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Mens in bedrijf

Zeger Zeilemaker, 33 jaar, werkt sinds 1997 bij Plusfood. Zeger studeerde in 1995 af aan de HAS te

Bolsward, richting Levensmiddelentechnologie, en begon als afdelingschef bij Plusfood. Daarna

stroomde hij via de functie productontwikkelaar in 2000 is door naar de dat van hoofd Productont-

wikkeling. Zeger is getrouwd met Annemieke Weijling die hij ontmoette tijdens zijn studie.

Wat houdt je werk precies
in?
Ik ben verantwoordelijk
voor de productontwikke-
ling van alle productieloca-
ties in Europa (Nederland,
Engeland en Roemenië) en
voor de ontwikkeling van
nieuwe producten die wor-
den vervaardigd bij onze
partners in Thailand en
Brazilië. Plusfood is produ-
cent van verwerkt pluim-
veevlees (kip en kalkoen)
en produceert en verkoopt
onder het merk Friki en pri-
vate-label-producten.

Wat vind je leuk aan je
werk?
Geen dag is gelijk. Door de
diversiteit heb je met ver-
schillende vakmensen te
maken. Het afwisselende
maakt het interessant. Ook
het oplossen van oude en
nieuwe vraagstukken
houdt je scherp. Uiteraard is een succesvolle lancering een
kroon op het werk. Maar dat is natuurlijk een verdienste van
alle betrokken partijen.

Hoe ziet een werkdag eruit?
De dag begint zo rond acht uur en om negen uur is er onder het
genot van een kop koffie afdelingsoverleg. Gedurende de dag
worden er verschillende recepturen bedacht en geproefd. Er
gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder een kip- en/of kalkoen-
product te proeven. Vaak betreft dit nieuwe innovaties en/of
verbeteringen aan bestaande producten. Af en toe een beoor-
deling van producten van concurrenten. Ook wordt er veel tijd
besteed aan het voorbereiden van werkzaamheden en het
bestellen van de juiste ingrediënten. Deze activiteiten worden
meestal aan het einde van de dag gedaan samen met het docu-
menteren van de resultaten van de testen. 

November vorig jaar
brachten jullie Friki Chic-
ken Tortilla’s op de markt
gebracht. Wat heb je
daarvan gemerkt in je
werk?
Via een ander concept, dat
momenteel nog niet gerea-
liseerd is, kwamen we ei-
genlijk op het idee van een
tortilla. Mede omdat tortil-
la’s als snack behoorlijk
groeiden en omdat tortilla-
’s ook als warme snacks
worden gegeten, hebben
we geprobeerd een onder-
scheidend product te ma-
ken dat een groot publiek
aanspreekt. Tot en met die
eerst productie is het een
spannend proces of ieder-
een blij is met het eindre-
sultaat. Na die eerste pro-
ductie blijven we het pro-
duct volgen om te zien hoe
de afzet gaat en of er nog
kleine verbeteringen qua

samenstelling of proces te realiseren zijn. Vaak is dit wel het
geval omdat de ervaring met de tijd toeneemt. 

Wat is je favoriete gerecht?
Okinomi yaki, Japans. Eigenlijk is dit een soort pannenkoek op
basis van ei, witte kool, bloem, garnalen en saus. Dit gerecht is
erg makkelijk te bereiden en doet mij denken aan het jaar dat ik
voor Frico International in Huis ten Bosch in Japan heb mogen
werken.

Wie kookt er vanavond?
Bijna zonder uitzondering kook ik zelf. Ik vind het interessant
om elke keer weer met potten en pannen bezig te zijn. Ook
kruiden en specerijen intrigeren mij enorm. Geen gerecht is bij
mij hetzelfde.

Het hoofd 
Productontwikkeling
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