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DE RBK GROUP: SAMENSPEL TUSSEN DE TECHNIEK, DE MENS EN DE INFORMATIES

SPARREN MET RBK; 
DAT HELPT U VERDER

Uw productiebedrijf is een afspiegeling van uw visie.  In de loop der jaren hebt u keuzes gemaakt die u nu waarschijnlijk 

met trots terugziet in uw bedrijf. Maar soms is een herijking noodzakelijk. De RBK Group, gespecialiseerd in de 

voedingsmiddelenindustrie, ondersteunt u daarbij. 

OVER HET BEDRIJF

De RBK Group ontwerpt en bouwt bedrijven 
en/of automatiseert productie- en bedrijfspro-
cessen. De RBK 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 haalbaarheids-
studies tot gebouwbeheerssystemen, is thuis 
in architectuur, (turnkey)projectmanagement, 
productie en logistiek, koudetechnologie, ener-
giebeheer en milieu en biedt geïntegreerde 
automatiseringsoplossingen op bedrijfs- (ERP)-, 
productie (MES)- en procesniveau (SCADA).
In de bijna 30 jaar van haar bestaan heeft de 
RBK Group veel projecten in binnen- en bui-
tenland gerealiseerd. Op basis daarvan zijn 
concepten ontwikkeld. De RBK Group wil 
met deze krachtige concepten een nog betere 
gesprekspartner zijn voor de ondernemer. 
Kerncompetenties: van plannenmakerij tot rea-
lisatie. Effectief gericht op het samenspel tussen 
de techniek, de mens en informatiesystemen.

B
ij het maken van keuzes bij belangrijke 
beslissingen in uw bedrijf, kan het verleden 
u leiden: wat waren indertijd afwegingen 
om uw bedrijf te veranderen of om juist 
niets te doen. Zijn de beslissingen die toen 

genomen werden achteraf goed geweest? 
De  markt verandert continue. Klanten eisen 

steeds kortere lead-times, het assortiment moet 
aangepast worden. Breder, meer variatie. Of juist 
afstoten, specialiseren. Vaak blijkt dat er steeds min-
der tijd is om na te denken over strategische keuzes. 
Maar het moet wel. 

RBK heeft deze benadering, bij wijze van spreke,  
in haar genen. ,,Onze aanpak is ontstaan door 
kritisch te kijken naar onze eigen werkwijze, door 
vallen en opstaan.  Deze aanpak zal u verrassen, uw 
kijk op uw eigen bedrijf zal erdoor veranderen.”

HET RESULTAAT
De mensen van RBK kunnen u helpen in het proces 

van uitdagingen omzetten naar keuzes en realisatie 
van de consequenties. ,,We noemen dit kleurrijk 
ontwerpen,” aldus Jan Wilbrink, en legt uit: ,,Hierbij 
staan u en uw huidige bedrijf centraal. We beginnen 
met uw markt en uw visie. Die vertalen we naar uw 
assortiment en bijbehorende productieprocessen. De 
wijze waarop de processen aangestuurd worden, is de 
volgende stap. Kan dit slimmer, beter, kostprijsverla-
gend, wat kan automatisering bieden? Daarna brengen 

‘Kan het slimmer, beter, 
kostprijsverlagend, 
wat kan automatisering 
bieden?’

ZOVEEL VRAGEN...
U ziet mogelijkheden om uw klantenkring uit te 

breiden? Biedt dit echter ook op lange termijn per-
spectief? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? 
Moet u uitbreiden, aanpassen?

Wanneer moet u kiezen? Kunt u nog wachten 
of moet u juist snel schakelen? Is het eigenlijk wel 
nodig? Kan het niet anders? 

Hoe maakt u nu de juiste afweging voor wel of 
niet uitbreiden, nieuwbouw of verbouw? En hoe 
weet u zeker dat u de juiste afweging maakt? 

DE AANPAK
,,U weet zelf het beste wat goed is voor uw 

bedrijf,” stelt Jan Wilbrink, partner van de RBK 
Group. ,,Soms kan het echter helpen om te sparren. 
Maar dan wel met iemand die u begrijpt, die weet 
wat u beweegt. Praktisch is ingesteld, met gezond 
verstand. Standaard antwoorden zijn er immers al 
genoeg, die brengen u niet verder. Wij bieden u een 
brede kijk op uw vraagstukken, om zo te komen tot 
de juiste keuzes over de echt belangrijke onderwer-
pen. Dát helpt u verder.” 

Jan Wilbrink: ,,De keuze van het juiste alternatief is aan 

de klant, waarbij de voors en tegens weloverwogen tegen 

elkaar afgezet kunnen worden.” 

(e-mail: j.wilbrink@rbk.nl) 
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INFORMATIESYSTEMEN

we de noodzakelijke oppervlaktes in 
beeld voor uw processen en voorraad, 
en zoeken we naar de beste routing. 
Het eindresultaat leggen we als een 
template over uw bestaand bedrijf.” 

De aanpak van de RBK Group 
resulteert in een advies met een aantal 
alternatieven voor investeringen en 
ROI berekeningen. ,,De keuze van het 
juiste alternatief is aan de klant, waarbij 
de voors en tegens weloverwogen 
tegen elkaar afgezet kunnen worden. 
Vaak blijkt dat de beste oplossing met 

‘Deze aanpak zal u verrassen, uw kijk op 
uw eigen bedrijf zal erdoor veranderen’

veel minder ingrijpende inspanningen 
en kosten kan worden gerealiseerd. 
De RBK Group kan overigens ook de 
uitvoering ter hand kan nemen, en is 
dan dus ook verantwoordelijk voor 
de realisatie van de adviezen,” besluit 
Wilbrink.
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