
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KWARTAALUPDATE Q3 - 2021 
 
Met deze kwartaalupdate willen wij u als obligatiehouder graag informeren over de 
ontwikkelingen en de behaalde resultaten binnen Payper. Zo bent en blijft u goed 
geïnformeerd over de voortgang. 
 

 
 

Strategie 2022 en verder 
In de vorige update hebben we aangegeven dat we zijn 
getransformeerd van payroller naar HR Service Provider. Hierbij 
staat PayperOne, ons payroll platform, centraal.  
 
Zoals voor u bekend is onze complete dienstverlening in een 
selfservice, compliance, platform embed. Inmiddels hebben we onze 
medewerkerstevredenheid tool, Trindle, ook toegevoegd aan ons 
platform. Los of als integraal onderdeel van PayperOne. Dit is de 
opstap naar een toekomstbestendig platform. 

 

People First Platform 
Onze toekomstige klanten zijn klanten die beschikken over een HR-
afdeling en die continue uitdagingen hebben in hun workforce. Dat is 
een belangrijke drijfveer voor ze om meer en meer focus te leggen op 
hun nieuwe maar vooral ook hun bestaande medewerkers. En de 
bestaande medewerkers zijn niet alleen medewerkers in dienst bij 
onze klant. Inhuur, zelfstandigen, payrollers zijn hier integraal 
onderdeel van.  
 
Waarom hier meer focus op? Schaarste van personeel als gevolg van 
vergrijzing, marktontwikkelingen en mismatch, voert de druk op het 
behouden van personeel enorm op. Employer Branding zal meer en meer vanuit interne 
geledingen moeten komen. Investeren in personeel, maar dan ook echt investeren. 
 
Payper zal vanaf 2022 een onderdeel zijn van een veel breder HR platform. Een HR 
Platform waar bedrijven, maar ook mensen, oplossingen kunnen vinden, die hen helpen in 
de transitie en inzicht geven. 



 

Organisatie 

  

Marcel Dol 
Vanuit de strategie is er voor gekozen 
Marcel Dol te vragen de rol van algemeen 
directeur van Payper op zich te nemen. Met 
20 jaar ervaring binnen de Randstad Group 
en 5 jaar ervaring algemeen directeur van 
MF Uitzendbureau, is Marcel zeer ervaren 
op het gebied van uitzenden, en overtuigd 
payrolling-man.  
 
Marcel zorgt voor borging en verdere 
uitbouw van Payper binnen het grotere 
geheel. Dat levert ondergetekende de 
mogelijkheid zich te focussen op strategie 
en uitbouw. De formalisering van Marcel 
zijn rol gaat nog plaatsvinden in 2021. 
 
 
Meer informatie over Marcel: 
https://www.linkedin.com/in/marcel-dol-2294492/ 

Tom Goderie 
Om de huidige en toekomstige ambities in 
goede banen te leiden zonder de strategie 
uit het oog te verliezen, is Tom Goderie 
aangesloten. Tom heeft een brede ervaring 
in financieel management en directe 
ervaring met energie, transport, vastgoed, 
bouw, aandelen- en projectfinanciering, 
financieel advies en durfkapitaal. 
 
Tom rapporteert aan ondergetekende. De 
komende maanden is zijn focus om Marcel 
Dol te ondersteunen in het behalen van de 
Payper-doelstellingen. Hierna zal Tom mij 
gaan ondersteunen in strategische 
samenwerkingen, overnames en 
investeringsvraagstukken. 
 
Meer informatie over Tom: 
https://www.linkedin.com/in/tom-goderie-a492bb7/ 

 
 

Omzet ontwikkeling 
De omzet over het derde kwartaal bedraagt €5,6 miljoen. Dit betekent een omzetstijging van 
19,9% ten opzichte van het tweede kwartaal dit jaar. Cumulatief komen we uit op een omzet 
van €14 miljoen. Dit is volgens verwachting en budget. De impact van corona in de omzet 
van Payper is nog steeds substantieel. Wel zien we bij bestaande klanten het volume sterk 
stijgen, hetgeen voor het laatste kwartaal en 2022 een normalisatie van de omzet zal 
betekenen. 
 



 

Jaarrekening 
De controle van de jaarrekening is nog niet geheel afgerond. Dit is onder andere een gevolg 
van COVID-19 en van de overstap naar Titel 9 BW2. Bovendien is de controle in de laatste 
fase grotendeels gericht op de afwikkeling van de aanvragen van steunmaatregelen. Dit 
omdat die afrekening nog invloed kan en zal hebben op het resultaat.  
 
Payper houdt zich aan de hiervoor gestelde termijnen en waar nodig maakt zij gebruik van 
uitstel. 
 
De voor nu beschikbare cijfers berusten op een afgesloten boekjaar en zullen 
dientengevolge vanuit de financiële administratie niet wijzigen.  
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Edwin Schaap  
Algemeen Directeur 
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