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AB&C Groep breidt outsourcingsdienstverlening uit 
met proQure   
 
AB&C Groep neemt inkoopspecialist proQure over. proQure wordt toegevoegd aan de 
reeds bestaande outsourcing activiteiten in de AB&C Groep, in aanvulling op het label 
Procumulator. Met de overname van proQure versterkt AB&C haar positie in de groeiende 
markt van het outsourcen van inkoopactiviteiten. Het samengaan stelt AB&C Groep in 
staat beter op de marktvraag in te spelen. 
 
“proQure beschikt over een grote expertise op het gebied van Non Product Related-inkoop en 
heeft een bewezen track record in o.a. spend - en contractmanagement. De markt voor 
inkoopoutsourcing staat voor een sterke groei. Met twee van de sterkste merken in dit segment in 
huis, proQure en Procumulator, is AB&C Groep optimaal in staat om deze groei te realiseren”, 
aldus Sherief Abdalla, CEO AB&C Groep. 
 
Procumulator en proQure vullen elkaar goed aan qua dienstverlening, sectoren en 
inkoopsegmenten, maar ook qua ambities en mentaliteit. Beide ondernemingen kennen een 
echte ‘inkoopspirit’. Procumulator bundelt inkoopvolumes van haar opdrachtgevers in bepaalde 
segmenten, organiseert gezamenlijke tenders, leidend tot volume-contracten en ontzorgt de 
opdrachtgever met contract- en leveranciersmanagement na het sluiten van het contract. 
proQure doet dat ook, maar voert de projecten klantspecifiek uit geheel in het ritme van de 
opdrachtgever. Procumulator werkt op afstand, proQure werkt met maatwerkoplossingen dicht op 
de organisatie van de opdrachtgever. Waar proQure een sterke positie heeft in industrie, food en 
retail, heeft Procumulator dit binnen non-food en eveneens retail.  
 
“De krachtenbundeling van proQure en Procumulator maar ook de recente toevoeging van Boer 
& Croon aan de AB&C Groep maken verdere kwaliteitslagen en uitbreiding van dienstverlening in 
zowel bestaande als nieuwe sectoren mogelijk. Professionals en nieuw talent krijgen bovendien 
meer ruimte voor opleiding en kennisontwikkeling” aldus proQure-oprichter Robin van Zijtveld. 
Mede proQure-oprichter Rob Webbers voegt daaraan toe: “Het bij elkaar brengen van zoveel 
kennis en ervaring op inkoopgebied zorgt zowel voor verbreding als verdieping van onze 
inkoopcategorieën. Dit biedt voor proQure, haar professionals én haar opdrachtgevers nieuwe 
kansen”. 
 
Robin van Zijtveld zal de activiteiten van proQure onder eigen label verder voortzetten en samen 
met Andries Faas, directeur van Procumulator, zorgdragen voor de integratie binnen de AB&C 
Groep. proQure oprichter Rob Webbers blijft verbonden aan proQure en AB&C en zal zich richten 
op de verdere ontwikkeling van inkoopexpertise en het adviseren van klanten binnen specifieke 
inkoopsegmenten.  
 
“proQure en Procumulator zijn complementair aan elkaar. Daarmee bieden wij onze 
opdrachtgevers een totaalpakket als het gaat om outsourcing van NPR-inkoop. Samen met 
Andries Faas en Robin van Zijtveld gaan we de komende periode aan de slag om sterke 
proposities op het gebied van outsourcing te ontwikkelen waarin beide organisaties, met respect 
voor cultuur en focus, zich thuis voelen” aldus Claire Leussink-Nies, COO AB&C Groep. 

 
 


