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RBK Group verbetert de
concurrentiepositie van haar klanten
“Efficiënt en duurzaam werken zijn de sleutelwoorden”
In de vorige editie heeft u al een korte
introductie kunnen lezen over de RBK
Group, maar de redactie van NBT Magazine
vond het tijd om het bedrijf wat beter te
leren kennen. RBK richt zich tot bedrijven
in de voedingsmiddelenbranche en vooral
het efficiënt indelen van deze bedrijven,

Batches

zodat tegen een zo laag mogelijke kostprijs geproduceerd kan worden. Daarbij
wordt rekening gehouden met de verschillende stromen binnen de bedrijfsvoering:
logistiek, automatisering en organisatie,
en de invloed die zij op elkaar hebben.
De verbeterslag wordt gemaakt op basis
van een analyse van de markten en producten, specifieke capaciteiten, efficiency
en energieverbruik. Tijdens de Bakkerij
Dagen was RBK vertegenwoordigd met
een eigen stand en de laatste tijd is het
bedrijf zich volop aan het profileren in de
bakkersbranche. In een vraaggesprek met

Kunt u wat vertellen over de geschiedenis
van RBK en wat u kunt betekenen voor
bedrijven?
“RBK is in 1979 begonnen als adviesbureau
in koeltechniek. In de jaren tachtig en
negentig is RBK uitgegroeid tot een organisatie in het ontwerpen en beheren van
bedrijven binnen de vaste voedingsmiddelentechniek. Dat is grotendeel vlees, vis,
groenten en fruit, koel- en vriesopslag van
productiebedrijven en links en rechts een
project in de bakkersbranche. Dat is door
de jaren heen zeker niet de hoofdmoot
geweest, maar onze focus is daar de laatste tijd wel meer op komen te liggen. Dat
heeft te maken met onze samenwerking
met Project Techniek uit Ammerzoden,
waar wij onder meer ondersteunend werk
hebben verricht. Zij realiseren de logistieke
ontwerpen en wij het gebouw en technische installaties en milieuvergunning.”

“Uiteindelijk heeft RBK zich ontwikkeld
tot een bedrijf dat zich richt op een drietal werkmaatschappijen. Allereerst het
adviesbureau waar wij logistieke ontwerpen maken. Daarnaast verzorgen we
milieuadvies voor klanten, wat inhoudt
dat we bijvoorbeeld milieuvergunningen,
geur- en geluidvraagstukken regelen. Als
derde hebben we een automatiseringsafdeling, waar we onder meer de goederenstroom in kaart brengen, vanaf ontvangst
van grondstoffen tot het uitleveren van
producten. Dus alles rondom productie
kunnen we verzorgen. Ook hebben we
een pakket wat gericht is op technische
installatiebesturing en visualisering. Daar
is het belangrijkste item de koeltechnische
installatie.”
Wat kunt u specifiek betekenen voor de
bakkerijen?

General Manager Frank van Dijck wordt

Tracering

duidelijk waarom.

88

NBTmagazine
magazine

BA
R I JB A
DA
2CHINES
A U T O M AT I S E R I N G , V E R PA K K I N
GK
EK
NE &
KG
K EEN
R I2J 0
M1A

“We willen ons in ieder geval breder orienteren in de branche. Twee jaar geleden
hebben wij ons pakket voor het eerst
toegepast bij een industriële bakkerij. Dat
ging om de goederenstroombeheersing.
Het doel was om het werk efficiënter te
maken. Onze kracht is dat we koppelingen met bestaande systemen kunnen
maken. Het gehele productieproces kan
via RBK geautomatiseerd worden. Wat
een steeds belangrijker aspect wordt, is
het OEE (Overall equipment effectiveness
red.). Vraagstukken over bezetting, storingen en allerlei verwante zaken maken we
inzichtelijk middels managementrapportages. Directe inzage in het productieproces
is essentieel om te kijken waar je efficiënter kan werken.”
“Wat wij zien is dat we in de bakkersbranche als RBK nog heel veel kunnen betekenen. Vooral aan het eind van de productielijn zijn we nu actief. Orderpicken,
het opslaan van producten in vrieshuizen, het verpakken en ga zo maar door.
Vier jaar geleden zijn wij gestart met ons
goederstroomsysteem volledig opnieuw
te programmeren, zodat we iedere klant
een standaardoplossing kunnen bieden.
Standaard is voor iedereen de beste oplossing. Maatwerk lijkt mooi, totdat je merkt
dat je heel afhankelijk bent. Nu met ons
standaard pakket kunnen wij snel koppelen en twee keer per jaar bieden we een
update. Je pakket veroudert dus nooit.
Uiteindelijk zien wij hierin de beste oplossing. Dit brengt ook minder kosten met
zich mee.”

om milieuadvies regelen we veel milieuvergunningen. Hygiëne-eisen worden steeds
strenger in de bakkerswereld, ook rondom
verpakken en THT-data, en je krijgt in
sommige gevallen ook te maken met high
care-ruimtes. Vanuit de vleeswereld hebben we daar al ervaring mee. Het bouwen
en aanpassen van bedrijven en rekening
houden met deze eisen is iets waar wij al
jaren in gespecialiseerd zijn. Het adviesstuk
is dus ook belangrijk en dat bestaat uit het
ontwerpen en renoveren van bedrijven
en het verbeteren van productierendementen. Daar achteraan maken wij een
bouwkundig ontwerp, maar we realiseren
deze projecten natuurlijk ook daadwerkelijk. Het is ontzettend breed. Daarom is het
ook heel moeilijk om aan te geven wat we
specifiek doen.”
“De start van een project is altijd het product en de organisatie. Hoe kunnen we
het productieproces optimaliseren? Dat is
de belangrijkste vraag. Door onze ervaring hebben we alles al meegemaakt en
daarnaast hebben we een team van vijftig
personen die kennis van zaken hebben.
Wat wij specifiek voor de klant willen realiseren, is dat zij op een zo goedkoop mogelijke manier, kwaliteitsproducten kunnen
produceren. Efficiënt en duurzaam werken
zijn dan de sleutelwoorden. Het logistieke
proces is ook belangrijk. Zo min mogelijk
transportbewegingen, het reduceren van
vierkante meters dus.”
“Het zwaartepunt van de projecten van
RBK ligt op kostenefficiency en duurzaamheid en daarmee ook een energiezuinig
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ontwerp van het bedrijfsgebouw, de (productie-)inrichting en installaties, milieuaspecten, energiezuinige besturingen en
optimale aansturing van logistieke processen.”
Jullie waren aanwezig op de Bakkerij
Dagen. Hoe was dat?
“Het was jammer van het tijdstip voor ons,
door het gelijktijdig plaatsvinden met de
Europain. We waren aanwezig om onszelf
te tonen. Voor ons is de bakkersbranche
nog redelijk onbekend terrein, ondanks
onze eerder gerealiseerde projecten. We
hebben ons daar dus geprofileerd. De
Bakkerij Dagen had voor ons beter kunnen
zijn, maar we klagen niet.”
Waar moet de bakkersbranche nog verbeteren volgens u?
“Ze zouden eens moeten kijken in andere
branches. In de vleesindustrie bijvoorbeeld
gaat geen gram vlees verloren. Daar is
nog een inhaalslag te maken voor de bakkersbranche. De planning, inkoop en verkoop beter op elkaar afstemmen, maar er
moet zorgvuldig gewerkt worden, alleen
al met het oog op grondstofprijzen. En
dan hebben we het niet eens over manuurbesparing. Het doel van ons is de concurrentiepositie van een klant verbeteren
en een goede partner worden voor de
bakkerijwereld.”
Meer informatie:
RBK Group,
tel. 0570-680100,
www.rbk.nl

“Vooral de goederenstroombeheersing in
de bakkersbranche is een thema waar wij
ons op richten. We hebben veel ervaring
opgebouwd in het elektronisch dataverkeer met bestellingen vanuit de retailers
en het verwerken van bestellingen naar
inkoopopdrachten en productieopdrachten. Het hele traject is ons bekend. We
zijn er van overtuigd dat we deze markt
kunnen bedienen en dat hebben we ook
al bewezen. Het functioneert optimaal.
Een stuk aanvulling op het al bestaande
aanbod, zo moet je het zien en dan vooral
voor de industriële bakker en het middensegment.”
Voortgang

Naast automatisering is RBK natuurlijk ook
op andere vlakken actief in de bakkersbranche. Welke zijn dat?
“Onze focus ligt heel breed. Als het gaat
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