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Met uitbreiding topmanagement is Protix klaar voor 
stevige groei in insecteningrediënten  
Voorafgaand aan een geplande grote uitbreiding van de productiecapaciteit heeft 
Protix, het toonaangevende bedrijf in insecteningrediënten voor (dier-)voeding, 
Barry Greyling aangesteld als Corporate Treasurer. Barry volgt op de recente 
aanstellingen van Jeroen van der Staay als Chief Growth Officer en Anneke van de 
Geijn als Chief Commercial Officer. Met deze uitbreiding van het team is Protix 
grondig voorbereid op exponentiële, internationale groei.   

 
Protix levert als enige bedrijf ter wereld insecteningrediënten op industriële schaal. Het 
bedrijf maakt gebruik van de kracht van de zwarte soldaatvlieg om laagwaardige, plantaardige 
resten uit de voedingsindustrie om te zetten in hoogwaardige voedingsstoffen zoals eiwitten 
en vetten. Deze hoogwaardige ingrediënten worden gebruikt door A-merken en industriële 
fabrikanten om gezonde en duurzamere voedingsproducten voor huisdieren, vee, vissen, 
planten en mensen op de markt te brengen.    
 
Er is een sterk momentum voor insecteningrediënten door de huidige problemen met de 
beschikbaarheid van grondstoffen en de noodzaak om duurzamer te produceren. Protix biedt 
fabrikanten een oplossing op zowel duurzaamheid als leverzekerheid doordat haar productie 
lokaal en circulair is. Op basis van een solide plan investeert het bedrijf nu in een sterk 
management om de volgende stap te zetten op weg naar een krachtig en innovatief 
insectenbedrijf en een gezonde, bloeiende insectensector.   

Barry heeft meer dan 15 jaar ervaring in internationale corporate finance, bankieren en 
treasury, onder meer bij één van de 'big four' accountancybureaus. Hij is lid van het 
Chartered Institute for Securities and Investments, heeft een diploma in Management 
Accounting van het Chartered Institute of Management Accountants en is een gecertificeerd 
Professional Scrum Master. Jeroen van der Staay heeft ruime internationale ervaring als 
strategieconsultant, investment manager, marketing- en commercieel directeur, opgedaan 
binnen verschillende industrieën en over de gehele wereld. Anneke van de Geijn heeft een 
enorme staat van dienst in zowel de zakelijke als de consumenten-voedingssector. Zij 
bekleedde eerder posities als Global Marketing Director, Global Sales Director en Commercial 
Director voor grote divisies van een multinational.  
 
De drie sluiten zich aan bij het gepassioneerde expert team van Protix dat onder andere 
bestaat uit Bas Jürgens [Chief Operations Officer], Stijn Harms [Director Projects & 
Engineering], en Eric Schmitt [R&D Director] die al jarenlang toegewijd zijn aan Protix en 



daarmee zorgen voor een stevig fundament op het gebied van operations en R&D. Al deze 
professionals samen hebben als doel de komende jaren nieuwe fabrieken te openen en de 
insectensector wereldwijd verder uit te bouwen.  
 
Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix, zegt: "Als enige leverancier van commerciële 
producten in een substantieel volume heeft Protix sterke relaties opgebouwd met 
diervoeder- en voedselproducenten. Sinds de opening van onze grootschalige 
productiefaciliteit in 2019 hebben we nauw samengewerkt met onze klanten zodat we hun 
behoeften van haver tot gort begrijpen. We bevinden ons nu in de spannende fase van het 
verder opvoeren van onze productie om aan de toenemende vraag te voldoen. Daarnaast zijn 
we de afgelopen jaren in staat gebleken om onze hightech productie verder te ontwikkelen 
om een natuurlijke bron van eiwitten met een lage voetafdruk te bieden en knowhow te 
genereren over hoe dit nog duurzamer en efficiënter kan. We kunnen nu een grote sprong 
voorwaarts maken. We zien uit naar de bijdragen van Barry, Jeroen en Anneke aan de 
volgende mijlpalen op onze reis om het voedselsysteem weer in balans te brengen met de 
natuur." 
 
EINDE 
 
 
Over Protix 

Protix is marktleider in circulaire, natuurlijke en duurzame ingrediënten van insecten. We 
kweken larven van de zwarte soldaatvlieg. Plantaardige resten uit de voedingsindustrie 
dienen als voer voor de insecten. Op hun beurt worden de insecten verwerkt tot duurzame 
ingrediënten zoals eiwitten en vetten. Deze voedingsstoffen worden door de klanten van 
Protix gebruikt als voedzame ingrediënten met een hoge toegevoegde waarde in 
huisdierenvoeding en diervoeder. Insecteningrediënten zijn duurzamere ingrediënten dan 
soja of vismeel en helpen overbevissing en ontbossing voor de sojateelt te voorkomen. Protix 
is het eerste [en enige] bedrijf ter wereld met industriële productie van insecten-ingrediënten. 
Protix draagt bij aan een voedselsysteem dat in balans is met de natuur. www.protix.eu 
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Meer over  

Anneke van de Geijn 
https://protix.eu/press_and_media/hiring-growth-anneke-van-de-geijn/ 
https://www.linkedin.com/in/anneke-van-de-geijn-a536b4b/ 

 
Jeroen van der Staay 
https://protix.eu/press_and_media/hiring-growth-jeroen-van-der-staay/ 
https://www.linkedin.com/in/jeroen-van-der-staay-07575b/ 
 
Barry Greyling 
https://www.linkedin.com/in/barry-greyling/ 
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