
Q3 KWARTAALUPDATE

Wij houden u graag op de hoogte van onze voortgang.

Payper blijft doorgroeien in 2017



De omzet over het 3e kwartaal
bedroeg € 19,7 miljoen en ligt
hiermee 7,7% hoger dan in de
vergelijkbare periode van 2016.
Cumulatief is de omzet over de
periode Q1 tot en met Q3
uitgekomen op € 60,2 miljoen en zit
daarmee 14,4% hoger ten opzichte
van 2016.

Voor geheel 2017 verwacht Payper
uit te komen op een omzet van circa
€ 82 miljoen, een groei van 15,5%
ten opzichte van 2016. 

Reactie op het regeerakkoord 

Over de uitzendsector is het kabinet
glashelder: op de arbeidsmarkt is
behoefte aan flexibiliteit en
uitzendwerk en detachering staan
niet ter discussie. Met die stelling
lijkt het kabinet backoffice uitzenden
geheel onveranderd te laten. Met het
regeerakkoord wordt ook een lange
discussie over het bestaansrecht van
payrolling beslecht: er volgen
wijzigingen in de sfeer van de
arbeidsvoorwaarden, maar directe
payroll blijft bestaan. De overheid
bevestigd hierbij voor het eerst het
bestaansrecht van Payroll. 

In overleg met de sociale partners
zal het kabinet pogen om payroll
nader vorm te geven tot een puur
ontzorgende dienstverleningsvorm.
Daarbij stellen de vier coalitiepartijen
zelf de uitvoerbaarheid als
belangrijke randvoorwaarde. 

Payper is content met de bevestiging
vanuit het kabinet en deelt de wens
om payrolling te reguleren, met name
de oneigenlijke vormen van
payrolling die bedoeld zijn om te
concurreren op
arbeidskosten. Payrolling is en blijft
bedoeld om werkgevers te
ontzorgen. Deze ontzorgende rol

Naast het ontzorgen van onze
klanten nemen we de rol van goed
werkgever op ons. Payper hanteert
de inlenersbeloning zodat er geen
verschil ontstaat in primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden 
tussen de medewerker in vaste
dienst en de payrollmedewerker.



Doorontwikkeling PayperOne

voorbeeldscherm dashboard PayperOne

Sinds de lancering van PayperOne
voor intermediairs in Q1 en voor alle
klanten en hun medewerkers in Q2
zijn we druk bezig geweest met het
doorontwikkelen van ons digitale
payroll platform. Door middel van het
luisteren naar de klant worden de
functionaliteiten van PayperOne
uitgebreid en geperfectioneerd. 

In Q3 zijn er verbeteringen
doorgevoerd op het gebied van
gebruikersgemak. Hierbij wordt er
een focus gelegd op een voor de
klant duidelijke structuur en visueel
aantrekkelijke gebruikersinterface.
Deze aandachtspunten moeten
leiden tot zowel een betere
gebruikerservaring als minder
vraagstukken vanuit de gebruikers.  

Met het platform nemen we het
ontzorgen van werkgevers bijzonder
letterlijk.



Wij houden u op de hoogte
Vanuit Payper geven wij u als obligatiehouder ieder kwartaal een update over
onze groei en voortgang. Zo zijn en blijven wij transparant.  

Met hartelijke groet, 

Edwin Schaap,  Eric Snoeren

https://www.facebook.com/payperpayroll/
http://www.twitter.com/Payper_hrm
https://www.linkedin.com/company-beta/521964/
http://mailchimp.com/



