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EPSA, Kloepfel en Kronos vormen samen een van de 
grootste pan-Europese Business Transformation & 
Performance Advisory Groups 

Parijs/Düsseldorf/Brussel, 23 juni, 2021 

De Franse specialist in prestatie-optimalisering EPSA Group, is onlangs nieuwe 
meerderheidsaandeelhouder geworden van Kronos Group en vier bedrijven die tot de 

Kloepfel Group behoren. 

Door hun krachten te bundelen worden EPSA, Kloepfel en Kronos de leidende pan-
Europese dienstverlener van diverse performance optimalisatie diensten. Deze 
groep van bedrijven biedt een compleet portfolio om op het gebied van financiën, 
procurement transformatie, supply chain management, projectmanagement, tail 
spend optimalisatie en cost engineering. Gezamenlijk bieden zij bewezen 
oplossingen die helpen het concurrentievermogen van Europese bedrijven te 
vergroten.  

 

EPSA Group verbetert resultaten voor bedrijven in alle sectoren 

In een tijd waarin winstgevendheid en solvabiliteit onder druk staan en de schaarste van 
grondstoffen leidt tot verstoring van toeleveringsketens , worden bedrijven uit alle sectoren 
uitgedaagd zich te reorganiseren of zelfs te herstructureren. EPSA, Kloepfel en Kronos zijn 
voor bedrijven continu op zoek naar nieuwe hefbomen om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden. 

De 1.300 werknemers van EPSA Group bedienen 4.500 actieve klanten in 30 landen. 
Het bedrijf kan bogen op een ononderbroken groei over de afgelopen vijf jaar en bereikt 
in 2021 een jaarlijkse netto-omzet van 170 miljoen euro. EPSA Group, een bewezen en 
gerespecteerde speler in het creëren en leveren van duurzame prestaties, is er sinds 
2001 in geslaagd om meer dan 3,6 miljard euro te besparen voor zijn klanten. EPSA richt 
zich op: Organisatie Transformatie, Supply Chain Performance, Optimalisatie van 
Belastingen en Sociale Lasten, Innovatiefinanciering, Optimalisatie van Energie Verbruik , 
Procurement Consultancy en Outsourcing via EPSA Marketplace.  

De vier Duitse ondernemingen die tot de Kloepfel Group behoren, zijn Kloepfel 
Consulting voor inkoop optimalisatie programma’s, het bedrijf Kloepfel 4PL voor het 
optimaliseren van de transportkosten, de specialist op het gebied van inkoopoutsourcing 
Kloepfel Services en de cost engineers van Kloepfel Engineering. Marc Kloepfel en 
Duran Sarikaya blijven als managing directors aan het roer staan van deze vier 
bedrijven. Met ruim 200 medewerkers en een jaaromzet van circa 25 miljoen euro 
behoren deze bedrijven tot de toonaangevende inkoopdienstverleners in de DACH-regio, 
Oost-Europa en Nederland. In 2021 ontving Kloepfel Consulting voor de zesde keer op rij 
de prestigieuze publieksprijs "Best Consultants" van het Duitse zakenblad Brand eins.  

Ook het Nederlandse Kloepfel Consulting Benelux maakt deel uit van de alliantie. 
Kloepfel Benelux biedt inkoopdienstverlening aan de maakindustrie in de Benelux.  

Kronos Group is voornamelijk actief in Europa en op het gebied van inkoopconsultancy, 
financiën, transformatie en projectmanagement. Met meer dan 140 experts is Kronos 
Group een snelgroeiend Europees bedrijf, dat meer dan 14 miljoen euro omzet per jaar 
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genereert. De groep heeft verschillende prestigieuze onderscheidingen ontvangen, 
waaronder de "Europe's 1000 fastest growing companies" toegekend door de Financial 
Times in 2018 en 2019. De leiding blijft in handen van zijn twee oprichters, Catherine 
Van Wonterghem en Benoit Graas. 

 

Unieke Europese speler biedt nieuwe hefbomen om bedrijfsprestaties te 
verbeteren  

Matthieu Gufflet, oprichter en directeur van EPSA verklaart: "Deze alliantie 
versterkt de positie van EPSA in heel Europa. Samen met Kloepfel en Kronos Group zijn 
we een van de grootste pan-Europese Business Transformation & Performance Advisory 
groepen geworden met additionele vestigingen in Amerika en Azië. De recente crisis 
heeft bedrijven de noodzaak doen inzien te blijven zoeken naar nieuwe manieren om de 
prestaties op mondiaal niveau te verbeteren. In de wereld na de crisis zullen 
bedrijfsmodellen, organisaties en toeleveringsketens opnieuw moeten worden 
uitgevonden: onze ambitie is om hand in hand met onze klanten te werken aan de 
noodzakelijke transformatie om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken."  

Marc Kloepfel, CEO van de Kloepfel Group, legt uit: "We hebben besloten deze 
belangrijke stap te zetten om onze positie op de wereldmarkt te consolideren, nieuwe 
knowhow aan boord te brengen en de hele groep veel sneller te kunnen ontwikkelen. We 
kijken uit naar de samenwerking met EPSA en zijn er absoluut zeker van dat we de juiste 
partner hebben gevonden voor onze verdere ontwikkeling. Onze alliantie biedt bedrijven 
alle kansen om hun inkoop naar een nieuw niveau te tillen als aanjager van rendement 
en innovatie in de wereldwijde concurrerende markt.” 

Catherine Van Wonterghem & Benoit Graas, oprichters van Kronos Group: "In 
minder dan tien jaar tijd zijn we uitgegroeid tot marktleider dankzij de ontwikkeling van 
een getalenteerd team van consultants en experts. Vandaag staan we te popelen om 
onze reis naar Europees leiderschap in ons vakgebied te versnellen. Deze nieuwe en 
sterke alliantie staat ons toe deel uit te maken van een familie die dezelfde visie en 
ondernemerscultuur deelt en toch een grote autonomie stimuleert. We zijn bijzonder 
gemotiveerd om samen met al onze collega's in Europa deel uit te maken van dit nieuwe 
avontuur". 
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