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KTBA kent 25 jaar geleden haar oorsprong in Nederland en is nu 10 jaar actief op de Belgische markt. Door al 25 jaar kennispartner in voedselveiligheid te zijn is KTBA markleider in Nederland en België. Met een hoofdkantoor in Antwerpen en een regiokantoor in Roeselare is KTBA sterk vertegenwoordigd in
Vlaanderen. Sinds 2019 behoren we tot de groep van Mérieux Nutrisciences, een wereldwijde speler op gebied van laboratoria en consultancy. Als groep zijn we mondiaal actief waardoor we geen enkel voedselveiligheidsvraagstuk uit de weg gaan.
KTBA is gespecialiseerd in dienstverlening voor de gehele food supply chain. Ook wel ‘van boer tot bord’. Deze markt voorzien we in vijf diensten:
Consultancy
Auditing
Academy
Regulatory & labelling
Testing
Met ons doel ‘Better food. Better health. Better World.’ hebben we naast de voedselveiligheid van levensmiddelen en de gezondheid van de consument ook een verbinding gemaakt met duurzaamheid door te focussen op een betere wereld. Een thema dat binnen onze organisatie de komende jaren een belangrijke rol
zal spelen en waarbij we bedrijven in willen ondersteunen. We zijn dagelijks in gesprek met onze klanten over uitdagingen die duurzaamheid met zich meebrengt en bieden gepaste oplossingen.
Naast duurzaamheid zijn we ook volop bezig met digitalisering. We zien dat voedingsbedrijven zeer beperkt inzetten op digitalisering van kwaliteit- en voedselveiligheidssystemen, terwijl documenten en onderbouwingen steeds belangrijker worden. Hiervoor hebben een eigen platform ontwikkeld, QA online. Deze
slimme software moet het leven van een QA manager of kwaliteitsverantwoordelijke gemakkelijker maken. Met behulp van verschillende modules zorgen we voor tijdsbesparing en betrouwbare informatie.
KTBA beschikt over een Qfor label, dit label staat garant voor kwaliteit en klanttevredenheid. We zijn erkende dienstverlener voor Alimento en KMO-portefeuille. Hierdoor kunnen we verschillende diensten aanbieden met subsidiemaatregelen.
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