
 

 

 

       

 

     Persbericht 

Amsterdam, maandag 10 januari 2022 

 

Almunda neemt meerderheidsbelang in PIDZ 
 

Almunda Professionals is verheugd mede te delen dat een meerderheidsbelang is 

verworven in zorgplatform PIDZ.  

PIDZ is het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in 

Nederland. Het bedrijf brengt vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij 

elkaar en speelt in op twee belangrijke trends: 

• de toenemende vraag naar zorgprofessionals 

• de flexibilisering van de arbeidsmarkt 

PIDZ heeft een landelijke dekking met dertien vestigingen (deels via franchise) en is met name 

actief in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en 

thuiszorg. Bij het platform zijn ruim 6.000 zelfstandigen in de zorg aangesloten van wie een groot 

deel zich elke dag inzet bij diverse zorginstellingen.  

PIDZ is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. De omzet steeg in die periode van 1,8 miljoen euro 

naar 8,9 miljoen euro (2020) en het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) groeide van 0,4 

miljoen euro tot 3,2 miljoen euro. In 2021 heeft PIDZ die groei doorgezet en ook voor de komende 

jaren wordt een toename van omzet en winst verwacht. 

Voor Almunda Professionals biedt de overname duidelijke voordelen: 

• significante schaalvergroting  

• het groeiperspectief van de markt voor zorgprofessionals 

• de combinatie van twee zelfstandige, winstgevende ondernemingen: Novisource en PIDZ 

• de verwachte positieve invloed op de ontwikkeling van de winst per aandeel 

De overname betreft een ruime meerderheid van de aandelen van PIDZ Holding BV: in eerste 

instantie 60 procent van de aandelen, welk percentage mogelijk kan oplopen tot 80 procent. Op 17 

november 2021 ging de Buitengewone Aandeelhouders van Almunda Professionals akkoord met 

de overname en de daaraan gekoppelde aandelenuitgifte van 5.949.060 aandelen Almunda 

Professionals. Daardoor neemt het totaal uitstaande aantal aandelen met 50,6 procent toe tot 

17.700.000 (14.000.000 aandelen B en 3.700.000 aandelen A). Aangezien omzet en 

winstgevendheid waarschijnlijk sneller zullen toenemen, wordt een verwaterend effect voor 

bestaande aandeelhouders voorkomen. Voor meer informatie omtrent de transactie wordt 



 

 

 

verwezen naar de circulaire waarin de transactie is toegelicht. Deze circulaire is beschikbaar gesteld 

op de website van Almunda Professionals www.almunda.nl.  
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Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014. 
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