
 

 

                                              
  

 

                           

    

Persbericht 
 

Content Autogroep snelst groeiende dealerholding 
 

De 100 allergrootste autodealers namen vorig jaar al 85,5 procent van de 

totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-50 klom naar een 

marktaandeel van 72 procent. Binnen deze toplijsten groeide de Brabantse 

Content Autogroep het snelst. Dit en meer volgt uit de nieuwste uitgave 

van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.  

 

De nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 Editie 2021 is gelanceerd ten kantore van 

Content Autogroep in Eindhoven. Deze door-en-door Brabantse auto- en 

motorfietsdealer is in 2020 opgeklommen naar de 32ste plaats in de Top-100 lijst van 

de grootste dealerholding van Nederland. Opmerkelijk, aangezien Content pas vanaf 

2018 voorkomt in deze lijst. Via de 64ste plaats in 2018, bereikte het bedrijf in 2019 de 

50ste plek.  

 

“Het bedrijf heeft zich dus in korte tijd zeer sterk ontwikkeld”, stelt Clem Dickmann, 

directeur van analist AUMACON. “Een uiterst opmerkelijke prestatie aangezien het 

bedrijf een moeilijke fase achter de rug heeft. Ruim tien jaar geleden leidde dat zelfs 

tot een kortstondige bedrijfssluiting. Dickmann: “De wederopstanding dwingt dan ook 

respect af. Met inzet van de drie zoons van grondlegger Herman Driessen en de keuze 

voor groei van zowel het werkgebied als het aantal merken heeft men zich in korte tijd 

een stevige plaats tussen de allergrootste holdings in Nederland verworven.” Herman 

Driessen toont zich ook trots op het bereikte: “Deze mooie positie hebben we vooral 

door hard werken bereikt. En we zijn nog niet uitgegroeid, er zijn nog ambities genoeg. 

Houd ons in de gaten”, klinkt het veelbelovend. 

 

Zeventiende editie                             

Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, 

gebonden boekuitvoering van 224 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van 

de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, 

leveranciers - en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de 

100 onderzochte holdings. Er wordt bovendien een compleet en gedetailleerd overzicht 

gegeven van alle vestigingen. Daarnaast is een analyse opgenomen van de 

Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.   

 

Sponsorpartners  

De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt 

door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: AutoScout24, Bovemij, 

CarWise, Findio, Fortron Automotive en TotalEnergies.  

 

 

http://www.aumacon.nl/
https://www.aumacon.nl/
http://www.dealersupportnet.nl/


 

 

                                              
  

 

                           

    

 
 

[fotobijschrift:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON 

Dealerholding Top-100 Editie 2021 aan de heren Driessen van Content Autogroep door 

(rechts op de foto) de heer Clem Dickmann, oprichter/directeur van AUMACON. V.l.n.r. 

Mark Driessen, (vader) Herman Driessen en Frank Driessen. De derde in het bedrijf 

werkzame zoon, Bas Driessen, ontbreekt op de foto. 

 

 

 
  

Eindhoven, 2 juli 2021  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Clem Dickmann, directeur 

van AUMACON. Highres beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar.  

  

M 06-50562701  

E c.dickmann@aumacon.nl  

I aumacon.nl 

http://www.aumacon.nl/
http://www.aumacon.nl/

