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 Westland Kaasspecialiteiten 
werd onlangs gekozen tot 
‘Familiebedrijf van het Jaar 
2014’. Pim Degen, group 
accountmanager retail, en 

Cynthia Heijboer, trade marketeer, steken 
hun trots niet onder stoelen of banken. 
Degen: ‘We bouwen voortdurend aan onze 
merken. Innovatie staat in dit familiebedrijf 
centraal en dat proces is stevig in de organisa-
tie verankerd, precies zoals de jury het bij de 
uitreiking heeft verwoord. Deze Wheel in de 
categorie kaas is de kroon op onze innovatie-
inspanningen van afgelopen jaar.’ Heijboer en 

Old Amsterdam Crème 
speelt in op het luxe 
thuis genieten

Degen spreken van ‘een mooie erkenning’. 
 Old Amsterdam Crème werd september 

vorig jaar geïntroduceerd en al snel door 
alle spelers opgenomen in het luxere crème-
segment (zb), dichtbij borrelproducten zoals 
de Franse kazen. Degen: ‘Daar waar de kaas 
nog niet in het schap lag, vroegen consumen-
ten erom, mede dankzij de ondersteuning op 
televisie en in diverse andere media. We had-
den natuurlijk een inschatting gemaakt, maar 
Old Amsterdam Crème doet het, als single 
item, nog beter dan we hadden verwacht.’ 

 Afgelopen jaar steeg het crèmesegment 
10,2 procent in volume (in 2012 2,2 procent). 
In omzet pluste de crèmemarkt 11,3 procent 
(in 2012 3,2 procent). Old Amsterdam Crème 

Met de introductie van 
Old Amsterdam Crème bindt 
Westland Kaasspecialiteiten 
nieuwe, jongere gebruikers aan 
het crèmesegment. De oude, 
smeerbare Goudse kaas zorgt 
daarmee voor extra categorie-
omzet.

 Trade marketeer Cynthia 
Heijboer en group 

accountmanager
retail Pim Degen. 

 Foto: Ton Kastermans 

WINNAAR CATEGORIE KAAS

is de grote driver van deze groei en realiseer-
de zo binnen een hal� aar 19 procent markt-
aandeel (ACNielsen). 

 Met Old Amsterdam Crème speelt West-
land Kaas in op de trend van het luxe thuis 
genieten, daar waar consumenten voor de 
crisisjaren vaker de horeca bezochten voor 
een borrelmoment. ‘We zien een verschuiving 
naar thuisconsumptie. Old Amsterdam Crème 
voorziet in een behoefte, de behoefte om 
thuis te genieten van een luxe kaas met stok-
brood, toast of als kaasdip’, meent Heijboer. 

 Westland Kaasspecialiteiten richt zich met 
deze introductie op een nieuwe, jongere 
doelgroep, consumenten tussen de 20 en 40 
jaar, die rond het borrelmoment kiezen voor 

het gemak van stokbrood met een lekkere 
smeerbare kaas. 

 Bang voor kannibalisatie waren de mana-
gers dan ook niet. Degen: ‘Old Amsterdam 
Crème komt bovenop de markt en geeft 
een impuls aan de crèmemarkt. We zijn 
sterk gefocust op innovatie. Deze Wheel is 
een aanmoediging om door te gaan op de 
ingeslagen weg.’ Westland zal dit product 
blijven ondersteunen. Op toekomstige 
innovaties lopen ze liever niet vooruit. 
Heijboer: ‘Nieuws daarover delen we eerst 
met onze handelspartners. Maar het mag 
duidelijk zijn dat we continu op zoek zijn 
naar het kaasaanbod waar shoppers voor 
blijven terugkomen.’ 
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