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Doorgaans is een naamsverandering of 
verhuizing aanleiding voor een korte ver-
melding in de daarvoor bestemde rubriek 
van dit blad. Bij de RBK Group is sprake van 
beide, maar niet alleen. We vroegen Alfred 
Klunder, director sales bij de Group, wat er 
bij RBK allemaal veranderd is.

Wat is kort en goed de grootste 
verandering?
Alfred Klunder: „Samenwerking is het 
parool. In de RBK Group zijn RBK Raadge-
vend Ingenieurs, RBK Automatisering en 
RBK Milieu-Advies daarom samengevoegd 
tot één partner, die de door opdrachtgevers 
gewenste veranderingen, verbeteringen 
en vernieuwingen vanuit een integrale 
aanpak vertaalt in doordachte en doeltref-
fende oplossingen. De nieuwe RBK Group 
is nadrukkelijker gericht op samenwerking. 
We willen een nog betere gesprekspartner 
zijn voor de ondernemer c.q. beslisser met 
krachtige concepten, die we vertalen in 
onze kerncompetenties: van plannenmakerij 
tot realisatie en effectief gericht op het 
samenspel tussen de techniek, de mens en 
de informatiesystemen.”

Dit klinkt inderdaad doordacht, maar 
wat betekent RBK’s nieuwe aanpak 
concreet?
„Het streven naar een hechtere samen-
werking binnen en tussen de verschillende 
disciplines in onze onderneming heeft, naast 
eerdergenoemde integratie, geleid tot een 

verhuizing. We zaten weliswaar in een mooi 
oud pand in het centrum van Deventer, 
maar het gebouw en de indeling stonden 
een verbetering van de communicatie in 
de weg. Op de nieuwe locatie zitten we al-
lemaal gelijkvloers en bovendien vlakbij de 
A1. We hebben een nieuw logo en gekozen 
voor een corporate image, dat een soepele 
stroom verbeeldt. Een geoefend oog ziet 
in het logo een pijl, die refereert aan de 
missie van de RBK Groep om haar klanten 
te ondersteunen bij het verbeteren van hun 
concurentiepositie. De RBK Group draagt er 
zorg voor dat de goederen als een soepele 
flow door het bedrijf gaan. De vier kleuren 
staan voor onze competenties Gebouw & 
Infrastructuur, Masterplanning & Logistiek, 
Milieu en Procesengineering/ -management/ 
-beheer & Informatisering.”

En merkt de klant hier nog iets van?
„Om hem of haar is het natuurlijk allemaal 
begonnen. De markt van voedingsmidde-
len is steeds complexer geworden. Ketens 
schuiven steeds meer in elkaar. De onderne-
mer blijkt steeds meer behoefte te hebben 
aan een gesprekspartner met een breed 
spectrum. Hij wil niet onmiddellijk met de 
techneut aan tafel om over deeloplossingen 
te praten. In de bijna 30 jaar van haar be-
staan heeft de RBK Group veel projecten in 
binnen- en buitenland gerealiseerd. Op basis 
daarvan zijn concepten ontwikkeld. Onder 
andere logistieke concepten, beheerscon-
cepten en ontwerpconcepten.” 

De RBK Group brengt concepten 
aan de man?
„Geenszins. Hoe ziet uw markt er uit, is de 
eerste vraag die wij de ondernemer met 
een ontwerp-, (ver) bouw- of beheersvraag 
stellen. Wat is de uitdaging: verlaging van 
de kostprijs, meer flexibiliteit, meer volume 
of nieuwe producten? Als we dat helder 
hebben, kunnen we een passend concept 
inzetten en van daaruit via deelconcepten 
de vertaalslag maken naar technische oplos-
singen. Hiervoor heeft de RBK Group meer-
dere sterke competenties in huis, die met 
een grote mate van synergie doeltreffende 
en vaak in de praktijk gerijpte oplossingen 
aandragen. De functie van de onderneming 
staat daarbij te allen tijde centraal.”

Klinkt logisch
„Wij ervaren dat het superefficiënt werkt. De 
voedingsmiddelenbranche is voortdurend in 
beweging en vraagt om veranderingen, ver-
beteringen en vernieuwingen. Veelal vanuit 
het perspectief kostprijsverlaging, flexibili-
teitsverhoging of verbetering van 
de leveringsbetrouwbaarheid. De RBK Group 
is van en op vele markten thuis en biedt 
stabiele oplossingen. Doordacht en logisch, 
innovatief, snel, flexibel, pasklaar, betrouw-
baar en dynamisch, want anticiperend op de 
gevolgen van toekomstige ontwikkelingen. 
Dit alles is samengebracht in wat wij noe-
men ‘competitive food chain concepts’.”

food chain
De uitdaging van de klant vertalen in de juiste oplossing. Daartoe is de RBK Group op aarde en heeft zij alle krachten 

gebundeld. „De ontwikkelingen in de markt hebben geleid tot een nieuwe aanpak,” zegt Alfred Klunder. 
„Daarop hebben we niet alleen onze organisatie en profilering aangepast, maar daarvoor zijn we zelfs verhuisd.” 

De RBK Group zet, aldus Klunder, al haar niet geringe competenties op het gebied van ontwerpen, 
bouwen, informatiseren en beheren in voor de verbetering van uw concurrentiepositie.

Competitive 
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RBK Group ‘on the move’
Opgericht in 1979 als Raadgevend Bureau Kortenbach 
is de RBK Group tot op de dag van vandaag gericht op 
ondersteuning van bedrijven in de voedingsmiddelensector 
bij verbouw- en nieuwbouwvraagstukken alsmede 
automatiseringsprojecten.
Eind jaren ’90 groeide de referentielijst van de RBK Group 
met het ontwerp, de bouw(begeleiding) en de automatisering 
van diverse voedingsmiddelenbedrijven in binnen- en buitenland. 
Aan het begin van de 21e eeuw is RBK Group uitgegroeid 
tot een internationaal en pro-actief opererend expertise- en 
innovatiecentrum voor de foodsector met een goed gevuld 
portfolio van ‘competitive food chain concepts’.
De RBK Group ontwerpt en bouwt bedrijven en/of automatiseert 

productie- en bedrijfsprocessen. De Group is gespecialiseerd in de 
voedingsmiddelenindustrie. Of het nu gaat om productiebedrijven, 

koel- en vrieshuizen, slachterijen of distributiecentra. De RBK Group 
beheerst het hele traject van haalbaarheidsstudies tot gebouwbe-

heerssystemen, is thuis in architectuur, (turnkey)projectmanagement, 
productie en logistiek, koudetechnologie, energiebeheer en milieu en 

last but not least biedt geïntegreerde automatiseringsoplossingen op 
bedrijfs-, productie- en procesniveau. In Nederland en de afgelopen 

jaren in toenemende mate ook in het buitenland. De RBK Group telt 
een 70-tal medewerkers en is sinds kort gevestigd aan de Keulen-

straat 18 op het industrieterrein Kloosterlanden te Deventer.
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