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SD Worx lanceert SD Worx Staffing Solutions 

 
Antwerpen, 3 juni 2019 – Vandaag lanceert payroll- en HR-bedrijf SD Worx zijn nieuwe merknaam 
voor de activiteiten rond rekrutering en flexibele tewerkstelling. SD Worx Staffing Solutions zal in 
België en Nederland diensten aanbieden op het gebied van uitzenden, rekrutering en selectie, 
project sourcing, outplacement en loopbaanbegeleiding.    
 
Vorig jaar nam SD Worx zowel VIO Interim als Flexpoint Group over. Beide bedrijven zijn intussen met 
elkaar geïntegreerd en krijgen nu een nieuwe merknaam: SD Worx Staffing Solutions. Voor de klanten 
verandert niets: zij kunnen blijven rekenen op hun vertrouwde contactpersoon en een persoonlijke 
service, die nog versterkt wordt door de waarde gedreven aanpak van de geïntegreerde organisatie.  
 
Tegen midden juni zullen alle 105 kantoren aangepast zijn en de nieuwe merknaam dragen. SD Worx 
Staffing Solutions telt 450 medewerkers in België en Nederland. Samen bedienen zij meer dan 3.000 
klanten, kleinere en grote bedrijven in de meest diverse sectoren. SD Worx Staffing Solutions biedt via 
zijn klanten werk aan gemiddeld 5.500 uitzendkrachten per dag. 
 
Christophe Petit, CEO SD Worx Staffing Solutions: “Met de teams van het vroegere VIO Interim en 
Flexpoint Group hebben we een sterke en gezonde basis voor onze staffing activiteiten. Die hebben we 
intussen, samen met de hele organisatie, versterkt met een duidelijk missie voor SD Worx Staffing 
Solutions: door het juiste werk willen we actief bijdragen aan een goede, gezonde en succesvolle 
werkomgeving voor iedereen, vandaag en morgen. Ik twijfel er niet aan dat onze marktkennis, 
technologische oplossingen en verregaande data analyse ons zullen in staat stellen dit doel te 
realiseren.”  

 
SD Worx, dat vooral bekend is voor zijn payrolldiensten, zal de synergie tussen de twee entiteiten volop 
benutten en kan de klanten voortaan een complete HR-dienstverlening aanbieden.  
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Over SD Worx 

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR helpt SD Worx wereldwijd bedrijven om hun nieuwe en bestaande 
personeelsbestand te beheren via een totaalaanbod rond Staffing, Payroll, Time & Talent. SD Worx levert zijn klanten de 
inzichten, ervaring, outsourcingdiensten en technologie die HR- beslissingsnemers nodig hebben om hun organisatie en hun 
medewerkers succesvol te maken. Vandaag vertrouwen 68.000 grote en kleine ondernemingen op de bijna 75 jaar ervaring 
van het bedrijf. In 2018 haalde SD Worx met zijn twee entiteiten een geconsolideerde omzet van 594,4 miljoen euro. 
 
SD Worx Staffing Solutions biedt sinds 2018 in België en Nederland diensten op het vlak van flexibele en tijdelijke 
tewerkstelling, detachering, rekrutering en selectie, outplacement en loopbaanbegeleiding. SD Worx Staffing Solutions telt 
ruim 450 werknemers en biedt via zijn meer dan 3.000 klanten werk aan gemiddeld 5.500 uitzendkrachten per dag.  
 
SD Worx Group biedt zijn payroll en HR- outsourcingdiensten, software en consultancy in 92 landen aan, berekent de lonen 
van ongeveer 4,6 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top 5. De meer dan 4.150 medewerkers van SD 
Worx Group zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx Group is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd 
strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen 32 miljoen loonberekeningen verwerken. 
Meer info op: www.sdworx.com 
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