
 

 

De groep Vanrobaeys en Sofindev bundelen de krachten en sluiten partnership voor 
de verdere groei van Vanrobaeys 

2 oktober 2020 

Sofindev heeft een overeenkomst bereikt met Peter en Jorgen Vanrobaeys over een partnership en instap in 
het kapitaal van Vanrobaeys.  Peter en Jorgen Vanrobaeys blijven aandeelhouders en verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van Vanrobaeys. 

Via het partnership met Sofindev bereidt Vanrobaeys zich voor om haar sterk groeiparcours van de voorbije 
jaren verder te zetten, als gespecialiseerde houtgroothandel en dienstverlener met een focus op decoratief 
plaatmateriaal. Met dit partnership beogen we de positie van Vanrobaeys in de Belgische markt verder te 
versterken, o.a. door middel van een verdere verdieping en verbreding van het aanbod en service aan haar 
klanten, de houtprofessionals.  

 

Over Vanrobaeys 

Het in Izegem gevestigde familiebedrijf werd opgericht door de familie Vanrobaeys en 20 jaar geleden 
verwierven Jorgen en Peter Vanrobaeys, twee neven van de derde generatie, 100% van de aandelen van het 
bedrijf. Onder hun leiding werd Vanrobaeys uitgebouwd tot een gevestigde waarde en tegelijk één van de 
snelst groeiende bedrijven in de Belgische sector van houtgroothandel en verwerking van plaatmateriaal.  Deze 
sterke positie is gebaseerd op een succesvolle combinatie van een kwalitatief aanbod, met een sterke focus 
op decoratief plaatmateriaal, een dichte klantennabijheid en een gewaardeerde leveringsbetrouwbaarheid en 
– snelheid op basis van een sterke automatisatie. In 2019 realiseerde Vanrobaeys 37 miljoen euro omzet met 
60 medewerkers. 

Naast een aantal eigen merken biedt Vanrobaeys een breed gamma van de meest gereputeerde en gekende 
hout- en interieurbouwproducten aan, met een focus op decoratief plaatmateriaal. Daarnaast beschikt 
Vanrobaeys over een eigen productieafdeling waarin laminaten met de uiterste zorg opgelijmd worden op een 



  

 

drager naar keuze. Een bijkomende dienstverlening die aangeboden wordt aan de houtvakman is het laten 
verzagen, afboorden en boren (ZAB) van allerhande plaatmaterialen.  

De sterke aandacht voor service, leversnelheid -en betrouwbaarheid en het bieden van extra toegevoegde 
waarde lag mee aan de basis van het succes en de groei van Vanrobaeys. 

Met de instap van Sofindev haalt de groep Vanrobaeys een sterke financiële en strategische partner aan boord 
om de sterke groei van haar activiteiten verder te zetten. Daarbij zal ingezet worden op de verdieping en 
verbreding van het aanbod en uitbreiding van het bestaande team en competenties, maar ook strategische 
overnames van complementaire bedrijven behoren tot de groeipistes. 

 

 

Peter en Jorgen Vanrobaeys, gedelegeerd bestuurders Vanrobaeys:  

“We kennen de partners van Sofindev al een hele tijd en we hebben elkaar de voorbije jaren van nabij gevolgd. 
Een partnership waarbij je het kapitaal van je familiebedrijf openstelt doe je niet met om het even wie. De 
instap van Sofindev in ons kapitaal is dan ook een weloverwogen beslissing, die kadert in onze ambitie om 
Vanrobaeys verder te laten groeien en ontwikkelen in een gefragmenteerde markt van houthandels en 
aanbieders van plaatmateriaal in België. Met Sofindev halen we een complementaire partner aan boord bij 
wie we een goed gevoel hebben en die dezelfde waarden en mentaliteit heeft als ons bedrijf. We zijn overtuigd 
dat we samen met hen van Vanrobaeys een nog sterkere speler kunnen maken.” 
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Jan Camerlynck en Eric Van Droogenbroeck, Managing Partners Sofindev:  

“Vanrobaeys is een leidende speler in de Belgische houtgroothandel en in het bijzonder op het gebied van 
handel en verwerking van decoratief plaatmateriaal, een sector die nog heel wat groeimogelijkheden heeft. 
Bovendien hebben we met Jorgen en Peter Vanrobaeys twee gedreven en succesvolle ondernemers aan boord 
die we met onze ervaring, kennis en netwerk zullen ondersteunen om Vanrobaeys verder te laten groeien. Op 
die manier willen we samen betekenisvolle waarde creëren voor de klanten, leveranciers, medewerkers en 
alle andere stakeholders van Vanrobaeys.” 

De investering in Vanrobaeys is de tweede investering van het recent opgerichte Sofindev V fonds, na de 
investering in IT-dienstengroep Christiaens in juni 2020. 
 

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 250 MEUR kapitaal geïnvesteerd in zo’n 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.com 
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