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Mens in bedrijf

De productontwikkelaar
Op de middelbare school was scheikunde haar favoriete vak en daarom wilde Carry van Dijk (36)

‘iets’ op een laboratorium doen. De open dag van de HAS maakte haar enthousiast: op grote

schaal brood bakken, bier brouwen en appelmoes maken. In 1991 studeerde ze af in Den Bosch als

levensmiddelentechnoloog. Na in diverse keukens te hebben gekeken, werkt ze sinds vijf haar bij

Jonker Fris als productontwikkelaar. 

Hoe ziet je loopbaan eruit?
“Na mijn afstuderen begon
ik als kwaliteitsmedewer-
ker bij De Baronie. Ik deed
de kwaliteitscontrole van
de bonbonproductie en
maakte monsters voor
klanten. Door dit laatste
kreeg ik interesse voor pro-
ductontwikkeling. Daarna
werkte ik bij Riedel en
Sportlife als productont-
wikkelaar. Ik ontwikkelde
nieuwe producten en ver-
beter bestaande produc-
ten, zoals Dubbelfriss, Tak-
si en Sportlife. Sinds vijf
jaar werk ik nu bij Jonker
Fris.”

Wat doe je precies bij Jon-
ker Fris?
“Ik houd me bezig met het
ontwikkelen van nieuwe en
het verbeteren van
bestaande producten.
Nieuwe producten worden
veelal ontwikkeld op ver-
zoek van klanten voor pri-
vate labels. Bij Jonker Fris
zijn het vooral fruitproduc-
ten, zoals de nieuwe prui-
menvlaaivulling. Bij de productverbeteringen draait het vaak
om het testen van alternatieve grondstoffen en hulpstoffen.
Soms ook kan een wijziging in het proces een productverbete-
ring opleveren. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten ben
ik betrokken vanaf het eerste idee. We hebben een productont-
wikkelingsteam waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn.
Samen werken we een idee uit. Ik begin dan met het maken van
laboratoriummonsters. Samen wordt er geproefd en na overleg
worden deze monsters zonodig aangepast. Vervolgens wordt de
productie opgeschaald van laboratorium naar fabriek.” 

Wat vind je leuk aan je werk?
“Ik heb veel contact met alle disciplines in het bedrijf. Zelf werk
ik veel in ‘de keuken’, het laboratorium waar alle proeven en

analyses op de producten
worden uitgevoerd en waar
sensorisch onderzoek
wordt gedaan. Ook heb ik
veel contact met de marke-
tingafdeling en de mede-
werkers in de fabriek. Wat
ik erg leuk vind aan mijn
werk is het opschalen van
de proeven in het laborato-
rium naar het grote volume
in de fabriek. Ik ben altijd
druk bezig om dit proces in
goede banen te leiden.” 

Wat speelt er op dit
moment binnen jullie
bedrijf?
“Een hot item is de nade-
rende overname van Jonker
Fris door NPM Capital. Het
is de bedoeling dat Jonker
Fris onderdeel wordt van
het nog te formeren Neer-
lands Glorie. Hoewel er
nog niets is getekend,
houd ik er rekening mee
dat mijn baan na de over-
name zal veranderen. Nu
werkt Jonker Fris nog veel
samen met Engeland
omdat ons moederbedrijf

Brits is. Dat zal in de toekomst veranderen. Na de overname
verwacht ik ook meer aandacht voor het eigen merk, zonder dat
die voor de private labels minder wordt.”

Wat eet je zelf?
“Met de vlaaivullingen van Jonker Fris maak ik geregeld een
taart. Ik doe ze op ijs of door de yoghurt. En ook de peulvruch-
ten eet ik regelmatig: bruine bonen of kidneybonen in de chili
con carne en kapucijners in andere eenpansgerechten. Verder
eet ik graag vers fruit en verse groenten. Vooral de Italiaanse
keuken vind ik heerlijk.”

Susan Hermens
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