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KPMG internationaal erkend als meest bekende merk binnen ‘Energy & 

Resources’-consulting  

KPMG ontvangt de hoogste score in een internationaal merkherkenningsonderzoek 

bij verschillende adviesbureaus binnen de ‘Energy & Resources’-branche. 

Brussel, België – 13 Augustus 2021 

• KPMG wordt internationaal erkend als meest bekende merk binnen ‘Energy & 
Resources’-consulting  

• KPMG verovert de tweede plaats inzake kwaliteit voor data en analytics in ‘Energy 
& Resources’ in het onderzoek van Source Global Research.  

• KPMG staat bij Source Global Research op de derde plaats wat betreft kwaliteit 
voor risicobeheer en cyberveiligheid in de ‘Energy & Resources’-sector. 

Bron: Source Global Research - Client Perceptions of Energy and Resources, Apr 
2021 

Internationale sectorerkenning 

KPMG heeft de hoogste score behaald in een internationaal onderzoek naar 

merkherkenning onder ‘Energy & Resources’-consultingfirma's uitgevoerd door 

Source Global Research. 

In een wereldwijd onderzoek bij 238 klanten en prospects in de energiesector stond 

KPMG bovenaan wat betreft merkbekendheid. In het onderzoek, dat werd uitgevoerd 

door Source Global Research, werden de deelnemers gevraagd om uit een lijst van 

's werelds top 15 adviesorganisaties drie merken te kiezen waarover zij het liefst in 

meer detail zouden praten. Elke organisatie werd vervolgens ook beoordeeld op de 

snelheid waarmee een quotum van antwoorden kon worden ingevuld. 

Het onderzoek wordt gezien als een belangrijke meting van de merkbekendheid, 

waarbij KPMG gestaag is gestegen van de negende plaats in 2018 naar de derde 

plaats in 2020 en de eerste plaats dit jaar.  
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“Het is geruststellend om te zien dat de merkbekendheid van KPMG in de loop der 

jaren is gestegen tot de nummer één-positie. Het wereldwijde werk van KPMG op het 

gebied van energie en (natuurlijke) natuurlijke grondstoffen is belangrijker dan ooit 

tevoren. KPMG ondersteunt klanten in verschillende energiesectoren, zoals 

nutsvoorzieningen, olie, gas, chemie en mijnbouw op een moment dat de 

energietransitie en de klimaatcrisis zowel grote uitdagingen als kansen creëren voor 

de industrie. 

KPMG-teams over de hele wereld beschikken over toptalent en uitmuntende 

expertise, en dat heeft lokale bedrijven in staat gesteld om nieuwe strategieën te 

ontwikkelen, operationele modellen en efficiëntie te verbeteren, en ernaar te streven 

om in een tijd van cruciale verandering consequent het hoogste niveau van waarde 

voor klanten en investeerders te leveren. 

Ik ben ongelooflijk trots op de erkenning van Source Global Research. Het is een 

duidelijk bewijs dat wat we nu doen, doorbreekt in de markt. Met de COP26 in 

november in het verschiet en een steeds grotere wereldwijde consensus over 

klimaatafspraken, kunnen de leiders van de sector vertrouwen op KPMG-bedrijven 

om hen klaar te stomen voor de toekomst van energie. ” 

Regina Mayor 

Global Head of Energy at KPMG 

 

De top 10-lijst van Source Global Research voor geholpen naamsbekendheid 

omvatte onder andere: 

1 KPMG (100%) 

2 Accenture (96%) 

3 IBM Services (82%) 

Voor meer informatie over Source Global Research en het onderzoek kunt u terecht 

op www.sourceglobalresearch.com.  

KPMG in België 

KPMG is een wereldwijd netwerk van professionele dienstverleners op het gebied 

van audit, belastingen en adviesverlening. Wij werken nauw samen met onze klanten 

om hen te helpen risico's te beperken en kansen optimaal te benutten. Zo proberen 

we positieve, duurzame verandering teweegbrengen voor onze klanten, onze 

mensen en onze maatschappij. 

KPMG is actief in 153 landen en met meer dan 207 000 medewerkers in kantoren 

over de hele wereld voorzien we in de behoeften van het bedrijfsleven, overheden, 

overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en, via de audit- en assurance-praktijken 

van de aangesloten kantoren, de kapitaalmarkten. We streven naar kwaliteit en 

uitmuntende dienstverlening in alles wat we doen, om zo het vertrouwen van het 

publiek te verdienen met onze acties en gedragingen, zowel op professioneel als op 

persoonlijk vlak. 

Ons wereldwijde netwerk staat in het teken van kwaliteit en consistentie, met een 

passie voor het succes van onze klanten en een doel om de gemeenschappen 

waarin onze kantoren actief zijn te ondersteunen en te verbeteren. 

Naast fiscale, juridische, audit- en adviesdiensten biedt KPMG in België ook specifiek 

advies aan familiebedrijven 

http://www.sourceglobalresearch.com/


Over het rapport 
Dit rapport laat zien wat senior eindgebruikers denken over 's werelds 

toonaangevende adviesbureaus in de ‘Energy & Resources’-sector. Het rapport 

bevat rankings van de leidende firma's voor mindshare, kwaliteit van het werk en 

toegevoegde waarde, samen met de sterktes en zwaktes van deze individuele 

firma's. Het rapport bevat ook een analyse van het klanttraject en hoe klanten anders 

tegen bedrijven aankijken naarmate ze evolueren van prospects, naar de RFP-fase, 

tot directe klanten. Wij raden u ten zeerste aan het rapport in zijn geheel te lezen. 

Citaat: 
Wij willen teams inzetten met aanzienlijke expertise in een gereguleerde en 

voortdurend veranderende omgeving, die gewend zijn te communiceren met 

regelgevers en andere belangrijke belanghebbenden of instellingen. Die expertise is 

niet alleen relevant voor de Belgische markt, maar ook voor de andere belangrijke 

landen waar onze cliënten activiteiten hebben. 

 

Jorn De Neve 

Partner, Head of Energy & Natural Resources 

KPMG in België 


