
Omdat Alpro’s inspanningen omtrent Duurzame Ontwikkeling steeds belangrijker worden voor onze klanten en andere 
belanghebbenden, beschouwen wij dit rapport als een werkinstrument dat een effectief tweerichtingsverkeer stimuleert en op gang 
brengt. We structureerden het rapport zowel voor inhoud als belangrijke prestatie indicatoren volgens het level C van de Global 
Reporting Initiative G3-richtlijnen. Op die manier willen we alle belanghebbenden een duidelijk en vergelijkbaar overzicht geven van 
de vooruitgang die we boeken op vlak van duurzame ontwikkeling. 

Alpro Group, het Europese segment van de Amerikaanse The WhiteWave Foods Company, is Europees marktleider in plantaardige 
voeding en drinks.

Wij brengen onze producten onder twee merknamen op de markt: Alpro® voor de grootdistributie en Provamel® voor 
natuurvoedingswinkels. Alpro’s assortiment bestaat uit drinks, desserts, margarines, variaties op yoghurt en room, en 
vleesvervangers. Ons bedrijf heeft een marktaandeel van 38% in de Europese markt van zuivelvervangers. Dat aandeel is  
vier keer zo groot als dat van de eerstvolgende concurrent. (Bron: Nielsen 2012)

 
Alpro streeft ernaar om, met het grootste respect voor de planeet, lekkere, gezonde plantaardige producten te ontwikkelen en 
produceren, die bijdragen tot een groter welzijn voor iedereen. We vullen dit statement aan met vijf mens- en vijf resultaatgerichte 
waarden. Deze waarden zijn ingebed in onze bedrijfscultuur en worden actief toegepast doorheen de hele organisatie.  
 
 

Alpro neemt deel aan het UN Global Compact en houdt zich aan de tien ondertekende basisprincipes in het alledaags zakenleven.

 

Alpro’s duurzame ontwikkeling steunt op het ruime aanbod plantaardige voedingsmiddelen dat wij kunnen aanbieden aan de 
bewuste consument. Deze producten worden op een duurzame wijze geproduceerd door onze gepassioneerde medewerkers.

Met een groeiende wereldbevolking (van nu al meer dan 7 miljard mensen) die steeds meer koopkracht 
vergaart en steeds meer dierlijke producten consumeert, komt de globale voedselvoorziening onder druk 
te staan. Plantaardige voedingsmiddelen bieden een toekomstgerichte oplossing voor dit probleem: zij zijn 
niet alleen een gezond zuivel-en vleesalternatief, maar vergen ook minder natuurlijke hulpbronnen per 
geproduceerde eenheid voedsel.

We publiceerden het eerste Alpro Sustainable Development Report in 2010. Sindsdien hebben we erg veel geïnvesteerd in de drie pijlers van ons ‘Caring for People and Planet’-programma: 
Passie, Plant Power en Performance. Deze samenvatting geeft een overzicht van de enorme vooruitgang die we intussen boekten en beschrijft onze voortdurende toewijding aan duurzame 
ontwikkeling in de toekomst.

Waarom dit rapport?

Europees marktleider in plantaardige voeding

Alpro’s missie en waarden

Gezonde en efficiënte keuzes

Innovatieve voedingsoplossingen voor mens en planeet

Performance-oriented         Ambition      Leverage      Professionalism      Results      Ownership

People-driven         Authenticity      Leadership      Passion      Respect      Openness
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Alpro’s streven naar duurzaamheid is gebaseerd op de drie belangrijke pijlers Passie, Plant-Power en Performance. Deze drie P’s 
ondersteunen al onze inspanningen op dit vlak.

 

 Een toenemend, maar stabiel en gemotiveerd team

Gedurende de afgelopen vijf jaren is ons personeelsbestand gestaag gegroeid en kenden wij een zeer laag niveau van personeels-
verloop en ziekteverzuim. Onze uitstekende opleidingsmogelijkheden en veilige werkomgeving zitten daar zeker voor iets tussen. 

 Gepassioneerde medewerkers

Het Alpro-team voelt zich geïnspireerd door de plantaardige kracht van Alpro. Onze medewerkers helpen elke dag mee het verschil 
te maken. Om deze passie brandend te houden, hebben we het Alpro Excellence Programma opgericht. Het 'Alpro Excellence 
Programme' organiseerde in 2011 een reeks focusgroepen om verschillende aspecten van onze bedrijfsactiviteiten te bespreken. Zo 
werden er na de gesprekken aanbevelingen geformuleerd, die omgezet werden in concrete maatregelen. Dit programma bevraagt 
al onze medewerkers, van arbeiders tot onderzoekers en marketeers.   

 Continue communicatie en training

We ondersteunen onze werknemers door veel aandacht te besteden aan opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Wij streven 
daarbij naar een stimulerende, creatieve werkomgeving met hypermoderne installaties, waarin elke werknemer zijn job op de meest 
efficiënte manier kan uitoefenen. Enkele van onze meest gebruikte communicatiekanalen zijn het medewerkersmagazine Focus, het 
nieuwe interne sociale netwerk Yalpro en onze frequente Town Hall en Leadership Council Meetings. 

 Passie voor onze gemeenschappen

Alpro heeft een diepgewortelde passie voor plantaardige producten en voor het vak en wil zijn werknemers dan ook gepassioneerd 
betrekken bij de gemeenschappen waarin we actief zijn.

In België neemt het Alpro Sociaal Fonds het op voor al wie geconfronteerd wordt met uitzonderlijke tegenslagen. In 2011 plantte 
Alpro France bomen op de Issenheim site, om het bewustzijn ten aanzien van biodiversiteit te verhogen en de levenskwaliteit te 
verbeteren. In China steunen we het EcoSocial-label. Dit doeltreffende label vereist een strikte naleving van kwaliteitscriteria en 
initiatieven omtrent menselijke, sociale, ecologische en economische ontwikkeling.

Alpro is de hoofdsponsor van de non-profit organisatie Malnutrition Matters. Via het Vitagoat project, streeft deze Canadese NGO 
ernaar om gezond en lekker voedsel te produceren in derdewereldlanden.

De drie duurzaamheidspijlers

PassieWerknemers (#FTES)
2008 2009 2010 2011 2012

BC 402 395 402 412 424
WC 157 157 159 174 187
ST 185 185 192 200 213
Totaal 745 737 753 786 824

BE 455 447 461 486 527
UK 116 118 118 123 123
FR 81 81 82 80 81
NL 69 69 70 74 69
GE 23 22 23 23 23
Totaal 745 737 753 786 824

Vrij personeelsverloop (%)
2008 2009 2010 2011 2012

BC 3,6 3,2 2,2 3,4 2,6
WC 4,2 3,0 3,0 2,2 5,3
ST 7,5 6,9 3,7 7,6 6,6
Gem. 4,7 4,1 2,8 4,2 4,2

BE 5,4 3,7 2,8 4,1 4,1
UK 7,0 7,4 4,2 7,4 4,7
FR 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2
NL 2,8 5,3 2,7 2,6 7,9
GE 0,0 4,5 4,3 4,3 3,8
Gem. 4,7 4,1 2,8 4,2 4,2

Aantal uren opleiding per werknemer per geslacht 
(#uur/jaar)

2008 2009 2010 2011 2012
Mannen 30,9 28,9 21,2 24,4 21,7
Vrouwen 28,1 27,9 18,4 24,2 18,7

Arbeidsverzuim (%)
2008 2009 2010 2011 2012

BE 2,0 2,4 2,2 2,3 2,9
UK 2,6 2,0 1,9 2,1 3,4
FR 2,1 1,3 3,9 4,8 2,8
NL 4,9 3,7 3,8 3,0 2,1
GE 3,1 1,9 2,5 2,9 1,8
Totaal 2,4 2,3 2,5 2,6 2,9
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 Een gezonde toekomst voor mens en planeet

Plantaardige voeding is goed voor de toekomst van mens én planeet. Terwijl algemeen aangenomen wordt dat het eten van fruit en 
groenten bijdraagt tot een gezonde levensstijl, is het minder geweten dat deze plantaardige voeding ook beter is voor de planeet 
waarop we wonen. Plantaardige producten hebben immers een kleinere ecologische voetafdruk dan dierlijke producten, omdat er 
tijdens de productie ervan minder water en land wordt verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten. 

 1/3 – 2/3

Een gezonde voedingsbalans bestaat uit 2/3 plantaardige en 1/3 dierlijke voedingsmiddelen. Toch zijn we 
in onze westerse eetcultuur nog steeds erg op dierlijke producten als vlees, melk, yoghurt en kaas gericht. 
En als je vaker plantaardig eet, eet je ook duurzamer. Plantaardige producten hebben immers een kleinere 
ecologische voetafdruk dan dierlijke producten. Omwille van het dubbele voordeel van plantaardige voeding  
ten opzichte van dierlijke voeding, promoot Alpro, in samenwerking met NGO’s en overheidsinstanties, een 
gezond en gevarieerd eetpatroon.

 
 Alpro. Méér dan soja

Om consumenten een nog uitgebreider assortiment te kunnen aanbieden, breidde Alpro het oorspronkelijke sojagamma in 2012 
uit, met producten op basis van andere plantaardige ingrediënten. Terwijl Provamel® reeds geruime tijd een aantal rijst- en 
haverproducten in het assortiment heeft, kwam Alpro® begin 2012 op de markt met drinks op basis van amandelen en hazelnoten.

 
 Minder land, minder water, minder CO2

Omdat onze eetgewoontes een belangrijk deel van onze CO2-voetafdruk uitmaken, geloven wij meer dan ooit in ‘slimme voeding’.  
De ecologische voetafdruk van de veehouderij weegt immers zwaar op onze planeet. Alpro biedt je een 
plantaardig voedingsaanbod aan en puurt daardoor het beste uit de natuur met een minimale milieu-impact. 
Het overtollig waterverbruik, landgebruik en de CO2-uitstoot die de productie van vlees- of zuivelproducten met 
zich meebrengt, wordt tijdens dit productieproces vermeden. LCA-analyse wijst uit dat de productie van 1 liter 
sojadrink tot drie keer minder land en tweeënhalf keer minder water verbruikt en vijf keer minder CO2 uitstoot dan 
de productie van 1 liter koemelk. 

Plant Power

Productieproces 
koemelk

Productieproces  
Alpro Soya Drink

Productieproces 
Alpro Amandelmelk
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ge 2.12 (m2) ÷3 0.65 (m2) ÷1.5 1.16 (m2)
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ge 1006 (L) ÷2.5 365 (L) ÷1 916 (L)
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eq

1.30 (Kg) ÷5 0.25 (Kg) ÷3.5 0.38 (Kg)

Productieproces 
Hamburger Rundsvlees

Productieproces  
Alpro Soya Burger
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ge 51 (m2) ÷45 1.1 (m2)
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ge 15.500 (L) ÷20 775 (L)
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eq

16.0 (Kg) ÷10 1.5 (Kg)

Bron: Ecofys
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 Economische prestaties

De plantaardige oorsprong van Alpro’s producten speelt als vanzelf in op de stijgende trend naar gezondere en duurzamere voeding. 
Daardoor is Alpro een typisch ‘groeibedrijf’ dat er, ondanks de Europese economische crisis, de afgelopen jaren in slaagde te blijven 
groeien. Deze groei stimuleert bijkomende investeringen in onze merken, vernieuwende projecten, klantenrelaties, technologieën, 
partnerships en werknemers. Deze extra investeringen zorgen op hun beurt voor verdere groei.

Meer informatie over Alpro’s financiële prestaties, het Europese business segment van The WhiteWave Foods Company, vindt u via 
www.whitewave.com.

 
 Ecologische prestaties

Sinds 2008 slaagden we erin onze CO2-uitstoot met 14% te verminderen tot 17.419 ton, terwijl het productievolume met 17% steeg. Alpro 
blijft jaar na jaar investeren in hernieuwbare energie en andere uitstootreducerende maatregelen en projecten. Alpro streeft daarbij 
een CO2-neutraal productieproces na. 

Ons Provamel®-merk is koploper in zijn segment en bereikte dit ambitieuze einddoel al in 2010. Deze CO2-neutrale productie kwam tot 
stand dankzij energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energie en de investering in externe CO2-reducerende projecten. Zo 
steunt Provamel® een windmolenpark in China, dat werd aangelegd door de Britse organisatie Pure.

 
 Andere duurzame initiatieven

Het transport van de sojabonen naar Wevelgem gebeurt over het water. Zo nemen we op jaarbasis in België alleen al een 1200-tal 
vrachtwagens uit het wegverkeer. De sojabonen worden geteeld volgens de ProTerra-richtlijnen standaard en zijn volledig vrij van GMO.

Sinds mei 2011 is Alpro het eerste Europese voedingsbedrijf dat deel uitmaakt van de WWF Climate Savers. Dit programma brengt 
bedrijven bij elkaar die voorloper zijn op het gebied van duurzame energie en energiebesparing en tonen aan dat CO2-reductie en 
economische groei hand in hand kunnen gaan. Volgens CEO Bernard Deryckere nemen Alpro’s milieu-inspanningen nog elke dag toe 
en versterkt dit partnerschap de verdere ontwikkeling van de bestaande klimaatplannen. Zo streeft Alpro ernaar om de CO2-uitstoot in 
2013 onder het niveau van 2008 te houden ondanks een verdere groei, wat resulteert in een verlaging van 42.0000 CO2 uitstoot.

Evolutie in CO2 uitstoot

Alpro, een rendabel groeibedrijf

Performance

Totale uitstoot broeikasgassen 
Totale uitstoot broeikasgassen exclusief groene energie

2008 2009 2010 2011 2012

To
ns

 C
O 2

33.000 
31.000 
29.000 
27.000 
25.000 
23.000 
21.000 
19.000 
17.000

2009 2010 2011 2012

Volume (Ktons) 246.5 259.4 264.8 272.9

Omzet (M€) (US GAAP) 239.2 257.4 264.6 286.0

Operationeel inkomen (M€) 13.4 17.5 20.3 19.1

Investeringen (M€) 9.1 7.4 9.7 9.0

  waarvan energie-gerelateerde 

   investeringen (M€)

1.2 0.7 1.1 1.5
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Wenst u meer informatie over Alpro's visie op duurzame ontwikkeling of één van onze concrete initiatieven? Aarzel dan niet om ons 
te contacteren, via ann.dejaeger@alpro.com, koen.bouckaert@alpro.com, basiel.debruyne@alpro.com.

Informatie


