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Snelle groeier in e-commerce, 
toonaangevend in duurzaamheid

ARLA FOODS

Met maar liefst 56% online groei, staat Arla Foods op plek 8 in de IRI Online Top-50. Het bedrijf is daar-
mee de nummer 4 in de lijst van ‘snelste groeiers in online’. Ook o�  ine laat het goede resultaten zien. 
Arla Foods spreekt daarom zelf over een ‘omnichannel succes’, waar jaar op jaar aan wordt gebouwd.

Als grootste producent van biologische zuivel in 
de wereld, zet Arla Foods al jaren sterk in op in-
novatie. Dat doet het met bewezen merkconcep-
ten, die zorgen voor waardegroei in de categorie. 
Daarnaast is de internationale zuivelcoöperatie 
grensverleggend als het gaat om duurzaamheid. 
Deze langetermijnstrategie betaalt zich steeds 
nadrukkelijker uit in groei voor Arla Foods, maar 
ook voor de categorie en de handelspartners. 

Investeren en innoveren
Langdurige groei vereist continue aandacht. Ook 
in lastige tijden. Waar veel bedrijven in de levens-
middelensector hun marketingbudgetten bevro-
ren bij het uitbreken van de coronapandemie, was 
Arla Foods met haar merken – Arla, Melkunie, 
Lurpak, Apetina en Starbucks – voor de consu-
ment zichtbaarder dan ooit. Bovendien kwam 
het ook de afgelopen ‘coronajaren’ weer met een 
aantal succesvolle innovaties. “Neem Melkunie 
Protein-pudding en Melkunie Breaker framboo-
scheesecake, die we in 2021 introduceerden. Die 
werden heel goed ontvangen. Dat geldt overigens 
ook voor de Starbucks Hazelnut Macchiato”, zegt 
Gwen Peterse, account manager e-commerce.

Duurzame koploper
Maar ook als het gaat om duurzaamheid zit Arla 

Foods niet stil. In 2021 introduceerde het Arla 
biologisch klimaatneutraal: de eerste klimaatneu-
trale zuivel op de Nederlandse markt. Arla is het 
eerste grote A-merk in de supermarkt die deze 
stap hee�  gezet, aldus Frank � uijs, customer 
marketing manager. “We reduceren op verschil-
lende onderdelen in de keten de uitstoot van 
broeikasgassen. Wat in het traject van koe tot 
koelkast nog niet kan worden gereduceerd, com-
penseren we door de aanplant van bomen en het 
behoud van regenwoud. Onze ambitie is dat onze 
boerenbedrijven in 2030 30% minder broeikas-
gassen uitstoten ten opzichte van 2015.”
Arla Foods zet daarnaast in op duurzamere ver-
pakkingen; zo bevat de 1 kg skyr-verpakking die 
Arla vorig jaar introduceerde 40% minder plastic, 
goed voor 30% minder CO2-uitstoot. 
Duurzaamheid is een belangrijk investeringsge-
bied binnen de bereidheid van de internationale 
zuivelcoöperatie haar totale investeringen met 
40% te verhogen tot 4 miljard euro. � uijs: “Met 
de forse investeringen in duurzaamheid, willen 
we het voortouw nemen voor de hele zuivelca-
tegorie. We zien dat de consument er klaar voor 
is en ook vaker bereid is om voor een duurzaam 
product extra te betalen.”

Samenwerking
Het succes van Arla Foods zit ‘m echter niet 
alleen in het investeren in innovaties, marke-
ting en duurzaamheid. Ook een goede samen-
werking speelt hierbij een rol. Zeker in tijden 
van turbulentie en crisis is het van belang om 
wendbaar te zijn en ‘dicht op de klant te zitten’. 
Ook of misschien wel juist als het gaat om online. 
� uijs: “Binnen online worden veel nieuwe 
dingen ontwikkeld en we leren samen met onze 
handelspartners. Je moet dan soms samen in het 
diepe duiken, zonder dat je exact weet waar je 
uiteindelijk gaat uitkomen. Maar dat gee�  ook 
veel energie en een � jne dynamiek.”
Een goede interne samenwerking is echter net 
zo noodzakelijk. “We delen onze inzichten met 
onze sales- en marketingcollega’s, maar ook met 
onze internationale collega’s; onze e-commerce 
teams in het buitenland”, zegt Robbert Nijssen, e-
commerce manager ad interim. “Arla’s ‘Eurozone 
E-commerce-team’ helpt de synergie op dit vlak 

te maximaliseren. We werken nauw samen met 
elkaar om dingen echt voor elkaar te krijgen.”

Van data naar actie
Iedere discipline binnen e-commerce – van 
e-commerce manager tot account manager tot 
specialist – werkt datagedreven, aldus Nijssen: 
“We investeren veel in kennis en in verschillende 
databronnen. Deze proberen we zoveel mogelijk 
met elkaar te verbinden, om zo tot actiegerichte 
inzichten te komen. Alle initiatieven die we inzet-
ten, moeten bijdragen aan onze gezamenlijke 
commerciële agenda. Tegelijkertijd zien we deze 
initiatieven ook als een test, waarbij we kleine 
elementen ‘tweaken’ om direct te kunnen meten 
wat daarvan het e� ect is. Zo blijven we continue 
in kleine stapjes verbeteren en schakelen we snel 
door van strategie naar actie, data-analyse en 
bijsturen.” 

‘Speedboot binnen e-commerce’
De online missie van Arla Foods: ‘Create the onli-
ne future of dairy’. Nijssen: “We meten ons hierbij 
niet alleen aan collega-zuivelaars, maar ook aan 
de top-15 FMCG bedrijven in Nederland. In 
2020-2021 stonden we in het klantwaarderings-
onderzoek van de Advantage Group in de top-4 
binnen online-FMCG. Het is ons streven om de 
komende jaren minimaal in de top-3 te staan. We 
willen op een duurzame manier harder groeien 
dan de markt, maar ook de hardste groeier zijn 
binnen Arla Foods Europa. We willen de speed-
boot zijn op het gebied van e-commerce.”
Om dat alles te realiseren, investeert Arla Foods 
in uitbreiding van zowel het lokale als het 
internationale e-commerce team, zegt Nijssen. 
“Landenteams kunnen veel van elkaar leren. De 
markt in het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld 
al meer volwassen en groter, met spelers als Ama-
zon en Ocado. In Scandinavië zien we ook een 
aantal ‘pure players’, zoals Nemlig. Dit is de groot-
ste online retailer in Denemarken, die verrassend 
toegankelijk is en vooral inzet op biologisch 
assortiment, maaltijdpakketten en lokale produc-
ten. Deze voorbeelden in het buitenland helpen 
onze online toekomst lokaal vorm te geven.”
Behalve in mensen, investeert de zuivelcoöperatie 
ook in optimalisatie, bijvoorbeeld door de uitrol 

van de ‘Digital Shelf Analytics’. Peterse: “Deze 
tool gee�  ons inzichten in de productpresentatie, 
vindbaarheid en beschikbaarheid bij onze klanten 
met betrekking tot het online schap. Hiermee 
kunnen we de online prestaties nog verder verbe-
teren in de webshops en apps van onze klanten”.

Nederland is in Europa een soort ‘food tech retail 
valley’ geworden, ziet Nijssen. “Albert Heijn is na-
tuurlijk al meer dan 25 jaar bezig met de ontwik-
keling van online-boodschappen. Picnic is sinds 
2015 als ambitieuze online-speler op de markt 
gekomen. Daarnaast zien we veel internationale 
bezorgers die Nederland als gidsland gebruiken 
om versneld internationaal uit te rollen. Denk 
aan � uisbezorgd, dat explosief is gegroeid, alle 
� itsbezorgers en recent de komst van Ochama. 
En dan hebben we het nog niet over andere ver-
nieuwende lokale spelers als Crisp, Boerschappen 
en Pieter Pot.” 
Wat is de reden dat al dit soort initiatieven juist 
in ons land starten? Nijssen: “Nederlanders 
zijn over het algemeen innovatief en adaptief. 
Daarnaast is de markt hypercompetitief. ‘Als we 
in staat zijn om winstgevend te worden in Ne-
derland, moet het overal kunnen lukken’ lijkt de 
gedachte. In deze dynamische markt die letterlijk 
per dag verandert, willen wij in de voorhoede 
actief zijn en samenwerken.”
Dat gaat Arla Foods tot op heden goed af. De 
merken die het bedrijf in huis hee� , doen het 
goed ‘online’. De verklaring? Peterse: “Jonge, 
welgestelde gezinnen met kinderen in stedelijke 
gebieden zijn oververtegenwoordigd als doel-
groep binnen online. Zij zoeken gemak en willen 
tijd besparen, maar lijken ook meer bezig te zijn 
met bewuste en duurzame aankopen. Het aandeel 
biologische zuivel ligt binnen online bijvoorbeeld 
wel zo’n 50% hoger dan binnen o�  ine.”

Tegelijkertijd zijn binnen de wekelijkse online- 
boodschappentrips ‘impuls- en genietproducten’ 
niet altijd ‘top of mind’. “Om deze toch meer 
onder de aandacht te brengen, bedenken we met 
onze handelspartners interventies en activaties 
die bijdragen aan een betere vindbaarheid van 
deze producten. Zo vinden we ook voor deze 
producten een goede � t met de online shopper. 
Met de komst van � itsbezorgers, ligt er juist ook 
een kans om online meer en beter in te spelen op 
impulsmomenten.”

‘Omni-present’ 
Om de volgende stap te nemen in groei, kan 
e-commerce echter niet los worden gezien van 
de activiteiten in de fysieke winkels. � uijs: “Er is 
een ‘geïntegreerde’ blik op e-commerce als onder-
deel van de strategie vereist, zowel bij retailers als 
aan onze kant. Want er bestaat geen 100% o�  ine- 
of een 100% online-shopper. Er bestaat alleen een 
‘omnichannel shopper’ en die stelt steeds hogere 
verwachtingen. Een online-campagne hee�  ook 
een mogelijk e� ect op de aankopen in de fysieke 
winkel, en andersom. Je moet dus zorgen dat je 
‘omni-present’ bent. Dit vergt ook een intensie-
vere samenwerking met marketing.”
‘Omni-present’ – dat blij�  ook komend jaar voor 
Arla Foods een belangrijk uitgangspunt. Het 
hee�  in dat opzicht ook weer het nodige op stapel 
staan. Zo startte het begin dit jaar voor Melkunie 
Protein al de ‘Start 2022 � t!’-activatiecampagne, 
in samenwerking met Decathlon. Peterse: “Deze 
lanceerde we vorig jaar alleen online. Dat was 
een groot succes, maar we merkten al snel dat 
de ‘o�  ine-shopper’ niet begreep waarom een 
fysieke aankoop niet meeliep in de actie. Daarom 
doen we deze promotie dit jaar zowel online als 
o�  ine.” Met de campagne stimuleert Arla Foods 
een gezonde levensstijl – gezondheid is met duur-

zaamheid immers eén van de belangrijkste pijlers 
binnen de strategie van het bedrijf. 
Vanaf het tweede kwartaal komt Arla Foods weer 
met een aantal relevante productinnovaties. Ook 
maakt het bedrijf verdere stappen op het gebied 
van duurzaamheid, denk aan een verdere reduc-
tie van de CO2-uitstoot en meer duurzamere 
verpakkingen. 
Verder hee�  het Nederlandse team in samenwer-
king met de Europese collega’s een ‘omnichannel-
shopperstudie’ gepland. � uijs: “Het liefst doen 
we dit in nauwe samenwerking met onze handels-
partners, zodat we datgene wat we leren direct 
kunnen omzetten in concrete acties.”
Kortom, genoeg plannen en ambities om verder 
te groeien en volgend jaar weer een stap te maken 
in de online ranking. “We gaan graag met onze 
klanten in gesprek over onze strategische plan-
nen voor 2022 en daarna, richting 2026. Op het 
gebied van optimalisatie, acceleratie, integratie 
en inspiratie kunnen we samen nog veel meer 
vooruitgang boeken. Het ergste dat we kunnen 
doen, is precies hetzelfde doen als dat we gisteren 
deden.”■

Het team van Arla Foods. V.l.n.r: Frank Thuijs, manager customer marketing & e-commerce, Thomas Woerdenbag, 
e-commerce specialist, Gwen Peterse, e-commerce Accountmanager, Robbert Nijssen, e-commerce manager a.i., Nike 
Festen, e-commerce growth manager, Anika Siepel, e-commerce acceleration manager en Rahul Potdar, e-commerce 
data insights & analytics. (Foto: Jan Willem Houweling)

Arla Foods: leider én 
challenger

Arla Foods is pas sinds 2009 op de Nederlandse 

markt en geldt nog steeds als de challenger bin-

nen het zuivelschap. In de afgelopen jaren is er 

echter wel veel veranderd. Arla Foods heeft zich 

vanuit een vechtersmarkt ontwikkeld tot een 

foodleverancier die toegevoegde waarde brengt. 

“Maar ook al zijn we nu binnen veel segmenten 

al leidend, de rol van challenger past ons nog 

steeds goed. Het houdt ons scherp om continu 

innovatief te blijven in alles wat we doen.” 

Arla Foods startte begin dit jaar voor Melkunie 
Protein de ‘Start 2022 � t!’-activatiecampagne 
– online én o�  ine – in samenwerking met 
Decathlon.
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