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Sven Algoet:  
‘ Stevia-assortiment over 
productcategorieën 
heen’

die is geïnteresseerd in gezonde producten, wil 
naast chocolade ook koekjes of zoet broodbeleg 
kopen.” Hij voegt toe dat dit wezenlijk anders is 
dan de gangbare situatie van merkenvoorkeur, 
waarbij twee merken concurreren met zo goed als 
identieke producten en de marketinginspanning 
bepalend is voor de verkoop.” Ook de verkoop-
punten doen hier hun voordeel mee: “Een assorti-
ment steviaproducten bieden is onderscheidend 
van het aanbod van één steviaproduct binnen een 
categorie.”

Ambitie
Sweet-Switch producten zijn inmiddels te koop in 
natuurvoedingswinkels, bij diverse winkelketens 
en zelfstandige winkelpunten en bakkers. Dit aan-
tal wil Algoet uitbreiden en verbreden, ook naar 
bijvoorbeeld luchthavens. Maar de ambitie reikt 
verder. Internationale expansie is voorzien. Daar-
bij zal de Sweet-Switch productrange blijven groei-
en. Snackrepen zijn in ontwikkeling en frisdran-
ken die uitsluitend met stevia zijn gezoet, lijken 
binnen handbereik.

product- en receptuurontwikkeling wordt kennis 
gedeeld. Voordeel is daarbij dat we de bij het ene 
product opgedane kennis kunnen meenemen 
naar het andere product omdat dit niet concur-
rerend is.”
De ontwikkeling van lekkere steviaproducten 
blijkt niet eenvoudig. “Veel trail and error”, aldus 
de stevia-man. “De ontwikkeling van hazelnoot-
pasta duurde vanaf idee tot product in de markt 
twaalf maanden. Maar dan hebben we ook zorg-
vuldig naar de receptuur gekeken. Geen erythritol 
en bovendien is het product vrij van gluten en 
palmolie. Daarbij hebben we wel de duurdere 98% 
stevia-variant gebruikt voor de beste smaak. Dat 
gebeurt sowieso voor Sweet-Switch.” 

Relevant merk
Algoet creëert met Sweet-Switch voor de eindcon-
sument wat hij noemt een relevant merk. “Iemand 

sven algoet zag na de goed- 
keuring van stevia kansen. Hij 
startte sweet-switch en brengt 
inmiddels onder het gelijknamige  
merk over categorieën heen  
vijftien producten met stevia.  
voor productie en product- 
ontwikkeling werkt hij samen  
met acht fabrikanten. 

Werkzaam als marketeer is Sven Algoet altijd op 
zoek naar unieke producten. Stevia kon in zijn 
ogen het hiaat in de markt vullen van gezonde 
producten die tegelijkertijd lekker zijn. “Mensen 
die suikervrije chocolade kopen, hebben ook  
interesse in andere suikervrije producten. Dit  
heb ik onder hetzelfde merk gebracht en zo is 
Sweet-Switch ontstaan.”

Gezamenlijke productontwikkeling
Door met verschillende fabrikanten samen te  
werken, biedt Algoet inmiddels een volledig assor-
timent stevia-producten: hazelnootpasta, chocola-
detabletten, fruitbeleg (met 55% fruit), snoep, 
koekjes, amandeldragees, Belgische pralines,  
truffels en chocolade seizoensartikelen. Hij zegt 
hierover: “Het is een volledig partnership. Ook in • Carina grijspaardt-vink •

Wat: Sweet-Switch steviaproducten
Sinds: juli 2012
Startkapitaal: €250.000
Aantal werknemers: 1
Werkweek (aantal uren): 85
www.sweet-switch.com
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