
 

 

“Weidelco Foodpartners, de Nederlandse groothandel met een totaalassortiment voor 
de foodbranche, en haar Belgische sectorgenoot Group Claes sluiten een strategisch 
partnership, met de ondersteuning van de investeringsmaatschappij Sofindev. Samen 
vormen ze de nieuwe groep ‘Foodpartners International’ en worden ze een leidende 
speler in de toelevering van benodigdheden voor de voedingssector in de Benelux.” 

23 december 2021 

Sofindev, Group Claes en de familie Rolf, de familiale aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf Weidelco 
Foodpartners uit Leeuwarden, hebben een overeenkomst bereikt over een strategisch partnership tussen 
Group Claes en Weidelco Foodpartners. De families Rolf en Claes zullen elk hun belang in Weidelco 
Foodpartners en Group Claes onderbrengen in de nieuwe groep ‘Foodpartners International’, waarin Sofindev 
een meerderheidsbelang verwerft. Beide families zullen elk een substantieel minderheidsbelang  aanhouden 
in deze nieuwe groep en blijven medeverantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van hun respectievelijke 
organisaties in hun thuismarkten, samen met het bredere management van Weidelco en Group Claes.   

 

 

Weidelco is een leidende speler als toeleverancier van slagerijbenodigdheden, zoals verpakkingen, specerijen, 
reinigingsmiddelen, netten, kunstdarmen en apparatuur, voor de foodbranche in Nederland. Weidelco geeft 
daarbij haar klanten een extra toegevoegde waarde dankzij haar ervaring bij het uitwerken van nieuwe 
concepten en formules, naast een voorraadhoudende functie, een totaalassortiment en logistieke 
dienstverlening. Ook biedt zij ondersteuning bij onderwerpen die van belang zijn voor haar cliënteel en 
waarmee zij gericht kunnen werken aan hun assortiment, rendement, hygiëne en promotie van hun zaak. De 
oorsprong van het bedrijf gaat terug tot in 1907, toen Van Der Weide Slagerijbenodigdheden werd opgericht. 
In 1968 kwam het bedrijf volledig in handen van de familie Rolf toen Van Der Weide werd samengevoegd met 
Elco Koeltechniek tot Weidelco. In de halve eeuw die daarop volgde groeide het bedrijf, onder meer via diverse 
overnames en onder leiding van de familie Rolf, tot de landelijke speler die het vandaag is. Vandaag wordt het 
bedrijf geleid door drie broers van de familie Rolf: Huub, Hans en Eddy. 

Het nagelnieuwe hoofdkantoor van de onderneming, dat in 2019 in gebruik werd genomen, en dat een volledig 
geautomatiseerd magazijn omvat, is gevestigd in Leeuwarden, waar de roots liggen van de familie Rolf. 



 

Daarnaast heeft Weidelco vestigingen in Zwolle, Tilburg en Sittard, van waaruit leveringen gebeuren aan 
klanten verspreid over heel Nederland. 

 

De activiteiten en het aanbod van Group Claes zijn zeer vergelijkbaar met die van Weidelco. Ook de 
geschiedenis en familiale achtergrond van Group Claes vertonen veel gelijkenissen. Group Claes is een 
leidende Belgische groothandel met een gespecialiseerd totaalaanbod voor slagers en de ruimere voedings-
en voedselverwerkende sector in België. Sofindev participeert sinds 2018 in Group Claes, in partnership met 
de oprichtersfamilie Claes en het management van de groep. De drie zonen van oprichter Frans Claes, Ronny, 
Peter en Nico, wilden een sterke strategische en financiële partner aan boord halen om het gebrek aan 
familiale opvolging op te lossen en zo de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. Dit gebeurde met de 
intrede van Sofindev en de geleidelijke transitie van het management. Het partnership van de familie Rolf met 
Sofindev en Group Claes kadert zowel in een vergelijkbare wens van de familie Rolf om de continuïteit van 
Weidelco te verzekeren als vanuit het strategische belang voor beide ondernemingen. 

De voorbije jaren kende Group Claes een sterke groei, zowel organisch als via de overname van de groothandel 
in verpakkingsmateriaal Brabopak in 2020. Group Claes werkt met ongeveer 181 medewerkers verspreid over 
de verschillende bedrijven van de groep, Claes Distribution en Claes Machines, beiden gevestigd in Beringen, 
en Brabopak in Wommelgem. 
 

 
 



 

Door het samengaan van Weidelco Foodpartners met Group Claes in de nieuwe groep ‘Foodpartners 
International’ ontstaat een leidende Benelux speler voor de toelevering aan de foodbranche. Zowel de 
Nederlandse familie Rolf als de Belgische familie Claes zullen mee participeren in de nieuwe groep, en blijven 
ook verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, samen met het management, van beide ondernemingen.  

Met de ondersteuning en begeleiding van Sofindev bereiden beide bedrijven, Weidelco en Group Claes, zich 
voor om hun sterk groeitraject van de voorbije jaren voort te zetten. Dit partnership heeft als ambitie de positie 
van de nieuwe gecombineerde groep, als vooraanstaande groothandel naar de foodbranche in de Benelux 
regio, verder te versterken en de reeds ingezette internationale expansie buiten de Benelux nog te versnellen. 
Dit kan zowel organisch als via verdere fusies en overnames. De combinatie en samenwerking van beide 
bedrijven zal beide ondernemingen ook toelaten om hun klanten een nog breder en kwalitatiever aanbod en 
service aan te bieden en zal hun medewerkers nog meer kansen geven om zich te ontwikkelen, nationaal en 
internationaal. 

 
De gecombineerde groep bedient met ruim 320 medewerkers meer dan 8.000 klanten over de hele Benelux, 
vanuit 6 locaties, in Nederland (Leeuwarden, Tilburg, Sittard en Zwolle) en België (Beringen en Wommelgem).  
 

Huub Rolf van Weidelco:  

“Na de sterke groei van de afgelopen jaren zijn we op zoek gegaan naar verdere strategische en financiële 
ondersteuning en een lange termijn oplossing voor de continuïteit van ons bedrijf. Deze heeft Weidelco 
gevonden bij Sofindev en de combinatie met Group Claes. Sofindev is een investeringsmaatschappij met 
familiale investeerders en een ondernemersvriendelijke aanpak, een lange staat van dienst in de Belgische 
markt en sinds enkele jaren ook actief in Nederland. Naast de strategische en financiële expertise die Sofindev 
aan boord brengt, kunnen we ook een beroep doen op de sectorkennis, ondersteuning en netwerk van onze 
Belgische collega’s van Group Claes. Wij zijn erg enthousiast over het synergiepotentieel wat de combinatie 
met Group Claes biedt en bovendien delen onze Belgische partners ook de waarden en normen binnen de 
bedrijfscultuur van Weidelco. Met Sofindev en Claes halen we sterke partners aan boord met dezelfde familiale 
waarden, die ons verder zullen ondersteunen in onze groeiambities.” 

Ronny Claes van Group Claes: 

“De voorbije jaren van samenwerking met Sofindev hebben bewezen dat de keuze die we als familie vier jaar 
geleden gemaakt hebben de juiste was. Sofindev laat ons verder ondernemen en ondersteunt ons op de 
domeinen waarover wij minder kennis hebben. Mede dankzij hun expertise en ervaring inzake overnames en 
internationalisering hebben we in 2020 al een eerste uitbreiding gerealiseerd met de overname van Brabopak 
en daar komt nu deze samenwerking met Weidelco bij. We kennen de familie Rolf al vele jaren als een 
gewaardeerde collega die in Nederland een vergelijkbaar groeiverhaal aan het schrijven is. Het doet ons dan 
ook veel plezier dat zij ervoor gekozen hebben om de krachten met ons te bundelen om zo een echte Benelux 
speler te worden. Samen zullen we nog beter kunnen inspelen op de actuele uitdagingen en opportuniteiten in 
de voedingssector. Met Foodpartners International willen we nog verdere stappen zetten in ons groeiverhaal, 
elk in onze eigen markten, en ook internationaal.” 

Jan Camerlynck en Sven Vandewiele, Sofindev:  

 “We zijn heel fier dat we mee aan de wieg staan van deze nieuwe, leidende Benelux groep Foodpartners 
International, waarvan de prachtige bedrijven Weidelco en Group Claes deel van zullen uitmaken. Zowel 



 

Weidelco als Group Claes zijn leidende spelers in hun respectievelijke geografische markten van toelevering van 
benodigdheden voor de slagerij -en voedingssector. De combinatie van beide bedrijven creëert een unieke 
Benelux speler met een schaal en reikwijdte die zijn gelijke niet kent in de Benelux. Deze investering past ook 
perfect binnen onze missie om de groei van toonaangevende ondernemingen te ondersteunen door middel van 
partnerships met ondernemers en hun familiale bedrijven en samen betekenisvolle waarde te creëren voor alle 
stakeholders.” 

 
Via deze investering in Foodpartners International bevestigt Sofindev haar vertrouwen in deze sector, in 
Weidelco Foodpartners en in het bijzonder in Group Claes, waarin het al sinds 2018 participeert. Dit is de zesde 
investering van het eind 2019 opgerichte Sofindev V fonds, na eerdere investeringen in IT-dienstengroep 
Christiaens in juni 2020, de specialist in decoratief plaatmateriaal Vanrobaeys in september 2020, 
mediasoftwarespeler MediaGeniX in november 2020, specialist in brandveiligheid Altebra in december 2020 
en digitaal marketingbedrijf Loyals in oktober 2021. Met de investeringen in het Nederlandse Loyals (gevestigd 
in Mijdrecht), Altebra met een belangrijke activiteit in Nederland (gevestigd in Deventer) en de investering in 
Weidelco toont Sofindev aan dat naast België ook Nederland een kernmarkt is voor haar investerings-
activiteiten en onderstreept ze haar positionering als een gereputeerde Benelux private equity partner. 
 

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 vierde in 2021 haar 30-jarig 
bestaan. In het voorbije decennium is het Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en 
heeft het zich omringd met een brede groep 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 ruim 300 MEUR kapitaal geïnvesteerd in meer dan 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. 
 

Over Sofindev: www.sofindev.com 
 

Over Weidelco: www.weidelco.nl 
 
Over Group Claes: www.groupclaes.be  
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