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Jeroen van Erven benoemd als nieuwe CFO van SD Worx Group 
 
Antwerpen, 19 juni 2018 – Jeroen van Erven is benoemd als nieuwe Chief Financial Officer 

(CFO) van SD Worx Group. Zijn internationale ervaring en de opgedane kennis bij de vele 

overnames die hij begeleidde, komen daarbij goed van pas. Hij maakt deel uit van het 

Executive Committee en rapporteert rechtstreeks aan CEO Steven Van Hoorebeke.  

 
Jeroen van Erven: “Ik wil in eerste instantie de tijd nemen om het 
bedrijf goed te leren kennen en met heel veel verschillende 
partijen te praten, collega’s van Finance en de business maar ook 
klanten. Wat mij aanspreekt in de payroll en HR sector, is de 
dynamiek die er momenteel speelt. Kijk naar de vele beschikbare 
data en hoe we artificiële intelligentie en andere nieuwe 
technologieën kunnen gaan toepassen in onze business. We 
moeten blijven inspelen op nieuwe trends en nadenken over 
diensten met meerwaarde, zodat de HR manager een echte 
strategische businesspartner wordt. Finance heeft als rol erover 
te waken dat de nodige financiële middelen er zijn om onze 
ambities te realiseren. Ik wil actief meewerken aan onze 
internationale groeistrategie en ervoor zorgen dat we volop de 
kaart van digitalisering trekken.” 

 
Jeroen van Erven (52) studeerde economie in Groningen en behaalde een MBA aan de 
Columbia universiteit in New York. Hij startte zijn carrière in 1992 als audit manager bij BDO in 
New York en Mexico. Tussen 1996 en 2001 werkte hij als Controller en CFO Noord-Amerika 
voor de beursgenoteerde vastgoedbelegger CORIO. In 2001 stapte hij over naar Mastercard 
International, waar hij verschillende functies uitoefende in New York, Brussel, Parijs, Miami en 
Singapore. Jeroen is getrouwd en heeft drie kinderen.  
 
Een foto in hoge resolutie kun je hier downloaden. Meer info vind je op Jeroen zijn LinkedIn 
profiel. 
 

Hector Vermeersch benoemd als CFO SD Worx Holding 

Jeroen volgt Hector Vermeersch op, die de functie opneemt van CFO bij SD Worx Holding. Sinds 

de overname van VIO Interim vorig jaar, heeft de holding naast de SD Worx Group ook een 

entiteit voor flexibel werk onder zich. Hector zal erover waken dat de strategie voor beide 

entiteiten kan worden uitgevoerd en opportuniteiten bekijken die helpen bij de verdere groei 

ervan. Daarnaast blijft Hector als vertegenwoordiger van de holding de relaties met financiële 

instellingen onderhouden en verder uitbouwen. Hector rapporteert aan Filip Dierckx, de 

voorzitter van de raad van bestuur. 

  

https://www.sdworx.be/~/media/sd%20worx/press/jeroen%20van%20erven
https://www.linkedin.com/in/jeroenvanerven/
https://www.linkedin.com/in/jeroenvanerven/


 
 

Meer informatie?  

Eva De Schryver, verantwoordelijke persrelaties, SD Worx België  
M +32 (0)496 02 67 08  
Eva.deschryver@sdworx.com  

Over SD Worx 

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, 
HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant 
centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote 
en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.  
  
De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, 
Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 
miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll 
Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 
32 miljoen loonberekeningen. 

  
Meer info op: www.sdworx.com 
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