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Loyals en Sofindev sluiten een partnership ter ondersteuning van de verdere groei 
van Loyals 

19 oktober 2021 

Met het oog op de versterking van haar groei, hebben Youri Lieberton en Jerry Remmers, managing directors 
en aandeelhouders van Loyals, een overeenkomst bereikt met Sofindev voor een toetreding in het kapitaal 
van de groep. Youri Lieberton en Jerry Remmers blijven belangrijke aandeelhouders en verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van Loyals. Dit partnership betreft de vijfde participatie in Sofindev V en bevestigt de 
Benelux focus van Sofindev. 

 

Over Loyals 

Loyals, gevestigd in Mijdrecht, Nederland, is een snelgroeiend full-service bureau voor merkenbouw en digitale 
transformatie met een historie van ruim 20 jaar. De ervaren ondernemers achter Loyals, Youri Lieberton en 
Jerry Remmers, hebben de organisatie uitgebouwd tot een toonaangevende digital agency gericht op de 
Nederlandse middenmarkt. Onder haar klanten bevinden zich vele kleine en middelgrote bedrijven, maar ook 
(semi)overheidsinstellingen.  

 
Loyals is gebouwd vanuit een technisch fundament dat wordt aangevuld met een sterk marketingteam. Met 
een team van c.50 ervaren medewerkers opereert de onderneming met een full-service businessmodel, 
waarbij de nadruk ligt op Strategie, Design, Creatie van merkidentiteit en merkervaring, (online) Marketing, 
Development en Hybride events. Dit stelt Loyals in staat voor haar klanten als één bedrijf en één team 
maatwerk te leveren, waardoor zij een strategische partner vormt voor het senior management van haar 



klanten en als verlengstuk van hun organisaties kan functioneren op het gebied van merkenbouw en digitale 
transformatie.  

Met de toetreding van Sofindev halen Youri Lieberton en Jerry Remmers een sterke financiële en strategische 
partner aan boord. Dit zal Loyals in staat stellen om de sterke groei van haar activiteiten te versnellen. Daarbij 
zal vanuit een doelgerichte specialisatie binnen het brede full-service pakket aan digitale diensten verder 
worden ingezet op de uitbreiding van het bestaande team en competenties. Ook zal selectief worden gekeken 
naar strategische overnames waar die een passende aanvulling op of verdere verdieping van het huidige 
dienstenpakket vormen. 

 

Youri Lieberton en Jerry Remmers, Managing Directors, van Loyals:  

“De toetreding van Sofindev in ons kapitaal is een weloverwogen beslissing. We hebben door de jaren heen 
met Loyals een sterke positie opgebouwd op het gebied van merkenbouw en digitale transformatie. In onze 
ambitie om Loyals zelfstandig verder te laten groeien en te ontwikkelen in de dynamische en consoliderende 
markt van digital agencies, hebben we gekozen voor de toetreding van een financiële partner die ons 
strategisch kan ondersteunen en additionele slagkracht kan geven om ons eigen groeiplan te realiseren. 

In Sofindev hebben we de juiste partner gevonden om onze strategie gezamenlijk mee uit te rollen. We halen 
met hen een complementaire partner aan boord die dezelfde waarden deelt en een mentaliteit en 
toekomstvisie heeft die perfect aansluiten bij de huidige behoeften en ambities van ons bedrijf. Met de  
inbreng van Sofindev zijn we gewapend om onze bestaande marktpositie verder te verstevigen en ons 
dienstenaanbod uit te kunnen breiden” 

Maurice van Veggel en Carlo Daelemans, Partners Sofindev:  

“Loyals is een leidende speler in Nederland op het gebied van merkenbouw en digitale transformatie voor 
middelgrote organisaties. Met haar dienstenpakket en benadering speelt Loyals naadloos in op de 
toenemende behoefte in de markt naar digitale oplossingen. Het management van Loyals heeft de afgelopen 



jaren flink geïnvesteerd in de organisatie waardoor deze gereed is om een volgend groeitraject in te zetten. 
Dit partnership past perfect binnen onze strategie om de groei van toonaangevende ondernemingen te 
ondersteunen en op die manier betekenisvolle waarde te creëren in partnership met de huidige eigenaren.” 

Na reeds vele jaren actief te zijn in Nederland met diverse van haar Belgische portfolio bedrijven is het 
partnership met Loyals de eerste platforminvestering van Sofindev in Nederland. Hiermee bevestigt Sofindev 
haar Benelux focus en de ambitie om haar geografische investeringsfocus te verbreden van België naar de 
Benelux. 

 
Over Loyals: https://loyals.com/nl/about-us 

Over Sofindev: 

 

Sofindev is een toonaangevende onafhankelijke private equity onderneming, gespecialiseerd in buy-out en 
groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina 
en Colruyt, twee vooraanstaande familiaal gecontroleerde beursgenoteerde groepen. Sinds die tijd is het 
Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een breder aantal 
gerespecteerde familiale en (internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden 
zich ondernemers en eigenaren van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd. 
 
De Sofindev fondsen hebben meer dan 300 MEUR kapitaal geïnvesteerd in ruim 50 kleine en middelgrote 
bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev Management team het Sofindev IV fonds (°2015) met een 
toegezegd kapitaal van 107 MEUR en het onlangs opgehaalde Sofindev V fonds (°december 2019), met totale 
toezeggingen van 170 MEUR. Net als Sofindev IV realiseert Sofindev V investeringen in het kapitaal van 
succesvolle kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en 
management teams van deze bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei. 
 
Meer details op onze website: www.sofindev.comwww.sofindev.com 
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