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De Persgroep en Achmea maken vandaag bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname
van Independer door de Persgroep.
Independer is het grootste digitale vergelijkings- en adviesplatform van Nederland voor verzekeringen,
bancaire producten, hypotheken en energie. Het maakt kleine en grote financiële beslissingen inzichtelijk en
begrijpelijk, zodat consumenten in staat worden gesteld om zelf te kiezen. De website wordt 17 miljoen keer
per jaar bezocht en er worden jaarlijks zo’n 6 miljoen vergelijkingen gedaan. Het bedrijf zetelt in Hilversum en
heeft ruim 300 medewerkers.
De Persgroep streeft er elke dag naar om de favoriete bestemming van alle mensen te zijn. Merken en services
die mensen informeren, inspireren en gidsen in het dagelijks leven. Met nieuwsmedia zoals de Volkskrant, AD
& de regiotitels en met services zoals Nationale Vacaturebank, Tweakers en Autotrack vormen de merken van
de Persgroep een onafhankelijk baken van vertrouwen en inspiratie voor miljoenen Nederlanders. De online
services van de Persgroep helpen consumenten om moeilijke keuzes makkelijker te maken door onder andere
het aanbod van producten overzichtelijk te maken, te helpen met goede informatie en onafhankelijk advies. De
missie en visie van Independer passen naadloos binnen de filosofie en merken van de Persgroep. Independer is
daarmee een waardevolle versterking van de digitale koers van het bedrijf.
Onder het aandeelhouderschap van Achmea heeft Independer zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De
onderneming is sterk gegroeid in bezoekersaantallen, omzet en resultaat. Andersom heeft Independer ook
Achmea veel gebracht. Gestimuleerd door de samenwerking met Independer is de klantgerichtheid en
innovatieve kracht van de organisatie versneld. Voor Achmea is daarmee het belangrijkste doel van de
strategische alliantie met Independer bereikt. Nu is de strategische keuze gemaakt voor nog scherpere focus op
de online klantbediening via eigen distributiekanalen. De verkoop leidt voor Achmea tot een
transactieresultaat van circa 150 miljoen euro.
Coen de Ruiter, Algemeen directeur Independer: “De kracht van Independer is dat we consumenten in staat
stellen zelf financiële beslissingen te nemen door keuzes overzichtelijk en behapbaar te maken. De wereld
begrijpelijk maken zonder aan diepgang te verliezen, is ook de kracht van de nieuwsmedia van de Persgroep.
We voelen daarom een heel natuurlijke match met onze nieuwe eigenaar. Binnen Achmea hebben we ons de
afgelopen jaren succesvol zelfstandig kunnen ontwikkelen. In deze nieuwe fase waarin we onderdeel worden
van het grootste mediabedrijf van Nederland, zien we veel kansen om verdere groei te realiseren. Zo kunnen
we nog meer consumenten financieel inzicht geven op die momenten in hun leven dat ze dat echt nodig
hebben.”
Erik Roddenhof, CEO de Persgroep: “Independer is als vergelijkingssite de onbetwiste marktleider in
Nederland op het gebied van verzekeringen en personal finance. Independer is een krachtig merk,
onafhankelijk en zeer gedreven om consumenten te helpen. Samen met de andere merken van de Persgroep
kunnen we het leven van consumenten nog net iets aangenamer en makkelijker maken. Wij zijn dan ook
verheugd over de komst van Independer met een mooie groep nieuwe collega’s. We denken het bedrijf een
mooie toekomst bij ons te kunnen bieden en het verder te doen laten groeien.”
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “De samenwerking met Independer heeft ons veel
opgeleverd. Mede dankzij Independer heeft Achmea zich kunnen ontwikkelen tot koploper in mobiele en
online dienstverlening in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Daarmee hebben we de belangrijkste ambitie van
de samenwerking gerealiseerd. De Persgroep heeft ons nu een uitstekend bod gedaan, waarmee Achmea een
substantiële boekwinst realiseert. Deze zal onder meer worden benut voor verdere verbeteringen van onze
dienstverlening aan klanten via het directe, intermediaire en bancaire kanaal. Daarnaast zetten we onze
succesvolle digitale formule in bij het opstarten van nieuwe concepten in grotere markten, waaronder Canada.”
De beoogde transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders. De
medezeggenschap is vanzelfsprekend bij het proces betrokken. De Persgroep en Achmea verwachten de
transactie nog dit jaar te kunnen afronden.
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Over de Persgroep
De Persgroep is uitgever van ADR nieuwsmedia (AD, PZC, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De
Gelderlander, de Stentor en de Tubantia), de Volkskrant, Trouw en Het Parool. De Persgroep is eigenaar van de
radiozender Qmusic, zakelijk platform De Ondernemer, online video MyChannels en diverse websites zoals Autotrack,
Intermediair, Nationale Vacaturebank, Reclamefolder.nl, Sportnieuws, Hardware.info en Tweakers. De Persgroep is tevens
uitgever van meer dan 140 huis-aan-huiskranten. De merken van de Persgroep realiseren dagelijks een bereik van 11.9
miljoen contacten.
Over Independer
Independer is opgericht in 1999 met het doel de financiële wereld transparanter en overzichtelijker te maken, zodat
consumenten in staat worden gesteld zelf financiële beslissingen te nemen rondom zaken als verzekeringen, hypotheken,
energie en pensioenen. Op Independer.nl kunnen consumenten informatie vinden, producten met elkaar vergelijken en het
product aanschaffen dat het best bij hen past. Jaarlijks worden zo’n 6 miljoen vergelijkingen uitgevoerd. Het kantoor van
Independer staat in Hilversum. Er werken meer dan 300 medewerkers.
Over Achmea
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis,
Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de grootste
verzekeringsgroep van Nederland met circa 14.500 medewerkers in Nederland. Achmea heeft een coöperatieve
achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van
Achmea legden in 2017 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van
schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen
voor later. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 130 miljard aan assets under
management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland, is Achmea ook
internationaal actief in vijf andere landen.

