
 

 

 

       

 

     Persbericht 

Amsterdam, woensdag 17 november 2021 

 

Suzanne Reijtenbagh nieuwe commissaris 

BAVA accordeert belangname PIDZ 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Almunda Professionals N.V. 

die op woensdag 17 november 2021 is gehouden, heeft ingestemd met de voorgenomen 

belangname in 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 en 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 en het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) groeide van 0,4 miljoen 

euro tot 3,2 miljoen euro in 2020. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei van PIDZ in 2020 werd 

gedrukt door de effecten van de COVID-19 maatregelen. Voor 2021 en daarna verwacht PIDZ 

een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat te realiseren. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar de website: www.almunda.nl.  

 

Directie en Raad van Commissarissen zijn positief over de belangname. Met deze stap wordt de 

nagestreefde schaalvergroting gerealiseerd en wordt een onderneming toegevoegd in een 

aantrekkelijke markt (gezondheidszorg) met een duidelijk groeiprofiel. Voor aandeelhouders is van 

belang dat een duidelijk positieve invloed op winst per aandeel en eigen vermogen per aandeel 

wordt verwacht. 

 

De transactie zal waarschijnlijk begin 2022 worden geëffectueerd. 

http://www.almunda.nl/


 

 

 

 

De vergadering stemde tevens in met de voorgenomen uitbreiding van het aandelenkapitaal. Beide 

besluiten (belangname PIDZ en emissiemachtiging) werden aangenomen met een meerderheid van 

79,4 procent van de stemmen.  

 

De vergadering stemde unaniem in met de voorgestelde benoeming van mevrouw Suzanne 

Reijtenbagh tot lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Reijtenbagh heeft veel kennis van 

humanresourcemanagement, consultancy en detachering. Mede op grond van haar kennis en 

ervaring verwacht de Raad van Commissarissen dat zij een positieve bijdrage kan leveren aan de 

verdere ontwikkeling en groei van Almunda Professionals.  

 

Na haar benoeming bestaat 50% van de Raad van Commissarissen uit vrouwelijke leden.  

 

 

 

Almunda Professionals NV 

 

Frank Lagerveld, CEO  

ir@almunda.nl 

Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014. 
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