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Technologie
Mens in bedrijf

De producttechnoloog
Van jongs af aan was hij vaak in de natuur te vinden. Rudy Simons (25) wist al vroeg dat hij biologie

wilde studeren. Tijdens zijn studie raakte hij geïnteresseerd in chemie en in de werking van bio-

actieve stoffen in planten. Nu werkt hij als producttechnoloog bij ingrediëntenleverancier Acatris.

Hoe ziet je loop-
baan eruit?
“Na mijn afstude-
ren ben ik direct bij
TNO begonnen op
de afdeling Toege-
paste Plantenwe-
tenschappen. Ik
heb daar aan diver-
se projecten mee-
gewerkt, waaronder
een project over de
werking van Chine-
se geneeskrachtige
planten.”

Wat doe je precies
bij Acatris?
“Acatris levert een
breed scala aan
ingrediënten aan
de voedingsmidde-
lenindustrie. Het
onderdeel waar ik
voor werk is gespe-
cialiseerd in ingre-
diënten met ge-
zondheidbevorde-
rende eigenschap-
pen, voornamelijk
voor de voedings-
supplementenindustrie. Op de R&D-afdeling zijn we continu
bezig met het ontwikkelen, optimaliseren en toepassen van
gezondheidsingrediënten. Naast het volgen van de wetenschap-
pelijke ontwikkelingen op dit gebied, houd ik mij bezig met het
oplossen van technische vraagstukken. Een ander belangrijk deel
van mijn tijd besteed ik aan regelgeving en kwaliteitgerelateerde
kwesties.”

Wat vind je leuk aan je werk?
“Het leuke aan mijn functie is dat ik multidisciplinair bezig ben.
De ene keer wordt een beroep gedaan op mijn chemisch-analyti-
sche kennis, het andere moment ben ik bezig met Europese
regelgeving of met het uitzoeken van het mechanisme volgens
welke een bepaalde stof in het lichaam zou kunnen werken. Het
dwingt me tot continu kennis vergaren en dat maakt het interes-
sant. Het internationale karakter van Acatris is ook een belangrijk
punt om te noemen in dit kader. Ik vind het erg leuk om met mijn
buitenlandse collega’s uit Europa en de VS samen te werken om

onze klanten zo
goed mogelijk van
dienst te zijn.”

Wat speelt er op
dit moment binnen
jullie bedrijf?
“Recentelijk heeft
Acatris een nieuw
ingrediënt gelan-
ceerd: LinumLife.
Dit is een lignanen-
extract uit lijnzaad,
bedoeld om be-
paalde verouder-
ingsklachten bij
mannen tegen te
gaan. Na marktin-
troducties komen
altijd vragen vanuit
de markt terug naar
de R&D-afdeling.
Door het beant-
woorden van deze
vragen, krijgen we
vaak nieuwe ideeën
en inzichten die ons
weer verder helpen
bij productverbete-
ringen.
Een ander product

dat zeer recent geïntroduceerd is, is geurloze L-Selenomethio-
nine. Door middel van technologische aanpassingen aan het
product zijn we er in geslaagd de karakteristieke zwavelgeur
van L-Selenomethionine te minimaliseren zonder dat dit ten
koste gaat van de biobeschikbaarheid. Het wachten is nu op de
eerste reacties van onze klantenkring, maar zelf zijn we zeer
tevreden over het resultaat.”

Wat eet je zelf?
“Sinds een aantal jaren eet ik vegetarisch. Ik kook graag en ge-
bruik daarbij veel tahoe, groenten en kruiden. De Aziatische,
Mediterrane en Mexicaanse keuken zijn mijn favorieten. Daar-
naast ben ik gek op fruitshakes. Elke ochtend maak ik met mijn
blender allereerst een fruitshake klaar. Ik probeer steeds nieu-
we combinaties van fruit, groenten, sojayoghurt en granen.”

Ank Louwes

Rob Simons: “De
Aziatische Mediter-
rane en Mexicaanse
keuken zijn mijn
favorieten.”
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