
  

 

Loyals Group versterkt haar dienstenaanbod met een zesde label Smartranking 

6 December 2022 

SEO-bureau Smartranking sluit zich aan bij Loyals Group wat een belangrijke stap voorwaarts is in de 
groeiambitie van de snelgroeiende digitale bureaugroep in Nederland. Hiermee versterkt Loyals Group haar 
dienstenaanbod in digitale transformatie en merkenbouw met een gespecialiseerde label in online marketing 
en kan ze de klant nog beter en breder bedienen. Daarnaast breidt Loyals Group haar aanwezigheid in 
Nederland geografisch verder uit met een vestiging in Groningen, naast bestaande locaties in Mijdrecht, 
Enschede en Amsterdam.  

 

 

Dankzij deze overname van Smartranking, de vierde toevoeging sinds de instap van Sofindev na ontwikkelaars 
Stimmt en Gravity en productie bureau PPCRN, bestaat Loyals Group nu uit zes labels (Gravity, Stimmt, Loyals, 
Huray, PPCRN en Smartranking) elk met hun eigen specialisme maar die elkaar tegelijkertijd perfect en 
organisch aanvullen en versterken. Deze geïntegreerde aanpak onderstreept de ambitie van Loyals Group om 
binnen vijf jaar uit te groeien tot dé bureaugroep in digitale transformatie en merkenbouw in het midden- en 
grootbedrijf. In totaal werken er nu 160 medewerkers. 

Over Smartranking  

Het Groningse SmartRanking met 17 medewerkers is een succesvol SEO (Search Engine Optimization) team 
dat gespecialiseerd is in online vindbaarheid via de bestaande zoekmachines opgericht door Jarik Oosting en 
onder zijn leiderschap zelfstandig uitgegroeid tot dé toonaangevende SEO specialist in de Benelux.  

Jarik Oosting van Smartranking:  

“Smartranking heeft een sterke groei gekend over afgelopen jaren door de focus op SEO en een loyale en 
groeiende klantenbestand. Om onze groei te kunnen blijven ondersteunen in de toekomst en onze klanten 
nog beter te begeleiden in hun digitale journey, hebben we besloten om ons aan te sluiten bij Loyals Group. 



 

 

De partnership mindset van Loyals én tegelijk het behoud van de ondernemersvrijheid op niveau van de labels 
waren doorslaggevend in mijn keuze voor de bureaugroep.” 

Marco Groenendijk, COO en Group Director van Loyals Group:  

“Door de partnership met Jarik, CEO en oprichter van SEO bureau Smartranking, halen we een gedisciplineerd 
team van 17 medewerkers aan boord en bestaat de Loyals Group nu uit zes gespecialiseerde labels die elkaar 
naadloos aanvullen. Samen ondersteunen we bedrijven die een volgende digitale stap willen maken via een 
integrale aanpak en die we met deze overname in online marketing nog beter van dienst kunnen zijn. 
Daarnaast krijgen we met Smartranking meer nationale dekking in Nederland met een kantoor in Groningen.”
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Over Loyals Group:  

Loyals is een snelgroeiend full-service bureau voor digitale transformatie en merkenbouw 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 Group helpt bedrijven in het midden- en grootbedrijf met een omzet van 20 tot 250 miljoen euro 
groeien door digitale transformatie en merkenbouw. Via een actieve buy and build strategie versterkt Loyals 
Group haar full-service aanbod van diensten met gespecialiseerde labels in digitale innovatie, content, 
marketing en merk. De labels voegen ieder waarde toe in hun eigen specliasme en werken samen als één aan 
het succes van de klanten. 

 
Meer details op de website: www.loyalsgroup.com 
 

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 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 de website: www.sofindev.comwww.sofindev.com 
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