
KWARTAALUPDATE Q3 - 2018

Payper organiseert transparantie voor werkgevers en hun medewerkers.  Wij 
zijn dan ook graag transparant naar u als obligatiehouder. 

Daarom sturen wij u ieder kwartaal een update over onze resultaten. 
Zo bent en blijft u goed geïnformeerd over de voortgang.  

Q3 Kwartaalupdate 2018 | Payper



Omzet ontwikkeling | Q3 - 2018

Onze omzet in het derde kwartaal is
ten opzichte van het tweede kwartaal
met 5% toegenomen tot € 20
miljoen. 

Hiermee bedraagt de omzet tot en
met Q3 2018 € 56 miljoen. 

Wereldpodium voor Payper - Dreamforce 2018

Op uitnodiging van Salesforce kreeg
Payper spreektijd op Dreamforce. Dit
is met ruim 171.000 bezoekers en
meer dan 10 miljoen online
deelnemers het grootste
softwarecongres ter wereld en vond
plaats van 25 tot en met 28
september in San Francisco (VS).  

Tijdens een break-out sessie,
bijgewoond door ongeveer 500
toehoorders, vertelde CEO Edwin
Schaap hoe onze IT-ers in nog geen
twee jaar tijd op de fundering van
Salesforce een uniek HR-platform
bouwden. Uniek omdat PayperOne
vrijwel alle HR zaken in het payroll
proces digitaliseert, zoals
personeels-, salaris- en

Dat een MKB-bedrijf als Payper
tussen de meest baanbrekende en
innovatieve bedrijven ter wereld een
podium krijgt op Dreamforce is
bijzonder. Een teken dat we een
goede reputatie opbouwen met onze
investeringen in PayperOne.
Daarnaast hebben Edwin Schaap en
CFO Eric Snoeren zelf de nodige
sessie kunnen bijwonen en ideeën
opgedaan om PayperOne verder te
ontwikkelen en nog
toekomstbestendiger te maken.



contractadministratie en het
daarnaast real-time data levert
vanuit alle invalshoeken en voor alle
betrokkenen in het proces.

Niemand Buitenspel

De naam Payper prijkte de afgelopen twee seizoenen achter op het shirt van
NAC. Met onze wortels in Breda laten we graag zien dat we achter ‘onze’ club
staan. Vanaf dit seizoen steken we de samenwerking anders in, meer in lijn met
onze business. In plaats van shirtsponsor is Payper vanaf dit seizoen
Employability Partner van NAC in het project Niemand Buitenspel. Zo dragen
we de kennis en kunde van Payper uit bij de sponsors, stakeholders en de grote
aanhang van NAC en geven we tegelijkertijd inhoud aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. 

Niemand Buitenspel is een participatieproject voor iedereen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Het biedt werkzoekenden de mogelijkheid om aantoonbare
ervaring op te doen bij NAC die ze meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Lees verder >>

ABU op de bres voor goed gereguleerde payroll

Interview met Maurice Rojer, adjunct-
directeur ABU 

“Payrolling is te vaak ‘Kop van Jut’

Rolverdeling bij
driehoeksverhouding 
“Communicatie is bij payrolling heel
belangrijk. Aan werknemers die

https://payper.nl/payper-als-employability-partner-van-nac/


als ergens onvrede ontstaat in de
arbeidsmarkt. Dat is onterecht. Wij
springen op de bres voor de
belangrijke maatschappelijke en
economische bijdrage van goed
gereguleerde payroll,” zegt Maurice
Rojer.  

Kop van Jut? 
“Wanneer er bij een vorm van
flexibiliteit op de arbeidsmarkt iets
misgaat, wordt dat breed
uitgesponnen in de media alsof elke
vorm van payrolling niet zou deugen.
Maar payrollbedrijven opereren
inmiddels heel professioneel. De
overgrote meerderheid van de
payrollservice houdt zich aan de cao
en de wet- en regelgeving. Ze bieden
goede begeleiding en ontwikkeling
van personeel. Precies zoals
payrolling is bedoeld, namelijk het
ontzorgen van werkgevers.” 

gepayrolld worden, moet heel helder
worden uitgelegd hoe de
driehoeksverhouding is. Wat doet de
opdrachtgever? Wat doet het
payrollbedrijf dat het juridisch
werkgeverschap op zich neemt?
Waar hebben de payrollers recht op?
En wat zijn ieders plichten?
Transparante communicatie is een
must.

Backoffice uitzenders 
“Werkgeverstaken zijn ook voor
kleine uitzenders een bottleneck.
Daarom is payrolling niet alleen meer
een service voor de opdrachtgever
waar het werk daadwerkelijk
plaatsvindt. Er is inmiddels ook heel
veel backoffice payrolling, waarmee
uitzenders worden ontzorgd. De
uitzenders of intermediairs willen wel
dat het werkgeverschap
professioneel wordt geregeld. Dat is
inmiddels een grote doelgroep voor
meerdere payrollbedrijven. Daarmee
voegen payroll- of
backofficeorganisaties
maatschappelijke en economische
waarde toe.

Dat mag best eens worden gezegd
en onder de aandacht komen.” 

Gepubliceerd in Flexnieuws dd. 

13 september 2018.

Wij houden u op de hoogte
In januari volgt de Payper Update Q4. Voor nu wensen wij u een mooi einde van
2018 toe. 

Met hartelijke groet, 



Edwin Schaap,  Eric Snoeren
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http://www.twitter.com/Payper_hrm
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http://mailchimp.com/



