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n 2012 was het eerste keer dat Alpro de ‘kies-

drempel’ behaalde en meetelde in de rating 

voor de Industributietrofee. In 2013 steeg 

het bedrijf waar alles draait om plantaardige 

voeding door naar plaats 6 en dit jaar is zelfs de 

top 3 bereikt. En dat in de belangrijke categorie 

Zuivel & Kaas, waar de scores traditiegetrouw 

hoog liggen. Een prestatie van formaat en het 

voelt als spelen in de Champions League.  

De stevige groei die plantaardige voeding doormaakt, houdt nu 
al jaren aan. Steeds meer mensen realiseren zich dat het onge-
breideld consumeren zonder rekening te houden met de aarde, 
het welzijn van mens en dier, niet langer houdbaar is. Alpro 
draagt groen consumeren al jaren onverminderd met passie uit 
en dat resulteert de laatste jaren in een groei die ver boven de 
gemiddelde groei binnen food uitsteekt. Dit jaar komt de groei 
zelfs uit op 25%, zo vertelt commercieel manager Rene van den 
Cruijsem, die nu 8 jaar Alpro aanstuurt. ,,De laatste jaren is het 
echt hard gegaan, we staan in de Merken Top 100 nu op plek 60 
en we hebben diverse erkenningen en awards ontvangen. Recent 
nog is het concept Alpro Mild & Creamy tot één van de beste 
Stayers uitgeroepen en hebben we er in 2013 een Wheel of Retail 
voor ontvangen. Maar deze Industributie nominatie is echt een 
grote verrassing. Drie geleden waren we nog te klein in omzet 
om überhaupt gemeten te kunnen worden voor een Industribu-
tietrofee en nu staan we in de top 3 van de categorie Zuivel & 
Kaas! Supertrots zijn we dan ook, omdat het een waardering is 
voor ons hele team en voor de dingen die wij doen.”
Vorig jaar lieten de scores zien dat Alpro een sterke performance 
had in de Supply Chain, waarbij met name de leveringsbetrouw-
baarheid geroemd werd. Dit jaar liep het allemaal wat minder 
soepel. ,,Van de zomer hebben we leveringsproblemen van een 
aantal basisingrediënten gehad, 
wat te wijten was aan de onver-
wachte grote vraag. Die overtrof 
al onze ramingen, met als gevolg 
dat we achter de feiten aanliepen. 
Daar wil ik nog onze welge-
meende excuses voor aanbieden. 
Tegelijkertijd zie je nu dat het 
de waardering voor onze over all 
prestatie niet in de weg staat en 
dat is natuurlijk geweldig.”

Met juiste antwoorden komen
Die waardering heeft met name te maken met de wijze waarop 
de innovaties van Alpro worden geïmplementeerd, zo denkt Van 
den Cruijsem. ,,Onze multi-ingrediënt strategie waarbij we naast 
soja ook producten brengen op basis van hazelnoot, rijst, aman-
del, kokos etc. heeft retailers verrast. De groei van plantaardige 
voeding is er verder door aangezet. En we hebben laten zien dat 
we op alle fronten kunnen meedenken met onze retailpartners 
en met de juiste antwoorden komen om onze innovaties goed 
in de markt neer te zetten, instore, near store en front of store. 
De Alpro consument is natuurlijk ook een zeer aantrekkelijke 
voor de retailer. Het is een koopkrachtige shopper die loyaal is 
aan de winkel waar hij zijn Alpro producten koopt. Plantaardige 
voeding is bij uitstek een categorie die klantvoorkeur creëert en 
de loyaliteit aan een full service supermarkt vergroot.” 
Van den Cruijsem verwacht dat de branche na deze nominatie 
anders tegen Alpro aan zal kijken. ,,We staan op de radar en dat 
zal er zeker toe leiden dat er meer van ons gevraagd zal worden, 

in termen van visie en kennis op het gebied van 
trade- en shoppermarketing, digital & online 
media, accountmanagement etc. De profes-
sionaliteit van onze organisatie zal nog verder 
omhoog moeten om het succes verder te besten-
digen. Ik nodig hierbij graag iedere professi-
onal, die op al deze terreinen samen met ons 
wil bouwen aan het vergroten van de categorie 
plantaardige voeding, uit om met mij een Alpro-
cinno te komen drinken ergens in Nederland. 
We gaan een mooie toekomst tegemoet!”
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Succes verder bestendigen 
de komende jaren 
Supertrots op nominatie Industributietrofee in de categorie Zuivel & Kaas

vlnr: Regina Alcantare, Ruud Barends, Rene van Hees, Josine Lamers  
en Rene van den Cruijsen


