek loonheffingen

90%

89%

1%

2%

Forum Salaris

62%

50%

12%

23%

Belastingtelefoon

43%

41%

2%

6%

Brieven en brochures

33%

26%

7%

25%

Belastingdienst actueel; e-mail berichtgeving

25%

21%

4%

21%

Congressen en seminars georganiseerd door
UWV of Belastingdienst

25%

19%

6%

33%

Intermediairdagen

23%

18%

5%

30%

Werkgeversdagen UWV

21%

20%

1%

5%

Loonaangifteketen.nl

11%

6%

5%

87%

7%

7%

0%

0%

Anders

Figuur 8.8 Geraadpleegde informatiebronnen (meerkeuze) 2020-2019
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9. Loopbaan
Salarisprofessionals zijn opvallend honkvast als het om de werkgever gaat.

Gemiddeld (mediaan) werken de respondenten vijftien jaar in het vakgebied,

acht jaar voor de huidige werkgever en zijn ze ongeveer zes jaar werkzaam in

dezelfde functie. Voor de meeste respondenten is de huidige werkgever dan ook
‘pas’ de tweede werkgever in de gehele loopbaan binnen het salaris-werkgebied,
ondanks een gemiddelde leeftijd van 49 jaar.

Toch zit de salarisprofessional niet stil. Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat

relatief veel respondenten blijven werken aan de eigen ontwikkeling. Ook blijkt

één op de zes salarisprofessionals (17%) een promotie te hebben gemaakt in het
afgelopen jaar. Dit percentage ligt iets lager dan wat respondenten vorig jaar
verwachtten (20%).

9.1 Arbeidsmobiliteit

Dat de salarisprofessionals honkvast zijn, komt niet door een gebrek aan keuze.
Integendeel, ruim twee derde (69%) van de respondenten is het afgelopen jaar

benaderd door derden voor een functie elders. Daarmee neemt de vraag naar

deze beroepsgroep elk jaar verder toe. Vorig jaar was dit namelijk nog 63%, in
2018 56%, in 2017 49% en in 2016 was dit 43%.

Tegenover de toenemende vraag op de arbeidsmarkt staat een zeer beperkte

groep die op zoek is naar een andere werkgever. Met name het aantal medewerkers dat aangeeft een andere baan zelfs niet te overwegen wanneer er een
mooie kans voorbijkomt is niet alleen opvallend hoog ten opzichte van andere

beroepsgroepen, maar is ook toegenomen sinds de vorige editie van dit onderzoek. Het lijkt erop dat recruiters en potentiële werkgevers van zeer goede huize

moeten komen als ze salarisprofessionals willen verleiden om van baan te veranderen.

Van de relatief kleine groep die op zoek is naar een andere baan bij een andere
werkgever heeft 70% daadwerkelijk ergens anders gesolliciteerd.
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Bent u op zoek naar ander werk?

2020

2019

2018

2017

Ja, bij een andere werkgever

4%

6%

7%

5%

Ja, bij mijn huidige werkgever

1%

1%

2%

3%

grijp ik mijn kans

42%

48%

51%

53%

Nee

53%

45%

40%

40%

Nee, maar als ik tegen iets leuks aan loop dan

Figuur 9.1 Percentage medewerkers dat op zoek is naar ander werk. De twee antwoordopties ‘Ja, bij…’ is meerkeuze. De optie ‘Nee, maar…’ en ‘Nee’ zijn exclusief.

9.2 Bindingsfactoren

Gevraagd naar de factoren die bepalend zijn voor het gevoel van tevredenheid

over de bestaande baan blijkt de top drie voor salarisprofessionals te be-

staan uit sfeer en collegialiteit, gevolgd door waardering/erkenning en de
werk-privé balans. De nummer twee en drie zijn van positie gewisseld ten

opzichte van 2019. Ontwikkelmogelijkheden scoort met 48% iets hoger dan
vorig jaar (42%)

Sfeer en collegialiteit
Waardering/erkenning
Werk-privé balans
Ontwikkelmogelijkheden
Salaris
Leidinggevende/management
Bedrijfreputatie
0%

20%
Heel belangrijk

40%

60%

Enigszins belangrijk

80%

100%

Niet belangrijk

Figuur 9.2 Belang van de factoren die bijdragen aan de werktevredenheid
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10. Arbeidsvoorwaarden
en beloning
10.1 Arbeidsvoorwaarden

Ook dit jaar is weer de vraag gesteld op welke manier de salarisbepalingen tot
stand komen. De meest gebruikelijke methode (50%) blijft het vaststellen van
salarisbepalingen op basis van een individuele afspraak. Gevolgd door bedrijfs-

specifieke salarisindelingen en een cao (beiden ongeveer 25%). Dit beeld is in
overeenstemming met vorig jaar.

10.2 Salarisstijging

Dit jaar geeft 75% van de respondenten aan dat er het afgelopen jaar een salaris-

stijging heeft plaatsgevonden (in 2019 was dit 74%). De gemiddelde loonstijging

voor de respondenten is 2,7% (2019: 2,4%). Als we alleen de respondenten
beschouwen die aangeven dat hun salaris is gestegen, was de gemiddelde loonstijging voor de deelnemende salarisprofessionals het afgelopen jaar 4,1% (2019:
3,5%).

Hierna is in figuur 10.1 het oordeel van respondenten over de eigen beloning weer-

gegeven. Het merendeel van de respondenten vindt de eigen beloning marktconform, terwijl ook een aanzienlijk deel van de respondenten aangeeft dat zij van
oordeel zijn dat zij minder dan marktconform beloond krijgen. Geen grote ver-

schuivingen zijn er over de verschillende jaren heen waar te nemen. Opvallend is

dat gemiddeld genomen respondenten met een hoge werkdruk vaker aangeven

minder dan marktconform beloond te worden. Datzelfde geldt ook voor respondenten die aangeven dat de werkinhoud complexer wordt.
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Oordeel marktconformiteit
Veel minder dan marktconform

2020

2019

2018

2017

3%

3%

3%

3%

Minder dan marktconform

27%

31%

31%

33%

Marktconform

54%

52%

50%

50%

Meer dan marktconform

15%

13%

15%

13%

1%

1%

1%

1%

Veel meer dan marktconform

Figuur 10.1 Oordeel over marktconformiteit van de eigen beloning

10.3 Beloning per functie

In het onderzoek is gevraagd naar de functie die wordt uitgevoerd. Op basis van

de opgegeven functienaam hebben we het beloningsonderzoek uitgevoerd. Indien
er geen passende functienaam zichtbaar was in de vragenlijst, konden responden-

ten een alternatief invoeren. Deze alternatieven hebben we indien mogelijk
geclusterd naar de beschikbare functienamen. Op basis van deze groepen hebben
we de beloningen berekend. Dit betekent dat verschillen in de feitelijke functieinhoud niet gemeten zijn.

De salarisbedragen in de onderstaande tabellen zijn de medianen (het 50e percen-

tiel), maar ook het 25e en 75e percentiel per groep. Het gaat om vaste jaarsalaris-

sen (inclusief vakantiegeld en eventuele vaste extra periodes, maar exclusief
eventuele bonussen en winstuitkering). De weergegeven stijgingspercentages zijn
inclusief (verwachte) dalingen en gelijk gebleven salarissen.

De onderzochte medianen van de vaste jaarsalarissen liggen redelijk dicht bij
elkaar waarbij de mediaan van de salarisadministrateur begint op € 46.700 en

oploopt tot € 67.900 euro voor de HR-payroll manager. Voor elk van de onderzochte functies gaven respondenten aan dat zij gemiddeld meer dan 2% salarisstijging hebben gekregen, waarbij de HR-payroll manager de hoogste gemiddelde

salarisstijging ontvangen heeft (5%). De ontwikkelingen van COVID-19 hebben

hoogstwaarschijnlijk invloed gehad op de verwachte gemiddelde salarisstijging

voor 2020/2021. Vergeleken met voorgaande jaren is een gemiddelde stijging van
onder de 2% namelijk laag. In overeenstemming met voorgaande jaren is de
enquête het meest ingevuld door (senior) salarisadministrateuren en ligt de
gemiddelde leeftijd van de respondenten rond de 47 jaar.
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Stijging
Beloning
Functietitel

Beloning

(Q25) (mediaan)

Beloning 2020 tov
(Q75)

Verw.
stijging

Leef-

2019

2021

tijd

Salarisadministrateur

€ 38.800

€ 46.700

€ 53.100

2,3%

2,3%

44

HR-payroll medewerker

€ 42.400

€ 48.200

€ 54.500

2,5%

1,9%

44

Salarisadviseur

€ 44.100

€ 50.700

€ 57.800

3,5%

2,0%

45

Senior-salarisadministrateur € 48.600

€ 53.300

€ 60.000

2,7%

1,5%

51

Salarisspecialist

€ 50.800

€ 56.000

€ 61.000

2,2%

1,5%

48

Salarisprofessional

€ 49.600

€ 56.000

€ 64.900

3,4%

2,4%

49

Hoofd salarisadministratie

€ 58.200

€ 62.900

€ 75.000

2,5%

1,6%

49

HR-payroll manager

€ 61.200

€ 67.900

€ 82.500

5,0%

1,7%

47

Figuur 10.2 vaste jaarsalarissen

10.4 Beloning van functies per leeftijdsgroep

Voor de salarisadministrateur maken wij een uitsplitsing op leeftijdsgroep en

sector, omdat wij daar de meest representatieve uitsplitsing van kunnen maken

door het hoge aantal respondenten. Allereerst tonen we de resultaten voor de
uitsplitsingen op leeftijd.

Beloning

Stijging 2020

Verw. stijging

(mediaan)

t.o.v. 2019

2020/ 2021

Alle leeftijdsgroepen

€ 46.700

2,3%

2,3%

<30

€ 33.000

6,8%

5,7%

31-35

€ 43.300

2,0%

3,2%

36-40

€ 48.500

1,5%

2,4%

41-45

€ 41.000

1,3%

1,8%

46-50

€ 48.100

2,5%

1,3%

51-55

€ 51.600

1,0%

1,3%

56-60

€ 52.400

1,3%

1,3%

>60

€ 53.600

2,2%

0,9%

Leeftijdscohort

Figuur 10.3 Vaste jaarsalarissen per leeftijd van salarisadministrateurs
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De mediaan van de jongste groep salarisadministrateurs onder de 30 jaar is het
laagst en de mediaan voor de groep salarisadministrateur boven de 60 jaar het

hoogst. Dit positieve verband tussen leeftijd en salaris zien wij vaak in onderzoeken terug. Het lage aantal deelnemers in sommige leeftijdsgroepen kan
verklaren waarom dit verband niet bij elke leeftijdsgroep te zien is. Verder valt

het op dat naarmate de leeftijd van de salarisadministrateur toeneemt, de
gemiddelde verwachte stijging van het salaris 2020/2021 afneemt.

10.5 Beloning van functies per sector

Respondenten konden aangeven in welke sector zij werkzaam zijn. Zij konden

kiezen uit 19 sectoren waarbij hieronder de meest voorkomende sectoren zijn
weergegeven. De volgende figuur toont de resultaten van uitsplitsingen per sector voor de salarisadministrateurs.

			
		
Sector

Stijging

Verw.

Beloning

2020 tov

stijging

(mediaan)

2019

Leeftijd

2021 (mediaan)

Alle sectoren

€ 46.700

2,3%

2,3%

44

Industrie

€ 44.700

2,8%

0,8%

45

Bouwnijverheid

€ 46.700

2,8%

2,8%

40

Financiële instellingen

€ 36.300

3,3%

3,8%

34

Advies en spec. Zakelijke dienstverlening

€ 43.100

3,2%

2,2%

47

Openbaar bestuur

€ 54.900

3,4%

1,0%

54

Zorg

€ 49.000

-1,7%

2,5%

49

Overig

€ 42.900

2,5%

2,0%

42

Figuur 10.4 Vaste jaarsalarissen per sector voor de salarisadministrateurs

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de mediaan van de vaste jaarsalarissen per

sector verschilt. Van de salarisadministrateurs in de sector openbaar bestuur
is de mediaan van het vaste jaarsalaris het hoogst en in de sector financiële

instellingen het laagst. Echter, moet gezegd worden dat de gemiddelde leeftijd

in het openbaar bestuur het hoogst is en bij de financiële instellingen het
laagst. Dit kan het verschil verklaren.
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Verder valt de negatieve stijging in de sector zorg op. Dit wordt verklaard door
een tweetal observaties die een flinke salarisdaling hebben ontvangen zonder
dat er sprake was van een functiewijzing.

55

Over het NIRPA
Het Nederlands Instituut Van Register Payroll Accounting (NIRPA) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Het NIRPA staat al sinds 2004 voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll. Registratie vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) of het Register Payroll Professional (RPP). Registratie kan op
basis van behaalde diploma’s (PDL/VPS) of een Evaluatie verworven competen-

ties. Na inschrijving geldt een jaarlijks Permanente Educatie verplichting. Hier-

mee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en
vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak. Deze kennis en vaardigheden
worden omschreven in het NIRPA Beroepscompetentieprofiel (BCP).

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntrodu-

ceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze code en het BCP worden als branchestandaard beschouwd.

Het NIRPA streeft tevens naar (h)erkenning van de werkzaamheden van salarisprofessionals. In dit kader is het NIRPA gesprekspartner van het Loonaangifte

Ketenbureau en andere organisaties als vertegenwoordiger van de vakgroep
salarisprofessionals.

Naast individuele professionals kiezen steeds meer organisaties voor NIRPA
certificering. Voor afnemers van salarisdiensten is dan meteen duidelijk dat de

medewerkers van de salarisverwerker up-to-date zijn en blijven van de benodigde vakkennis.

Het aantal NIRPA geregistreerde salarisprofessionals blijft jaarlijks stijgen.
Inmiddels zijn er 1900 professionals NIRPA gecertificeerd. Een NIRPA gecertifi-

ceerde professional is te herkennen aan de titel RSa of RPP; deze titel mag
alleen door NIRPA geregistreerde professionals gevoerd worden.

Voor meer informatie over registratie en het NIRPA ga naar www.nirpa.nl
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Met dank aan…
Wij danken onderstaande organisaties voor het verspreiden van de vragenlijst:

Als uw organisatie in 2021 ook wil meewerken aan het onderzoek neem dan
contact op: info@nirpa.nl

