Kompaan groeit hard met
ondersteuning van Prokx Payroll Professionals
Smaakvernieuwing, vriendschap en
gezelligheid zijn de basisingrediënten
voor de onderscheidende speciaalbieren van Kompaan. Vrienden Jasper
Langbroek en Jeroen van Ditmarsch wilden pionieren, ontdekken en verrijken.
Hun ondernemerschap, levenslust en
passie voor bier hebben gezorgd voor
het ontstaan van Kompaan in 2012.

Kompaan
wil
graag
iedereen
inspireren om te genieten van elke dag.
Jasper Langbroek: “Wij geloven in dromen,
durven en doen! We wilden vernieuwend
zijn, een product met kwaliteit bieden
en innovatief ondernemen . We hebben
gekozen om een brouwerij op te richten
omdat bier een mooi product is waarin
je een eigen identiteit kan aanbrengen.
Daarnaast is de markt voor bier oneindig
groot waardoor we juist het pionieren,
ontdekken en verrijken kunnen ambiëren.

“Wij geloven in
dromen, durven en doen!
We wilden vernieuwend
zijn, een product met
kwaliteit bieden en
innovatief ondernemen.”
De kracht van Kompaan is de
kwaliteit en beleving van een nieuwe
smaak. “Om de kwaliteit en beleving
te kunnen versterken is het belangrijk dat
we snel kunnen schakelen en dat we
daarbij flexibel zijn. Om die reden hebben
we ervoor gekozen om gebruik te maken

van de diensten van Prokx Payroll
Professionals, onderdeel van Payroll Select.”

Prokx fungeert als een externe
P&O-afdeling. Zij verzorgen niet alleen
de volledige salarisadministratie, ze
ontzorgen ook op het gebied van
contracting
en
ziekteverzuim
en
ondersteunen bij arbeidsbemiddeling en
P&O-advies. “We groeien hard, willen
flexibel zijn en willen ons vooral richten op
hetgeen waar we goed in zijn; bier brouwen en ondernemen. Door de groei hebben we veel te maken met contracten met
weinig uren. Om die reden is ondersteuning
vanuit een payrollbedrijf ideaal voor ons. “
Prokx streeft naar flexibiliteit en professionaliteit
binnen
de
horecabranche. Vaste dienstverbanden met veel
uren of flexcontracten met weinig uren,
Prokx ondersteunt en adviseert bij alle
soorten contracten. Elke werkgever
krijgt een persoonlijke P&O-adviseur
die altijd klaar staat. Of het nu gaat om
inhoudelijke vragen over de CAO voor
het personeel, lonen of contracten.
Daarnaast krijgt elke werkgever toegang
tot het online portaal waarin alle zaken
over het personeel worden geregistreerd.
Ook de werknemers beschikken over
een ServiceDesk die helpen bij alle
vraagstukken. Via Mijn Prokx hebben
werknemers eenvoudig toegang tot de
beveiligde digitale omgeving. Hier worden
loonstroken en jaaropgaven opgeslagen.
Waarom Kompaan uiteindelijk voor Prokx
heeft gekozen zit hem vooral in het totaalpakket, de prijs en de professionaliteit.

“De kracht van Prokx
vind ik vooral de snelheid
waarmee ze vraagstukken
oplossen”
“De kracht van Prokx vind ik vooral de
snelheid waarmee ze vraagstukken
oplossen en de kennis die ze hebben
op het gebied van payrolling en P&Oadvies. Ook de goede ervaringen van collega’s met Prokx hebben onze uiteindelijke
keuze voor het payrollbedrijf ondersteund.”
Naast de bierbrouwerij hebben de
heren van Kompaan nu ook een horecazaak en hebben zij het zeer succesvolle
Kompaan Bierfestival op poten gezet. Het
speciaalbier van de Haagse vrienden wordt
in zowel binnen- als buitenland gedronken.
Om het succes in de toekomst te kunnen
voortzetten, moet Kompaan doorgroeien.
“Prokx Payroll Professionals neemt ons
veel werk uit handen, waardoor wij ons
kunnen richten op de successen onder het
motto: Hef het glas en beklink deze dag
met Kompanen. Leef, Geniet en Proost!”.

