
Factsheet SD Worx 

Result-driven HR. 
We excel in HR services that drive your business performance.  

Expertise 

SD Worx bestaat meer dan 70 jaar. In die tijd heeft het bedrijf een buitengewone expertise opgebouwd 

inzake payroll, HR en tax & legal. Met een team van 2.700 mensen  biedt de organisatie een brede 

waaier aan diensten in Europa, de VS en Canada, waaronder loonadministratie en HR, juridische 

ondersteuning, opleidingen, automatisering, consultancy en outsourcing. De SD Worx Groep is van 

nature uit gefocust op een uitstekende dienstverlening aan klanten en een sterk engagement tussen 

collega's. 

Geografisch bereik 

Als Europese HR-dienstverlener is SD Worx actief in België (hoofdzetel), Duitsland, Frankrijk, Nederland, 

Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. De andere landen worden gedekt door de Payroll Services 

Alliance, een krachtenbundeling tussen de voornaamste Europese spelers inzake loonadministratie: 

Aditro, Cintra, Elanor, F2A, SD Worx, Seresco en Trianon. Sinds de toetreding van Ceridian tot de 

Payroll Services Alliance in augustus 2015 is de geografische reikwijdte van de alliantie uitgebreid tot 

buiten Europa: ze dekt nu ook de VS en Canada. 

Klantenbestand 

SD Worx heeft meer dan 60.000 klanten en berekent elke maand zo'n 2,35 miljoen lonen. SD Worx is 

medeoprichter van de Payroll Services Alliance, waarvan de leden samen 31 miljoen loonberekeningen 

realiseren. SD Worx biedt specifieke pakketten voor kmo's, grote en zeer grote ondernemingen in de 

privésector, de publieke sector en internationale organisaties.  

Een lokaal en multinationaal aanbod 

Samen met de Payroll Services Alliance biedt SD Worx oplossingen op maat voor zijn vele lokale en 

internationale klanten. SD Worx biedt ondersteuning bij grensoverschrijdende HR-uitdagingen, zoals 

diverse contracten en tewerkstellingsvoorwaarden, loonkostberekening en loonoptimalisatie in 

verschillende landen, expatberekening en salary splits. SD Worx biedt één contract met één 

contactpersoon voor geïntegreerde payroll- en HR-oplossingen.  

Financieel 

De totale omzet in 2015 van de SD Worx Groep, inclusief fidelis HR, bedroeg 340 miljoen euro. 

Info van analisten 

 Gartner plaatst SD Worx in het Leaders Quadrant for Payroll Business Process Outsourcing 

Services (2015). 

 Nelson Hall positioneert SD Worx als de nummer 2 in de EMEA Standalone Payroll Services 
markt (2015). 


