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MKB Fonds participeert in 75 jaar oude vlees- en maaltijdenproducent  
Van Ruiten Food 
 

Amsterdam, 15 augustus 2014 - MKB Fonds N.V. maakt bekend een 
deelneming te hebben genomen in het Friese bedrijf Van Ruiten Food te 
Leeuwarden. Van Ruiten Food is in 1939 gestart en in de loop der jaren is het 
familiebedrijf uitgegroeid tot een speler van formaat die de meeste grote 
Nederlandse retailers in haar klantenportefeuille heeft.  
 
Gebroeders van Ruiten werden reeds op jonge leeftijd betrokken bij het familiebedrijf, dat door hun 
vader was opgericht. “Reeds op jonge leeftijd werkten wij al mee aan de gehaktmolen, het waren 
andere tijden dan nu”, aldus Eelco van Ruiten. Op zijn 14e begon hij in de zaak en op zijn 23e vond vader 
het tijd voor de overdracht van de onderneming aan de gebroeders van Ruiten. Twee jaar later trad 
jongere broer Gerard ook toe, waarna de broers bijna 40 jaar de onderneming gezamenlijk leidden. 
Met het oog op de toekomst en wegens gebrek aan opvolging binnen de familie werd in 2008 een 
derde directeur-aandeelhouder binnengehaald in de persoon van Jurrie Rötgers, die daarvoor bij 
Albert Heijn als senior category manager en senior buyer werkzaam was.  
 
Met het bijna behalen van de pensioengerechtigde leeftijd was voor de heren Van Ruiten in 2014, in 
combinatie met de sterke groei die van Ruiten Food de laatste jaren doormaakte, de tijd rijp om de 
onderneming naar een volgende fase te brengen. Met meerdere geïnteresseerde investeerders 
werden gesprekken gevoerd. In MKB Fonds werd de ideale partner gevonden, die dezelfde lange 
termijn visie heeft als de heren Van Ruiten, zodat de continuïteit van het 75-jarige familiebedrijf is 
gewaarborgd. Jurrie Rötgers blijft de directie voeren samen met Gerard van Ruiten, welke laatste zijn 
rol binnen de onderneming vanaf 2015 als commissaris en adviseur zal vervolgen. 
 
Over Van Ruiten Food  
Van Ruiten Food is een ambachtelijk bedrijf met een rijke historie, een sterke focus op kwaliteit en 
met een Friese ‘no-nonsense’ mentaliteit. Van Ruiten Food heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen in 
de markt en heeft samenwerking met andere bedrijven hoog op de agenda staan. De onderneming 
begon in 1939 als slagerij en ontwikkelde zich van bulkproducent naar totaalleverancier van vlug 
klaar vleesproducten, maaltijdcomponenten en convenience producten. Inmiddels is Van Ruiten 
Food specialist op het gebied van reepjes- en blokjesvlees en het slicen van diverse grondstoffen op 
gewicht en dikte voor diverse afnemers. Van Ruiten Food levert zijn producten direct aan 70% van de 
Nederlandse retail organisaties en de overige supermarkten worden indirect geleverd via service 
providers die hun halffabricaat (producten) bij Van Ruiten Food afnemen. De omzet heeft zich de 
afgelopen jaren progressief ontwikkeld: De 40 medewerkers/fte’s verwerken dagelijks meer dan 
50.000 producteenheden in diverse verpakkingsvormen (bulk/verpakt). 
 
Jurrie Rötgers, algemeen directeur Van Ruiten Food: “Met het toetreden van MKB Fonds als 
aandeelhouder hebben we een solide financiële partner aan boord voor de toekomst en kunnen de 
heren Van Ruiten tevreden achterom kijken naar deze voortzetting. Samen met MKB Fonds hebben we 
een heldere groeistrategie geformuleerd. Ik ben blij met de komst van MKB Fonds en zie de toekomst 
zeer positief tegemoet”. 
 



Thomas Wals, partner MKB Fonds: “Van Ruiten Food is een schoolvoorbeeld van het succes van goed 
geleide familiebedrijven. De heren Van Ruiten hebben met een duidelijke visie ingespeeld op de vraag 
naar vlees-, maaltijd- en convenienceproducten en daar voor de lange termijn in geïnvesteerd.  
Van Ruiten Food past zodoende perfect in onze beleggingsstrategie. Op dit moment komen 
opvolgingsvraagstukken binnen het MKB en met name bij familiebedrijven steeds vaker voor, hier is 
Van Ruiten een voorbeeld van. Ook merken we dat de babyboom generatie in de fase komt dat serieus 
over bedrijfsopvolging moet worden nagedacht. MKB Fonds heeft dezelfde lange termijn visie als de 
heren Van Ruiten. Het geeft natuurlijk veel voldoening dat wij hier ons steentje aan hebben kunnen 
bijdragen en dat we weten dat de continuïteit is gewaarborgd en de onderneming behouden blijft voor 
Nederland”. 
 
Over MKB Fonds 
MKB Fonds investeert in degelijke en volwassen (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB en richt 
zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging. MKB Fonds beheert momenteel twee 
gesloten fondsen, namelijk MKB Participatiefonds I en MKB Participatiefonds II. De bedrijven in deze 
fondsen realiseren gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro omzet en bieden direct werkgelegenheid 
aan circa 600 mensen in binnen- en buitenland.  
 
 


