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KTBA België

KTBA België is een jonge professionele dienstverlener in  
de Belgische markt voor voedselveiligheid, kwaliteit en legal  
compliance. Dat gaat van voedings- en ingrediëntenbedrijven 
over verpakkingsleveranciers tot retailers en logistieke bedrij-
ven. Het consultancybedrijf maakt deel uit van de Nederlandse 
groep People In Food. “KTBA België denkt vooruitstrevend, wij 
durven op een andere manier naar kwaliteit en voedselveiligheid 
kijken”, zegt Thomas Mariën.

tiebedrijven dezelfde ondersteuning als 
voor hun Nederlandse bedrijven.” Door 
verdere groei op de Belgische markt lag een 
lokaal bureau voor de hand. “We merkten 
dat Belgische klanten niet alleen onze frisse 
aanpak waardeerden, maar ook onze opge-
bouwde kennis”, weet Mariën uit ervaring. 
“Kwaliteit is universeel, maar het karakter 
van het bedrijf bepaalt hoe het daarmee 
omgaat.” Voor een dienstverlener is het 
belangrijk daar op in te spelen. Mariën: 
“KTBA België denkt vooruitstrevend, wij 
durven op een andere manier naar kwaliteit 
en voedselveiligheid te kijken, zodat onze 
klanten hun kwaliteit- en voedselveilig-
heidsniveau nog beter kunnen verfijnen.” 
www.ktba.be 

Legal compliance omvat het voldoen aan 
wettelijke voorschriften rondom het 
gebruik van grondstoffen, ingrediënten en 
additieven en het juist informeren van de 
consument daaromtrent. “Voedingsbedrij-
ven doen meestal een beroep op ons voor 
het ondersteunen bij het ontwikkelen van 
een efficiënt kwaliteits- en voedselveilig-
heidsysteem”, licht manager Thomas Mariën 
toe. “Wij gaan zo praktisch mogelijk te werk 
en denken zo goed mogelijk mee met de 
klant. Op grond van hun behoeften en pro-
ductie- en bedrijfsprocessen zoeken we een 
passende oplossing.” Belangrijk in dit per-
spectief is het leveren van meerwaarde voor 
het bedrijf. Mariën: “Kwaliteit en voedsel-
veiligheid staan ten dienste van het bedrijf. 
Dat kan door kwaliteit meetbaar te maken 
en productie- en bedrijfsprocessen goed te 
managen en op een hoger niveau te bren-
gen.” 

USP’s?
Mariën: “Onze USP’s? Wij zijn een heel jon-
ge en voornamelijk professionele organisa-
tie met een frisse blik op kwaliteit. We den-
ken out-of-the box, wij volgen betrokken de 
evoluties op alsook de behoeften van de 
markt. Actuele kennis is zeer belangrijk 

voor ons om klanten optimaal te ondersteu-
nen.” Een kwaliteitssysteem mag geen mas-
todont zijn van een papieren systeem met 
veel regeltjes en wetjes. Mariën: “Wij zorgen 
er altijd voor dat een systeem dynamisch is. 
Uiteindelijk moet kwaliteit op de productie-
vloer worden gevoerd op een zo efficiënt en 
rendabel mogelijke manier.” 
Een belangrijke activiteit van KTBA België 
is het coachen van onder meer kwaliteits-
managers en medewerkers. Mariën: “Het 
kwaliteitshandboek is een evidente rand-
voorwaarde. Wij zorgen er vooral voor dat 
dit op een zo goed mogelijke manier geïm-
plementeerd wordt en kwaliteit gaat leven 
op de vloer. Dat hele proces begeleiden wij 
voor onze klanten.” 

Profiel
KTBA, van oorsprong een Nederlands 
bedrijf opgericht in 1996, zette in 2012 de 
stap naar België. Vandaag werken er een 
honderdtal medewerkers, waaronder vijften 
in de vestiging van KTBA België in Antwer-
pen. Dit jaar staan er nog zeven extra 
medewerkers op het verlanglijstje. Mariën: 
“KTBA was al internationaal actief in België 
voor grote internationale voedingsbedrij-
ven. Zij wilden voor de Belgische produc-
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