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Tom Wouters nieuwe Managing Director SD Worx België
Antwerpen, 20 december 2017 – Vanaf 1 januari 2018 zal Tom Wouters SD Worx België
aansturen als Managing Director. Steven Van Hoorebeke blijft CEO van de SD Worx Group.
Met deze beslissing geeft SD Worx een sterk signaal dat het blijft investeren in de lokale
Belgische businessorganisatie. Bij SD Worx België bedienen ruim 1.800 collega’s zowat 55.000
klanten, van bedrijven met één medewerker tot organisaties met tienduizenden werknemers
op de payroll.
Tom Wouters startte zijn loopbaan bij SD Worx al in 1995 en had er verschillende functies,
waaronder die van CIO. Sinds maart 2016 leidt hij in België de divisie Large Enterprises (LE).
Sige Mariën, Directeur Consulting, neemt vanaf januari ook de leiding van de LE-divisie op zich.
Eric Janssens, Directeur KMO, blijft de Belgische KMO-divisie aanvoeren.
“In België zijn we met onze payroll-business
marktleider. Die sterke positie wil ik nog verder
verstevigen”, zegt Tom Wouters. “Als we willen
blijven groeien in een verzadigde markt, moeten
we echt het verschil maken. Dat kan door ons kmomarktaandeel verder te doen groeien en door meer
diensten te leveren aan al bestaande klanten,
bijvoorbeeld door een sterkere bundeling met ons
consulting-aanbod. We hebben voor onze klanten
ook een internationaal aanbod, telkens
gecombineerd met een lokale aanpak, letterlijk
dicht bij onze klanten. Ook daar zit nog
groeipotentieel. Ten slotte zetten we volop in op
digitalisering. Dat is een vraag die bij onze klanten
leeft. En het zet de mens niet buitenspel,
integendeel. Onze collega’s bieden onze klanten
meerwaarde door creatief mee te denken met hen,
proactief te handelen, slim advies te geven en zo
de kwaliteit te leveren die ze van ons gewoon zijn.
Onze klant blijft centraal staan in alles wat we
ondernemen.”
Meer informatie over Tom zijn cv staat op zijn LinkedIn profiel.
Toms foto in hoge resolutie kun je hier downloaden.
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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. Vandaag vertrouwen
meer dan 63.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.
De 3.900 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen, waaronder België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland,
Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen
van zo’n 4,25 miljoen werknemers en boekte in 2016 een omzet van €397 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

