
Beste boekhouder, 

Mag ik afwijken van de ondertoon in de berichtgeving de laatste weken in nieuwsbrieven en mailings 

rond het coronavirus, en een teken van hoop uitsturen? Bedankt, want in de weken van thuiswerk 

sinds midden maart ben ik, als startersadviseur van SD Worx, druk in de weer gebleven. 

Vragen rond loonkost en verplichtingen in verband met een eerste tewerkstelling bleven 

binnenkomen. Soms heel concreet, soms in afwachting van betere tijden. Het is een fijne vaststelling.  

Een startersadviseur heeft één doel voor ogen: een ondernemer bij de hand nemen en een 

comfortabel gevoel geven via ons aanbod en door de opgebouwde expertise. De handdruk, knipoog 

en glimlach zijn op het einde van een gesprek belangrijke waardemeters voor mij.  

Mijn collega’s en ik hebben allen iets gemeen: we begeleiden graag, zijn trots op de dingen die we 

doen en hebben pas een goed gevoel wanneer we meerwaarde bieden. Vol engagement en met het 

geloof in een sterke organisatie achter ons.  

Ontzorgen en comfortabel voelen zijn sleutelwoorden in onze aanpak. Meedenken met de werkgever 

rond loonoptimalisatie en werkorganisatie. Het opmaken van arbeidsovereenkomsten, 

arbeidsreglementen en policies, de aanmaak van de zo belangrijke en veel gevraagde  

loonkostsimulaties en loonpositionering zijn vaste topics tijdens ons gesprek. Ja, we blijven zelfs bij 

de ondernemer tot na de eerste loonberekening. We respecteren de werkgevers die zelf initiatief 

willen nemen, ook met hen denken we graag mee. 

Onze functienaam dekt de lading, we adviseren graag… met passie. Maar let op, ook wij zijn geen 

robots maar medewerkers met ook wel eens een slechte dag. We laten het de ondernemer niet 

merken maar delen het als team met elkaar, want teamspirit delen we in elke cluster.  

Dit verhaal is geschreven vanuit mijn gevoel. Het geeft een beeld waar startersadviseurs voor staan. 

Wilt u een startersgesprek meevolgen dan kan dit zeker, met mij of een collega, feel free. We 

nodigen u graag uit, een mail naar accountants@sdworx.com volstaat hiervoor. Een jarenlange 

vertrouwensband behouden, daar gaan we voor. We danken u dan ook oprecht voor de blijvende 

interesse in de samenwerking met SD Worx. Het is een motivatie om er tegenaan te gaan en helpt 

onze gemeenschappelijke startende werkgever ook verder. Tenslotte willen we beiden het beste 

voor de ondernemer die er vaak komt door u, en - indien gewenst - met u.  

Vriendelijke groeten, 

 

 

Mario De Groote 

Startersadviseur SD Worx  
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