
KWARTAALUPDATE Q3 - 2020 

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 - 2020

De omzet over het derde kwartaal bedraagt € 5,3 miljoen en ligt daarmee 72%
lager dan dezelfde periode voorgaand jaar. Cumulatief voor het jaar bedraagt
de omzet € 17,9 miljoen hetgeen 68% lager is ten opzichte van voorgaand jaar. 

Helaas verwachten wij door de nieuwe overheidsmaatregelen rondom COVID
hierin de komende maanden geen verbetering te kunnen berichten. 

 



Vapiano gaat 5 jarige samenwerking aan met Payper

Ondanks COVID is er ook positief nieuws. Vapiano tekent een 5 jarige
samenwerkingsovereenkomst met Payper en kiest voor Zuiver Payroll. De
komst van Vapiano valt samen met de nieuwe propositie van Payper “Het
Nieuwe Payroll”. Sinds het begin van dit jaar heeft de Wet Arbeidsmarkt in
Balans een enorme verschuiving teweeg gebracht in de Payrollbranche.

Vapiano heeft eerder dit jaar een doorstart gemaakt met familie van der Valk.
Het outsourcen van het personeelsbeheer en het overdragen van het juridisch
werkgeverschap zorgt ervoor dat er volledig gefocust kan worden op het
succesvol maken van het concept Vapiano. 

Payper's Zuivere Payroll vindt zijn weg te in de markt met “Het Nieuwe Payroll”.
Waar voorheen de focus lag op uitzenden maakt Payper met Het Nieuwe
Payroll een duidelijke statement door zich te richten op het bieden van
toegevoegde waarde. Ruimte creëren voor HR-afdelingen zodat zij zich kunnen
focussen op hun HR-beleid, strategie en personeelsplanning, door het
overnemen van de volledige administratieve handelingen en verantwoording als
juridisch werkgever. Ontzorgen krijgt hiermee een nieuwe positieve betekenis.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld rondom COVID-19 zullen HR-
afdelingen meer dan ooit tevoren bezig moeten zijn met strategische keuzes en
het actualiseren van beleid.

Trindle een onmisbaar product tussen werknemer en
werkgever

Het nieuwe product Trindle, dat sinds 2018 in ontwikkeling is, sluit aan bij de
toekomst van HR. Employee Engagement, Employee Experience en de binding
behouden met je medewerkers is een grote uitdagen doordat er voornamelijk
gewerkt wordt op afstand.

Met Trindle biedt Payper bedrijven een tool aan om het contact met de
medewerkers niet te verliezen ondanks dat thuiswerken de norm is. De
nominatie als finalist voor de Breda Start Up award laat direct zien dat er veel
marktpotentie is en er tevens invulling gegeven wordt aan het maatschappelijk
belang. 

 



Wij houden u op de hoogte
In januari 2021 kunt u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q4 -
2020. 

Met hartelijke groet, 

Edwin Schaap & Eric Snoeren
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