
KWARTAALUPDATE Q3 - 2019

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. 

Omzet ontwikkeling | Q3 - 2019

De omzet over het derde kwartaal 2019 ligt met € 19,3 miljoen 3,5% lager dan 
dezelfde periode voorgaand jaar. Hiermee bedraagt de totale omzet tot en 
met Q3 €56,8  miljoen, hetgeen 1,4 % hoger is ten opzichte van de 
vergelijkbare periode voorgaand jaar.

Voor het laatste kwartaal 2019 verwachten wij ook een lagere omzet in 
vergelijking met voorgaand jaar in lijn met de landelijke trend dat de omzet 
van uitzendbureaus lager ligt dan voorgaand jaar.



Payper introduceert: Het Nieuwe Payroll
Het antwoord op de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans.

'Mensen op de eerste plaats’ is het
uitgangspunt van Het Nieuwe
Payroll. Het laat werkgevers én
werknemers samen profiteren.
De werkgever houdt zijn flexibele
schil, slagkracht, en beperkt tegelijk
zijn risico’s.
De medewerker heeft voortaan meer
zekerheid, rechten en bouwt aan zijn
toekomst.
Zo geeft Het Nieuwe Payroll extra
waarde aan flexibel werk. En het
brengt de arbeidsmarkt in balans. 

De rol van Payper blijft hierbij
vooruitstrevend en innovatief. We
ontwikkelen financiële services en
verzekeringen voor het afdekken van
werkgeversrisico’s. We stroomlijnen
HR vraagstukken. We organiseren de
backoffice voor relaties. En we
bieden een platform voor werkplezier
en loopbaanontwikkeling.

Het Nieuwe Payroll zet mensen op
de eerste plaats. Hiermee is Payper
helemaal klaar voor de toekomst.
Bekijk Het Nieuwe Payroll >>

De WAB in vogelvlucht | Payper Seminar Aviodrome

Op donderdag 10 oktober organiseerde Payper het seminar - De WAB in vogelvlucht.
Tijdens het seminar hebben we onze klant op de hoogte gebracht van de
wetswijzigingen die staan te wachten per 1-1-2020. 

Naast de veranderende wetgeving wordt de arbeidsmarkt alsmaar krapper en de
taak van werkgevers ligt voortaan bij het binden van medewerkers. Medewerkers
moeten op de eerste plaats komen, maar hoe bind je medewerkers aan je
organisatie zonder direct iedereen een vast contract te bieden? En hoe geef je
medewerkers zekerheid maar toch ook de gewenste flexibiliteit?

Flex- en arbeidsmarkt adviseur Wim Davidse heeft helder antwoord gegeven op de
vragen en verder haarfijn uitgelegd wat zowel de kansen als bedreigingen van zowel
de WAB als de krimpende arbeidsmarkt zijn. Een geslaagd seminar met ruim 40
bezoekers.

https://www.hetnieuwepayroll.nl/


Wij houden u op de hoogte
In januari 2020 kunt u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q4 -
2019.

Met hartelijke groet,

Edwin Schaap,  Eric Snoeren
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