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Wij houden u graag op de hoogte van onze voortgang.

Q4 2017 | Payper blijft groeien

De omzet over het 4e kwartaal
bedroeg € 21,3 miljoen en ligt

Voor geheel 2017 komt Payper uit op
een omzet van circa € 81,5 miljoen ,
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hiermee 15,7% hoger dan in de
vergelijkbare periode van 2016. 

 

een groei van 14,8% ten opzichte van
2016. 

             
 

HR innovatie | Samenwerking met CM.com

voorbeeldscherm medewerkers portal met iDIN

Payrolling kan simpeler, sneller,
goedkoper en leuker.
Daarom benaderde Payper CM.com
om iDIN en IBAN-verificatie te gaan
gebruiken. Daarmee is Payper het
eerste payrolbedrijf in Nederland dat
personeelsregistratie laat verlopen
via de nieuwe verificatie- en
authenticatiemethode.

Met de komst van iDIN bevordert
Payper de correcte invoer van
medewerkers informatie. iDIN zorgt
ervoor dat NAW-gegevens correct
worden overgenomen, de IBAN-
verificatie doet dit voor het
bankrekeningnummer van de nieuwe
medewerkers. Volledig automatisch. 

https://www.cm.com/nl-nl/producten/toegang/iban-verificatie/


De stap naar iDIN en IBAN-verificatie
houdt in dat inschrijven door nieuwe
medewerkers bij klanten
eenvoudiger, sneller en tevens
foutloos verloopt.

Datakwaliteit is voor Payper van
levensbelang. Alles moet kloppen:
NAW, het bankrekeningnummer.
Klopt er een aspect niet, dan loopt
bijvoorbeeld de verloning vertraging
op. Met iDIN is het proces vele malen
minder foutgevoelig. Bovendien
voert gemak nu de boventoon, zowel
voor medewerkers, onze klanten als
voor Payper.

De arbeidsmarkt van 2018 - Personeelstekort

Personeelstekort drukt groei in het
bedrijfsleven. Wie de groeicijfers van
de verschillende sectoren bekijkt,
kan tevreden zijn. Zo bereikten de
bouw en zakelijke dienstverlening
het afgelopen jaar zelfs
respectievelijk 5,5% en 5%
volumegroei. Industrie en horeca
tikten 3,5% of meer aan. En ook voor
2018 en 2019 staan alle seinen op
groen, hoewel de groei iets afneemt.

Toch hadden de groeicijfers nog
mooier kunnen zijn. De sectoren
kampen namelijk vrijwel allemaal
met een tekort aan personeel. En wie
zijn vacatures niet kan invullen, voelt
druk op de productie en moet vaker
‘nee’ verkopen. Dat kost groei.

Belangrijk knelpunt op de
arbeidsmarkt is de mismatch.

Want ondanks de vraag naar personeel,
heeft nog altijd 4,4% van de
beroepsbevolking geen baan, zo blijkt uit
cijfers van het CBS. Dat zijn 397.000
mensen en is meer dan aan het begin van
de kredietcrisis in 2008, toen 3,6% van de
beroepsbevolking werkloos was. Van die
werkzoekenden lijkt 37% maar niet aan de
bak te komen. Hun opleiding en ervaring
sluit niet aan op de vraag uit de markt.



 

Payper ziet het tekort aan personeel
niet als bedreiging maar als kans. De
payroll constructie biedt werkgevers
de mogelijkheid om personeel
flexibel in te zetten en bij meerdere
opdrachtgevers. Zo wordt Payper de
juridisch werkgever maar kan de
werknemer flexibel bij verschillende
organisaties worden ingezet. 

Payper zet zich in als HR adviseur
voor de klant en beheert de
strategische personeelsplanning.
Door te sturen op duurzame
inzetbaarheid van medewerkers
wordt mismatch voorkomen en
worden medewerkers opgeleid zodat
de opleiding en ervaring aansluiten
op de vraag van de markt.

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
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