
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van Marcke optimaliseert haar goederenstromen  
 

Als internationale distributieketen van sanitair, 
badkamers, centrale verwarming en 
waterbehandeling streef Van Marcke 
vanzelfsprekend naar de beste prijs/kwaliteit 
verhouding voor haar producten. 

 
In het kader van deze strategie deed deze nationale groep beroep 
op de diensten van De Putter & Co om haar logistieke en 
transportprocessen onder de loep te nemen met het oog op het 
verhogen van productiviteit en het reduceren van schades.  
 
Op basis van dit oriënterend onderzoek werden huidige 
procedures, werkmethodes en tools geanalyseerd en getoetst aan 
Best Practices, gebaseerd op de rijke ervaringen en know-how van 
onze consultants. Tot slot werden alle bevindingen, quick-wins en 
andere opportuniteiten ter verbetering, op gedetailleerde wijze 
voorgesteld aan en besproken met het top management van de 
organisatie. 
 
Inmiddels is gebleken dat het rapport ingang in de organisatie 
heeft gevonden en dat de eerste structurele oplossingen reeds 
geïmplementeerd worden.  
 
Klant: Van Marcke – TIN 
www.vanmarcke.be 
 

ISO 9001:2015 – een ingrijpende 
verandering 
 
De volgende jaren staat er een ingrijpende 
herziening van de kwaliteitsnorm ISO 9001 op 
het programma, met geplande publicatie in 
2015 en voorziene overgangsperiode tot 2018. 
 
De International Organisation for 
Standardisation heeft drie beweegredenen 
voor de herziening van deze kwaliteitsnorm. 
Men wenst ten eerste de norm te 
synchroniseren met alle andere ISO-normen 
en bijhorende managementsystemen voor  
een praktischer geïntegreerd gebruik.  
 
Vervolgens zal ernaar gestreefd worden om 
het taalgebruik eenvoudiger en begrijpelijker te 
maken voor de gebruikers.  Het laatste en 
belangrijkste doel is het implementeren van  
diverse ontwikkelingen in de internationale 
business en maatschappelijke context, zoals 
omgaan met risico’s op zowel financieel als 
operationeel vlak, kennis- en 
competentiemanagement, communicatie, 
reactiesnelheid op veranderende 
omstandigheden, … 
 
U ziet, er staan weer heel wat uitdagingen te 
wachten in het beheer van uw 
kwaliteitsmanagement-systeem.  
De Putter & Co begeleidt uw organisatie bij het 
opzetten, optimaliseren alsook het transiteren 
van uw managementsysteem naar de nieuwe 
versie. 
 
www.deputter.co  
 

ACG verstevigt zijn positie in Gent met de 
verkoop van Hyundai 
 
ACG Groep nam op 1 september 2012 de Gentse 
Hyundai concessie over. De ACG Groep is met 80 
medewerkers op verschillende locaties in de 
Gentse regio actief in de autodistributie.  Naast 
Hyundai behoren de merken Volvo, Maserati en 
Suzuki tot het portfolio. Daarnaast beschikt men 
over een verkoopscenter van luxe 
tweedehandswagens en een eigen 
carrosseriebedrijf.  
 

Om van Hyundai 
een rijdende 
referentie te maken 
op de Gentse 
wegen, ging het 
bedrijf in zee met  

de consultants van De Putter & Co. Björn Maes – 
met een rijke ervaring in de verkoop van wagens – 
werd aangesteld om zowel de particuliere als de 
fleet sales in goede banen te leiden.  
 
Klant: ACG Hyundai 
www.acg.be 

 

Transport loopt gesmeerd bij Norbert 
Dentressangle 
 
Norbert Dentressangle is één van de grootste 
transport- en logistieke dienstverleners van 
Europa, goed voor een omzet van € 3,9 miljard, 
gerealiseerd door 32.400 medewerkers.  In België 
beschikt de groep over 8 vestigingen waarbij de 
site in Welkenraedt zich toelegt op het transport, 
distributie, opslag en behandeling van verpakte 
chemicaliën. 
 
Voor de rekrutering van de Deputy Site Manager 
ging ND in zee met De Putter & Co.  Luc Slechten  
zet zijn rijke 
ervaring binnen 
transport in om     
de dagdagelijkse 
operaties in goede 
banen te leiden. 
 
Klant: Norbert Dentressangle Logistics 

Welkenraedt 
www.norbert-dentressangle.com 
 

Ivens klaar voor de toekomst  
 

Ivens Transport en Kraanbedrijf 
(ITK) behoort tot de Ivens groep, die 
met een 200-tal medewerkers 
marktleider is in België op het vlak 
van staalconstructies zoals 
opslagtanks en drukvaten.  ITK is 
uitgegroeid tot een vooraanstaande 

speler in uitzonderlijk vervoer en verhuur van mobiele kranen.  
Hun opdrachtgevers zijn voornamelijk de (petro)chemische 
industrie en expediteurs gespecialiseerd in projectlading.   
 
In het kader van verdere optimalisatie van deze 
transportorganisatie werden onze consultants ingeschakeld voor 
het uitvoeren van enerzijds een doorgedreven kostprijsberekening 
en anderzijds een operationele audit. Op basis van deze resultaten 
werden de nodige acties ter verbetering geïnitieerd. 
 
Om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen, werd 
tevens via De Putter & Co een Transportplanner Uitzonderlijk 
Vervoer gerekruteerd. Met haar jarenlange transportervaring 
vervoegde Regina Van Ranst recent het planningsteam. 
 
Klant: ITK – Ivens Transport en Kraanbedrijf  
www.ivens-cb.be 
 

Sales voor de transportsector bij Gardner Denver 
verzekerd 
 
Gardner Denver Belgium is een toonaangevend bedrijf dat aan de 
internationale transportsector oplossingen biedt voor het laden en 
lossen van tank- en bulkwagens. Ze maken deel uit van de 
wereldwijd actieve Gardner Denver Group, die gespecialiseerd is 
in compressoren (vacuüm en pompen), blowers en hydraulische 
aandrijfsystemen.  
 
Met zijn uitgebreide ervaring in de sector, startte Danny Gillis 
onlangs als Sales Engineer / Outside Sales. Vanuit Antwerpen is 
hij verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling binnen de 
Belgische transportsector, door de combinatie van technische 
kennis en commerciële flair. Deze aanwerving kwam tot stand via 
de bemiddeling van De Putter & Co.   
 
Klant: Gardner Denver 
www.gardnerdenver.com 
 
 

Agenda  

• Op dinsdag 4 juni 2013 organiseert        
De Putter & Co om 17u in de kantoren te 
Antwerpen een HRM-infosessie rond het 
creëren van extra meerwaarde in 
rekrutering: hoe assessments kunnen 
aansluiten op uw rekruteringsproces in de 
hedendaagse arbeidsmarkt.   
hrm@deputter.co 

• Save the date: als deelnemer van het 
eerste uur, is De Putter & Co ook dit jaar 
weer prominent aanwezig op          
Transport & Logistics , dé logistieke 
vakbeurs om te netwerken en 
nieuwigheden in de sector te ontdekken.  
Van 15 tot 17 oktober 2013 geven wij 
rendez-vous in Antwerp expo.   
www.transport-logistics.be 

   
    

 

Nieuwe website van De Putter & Co 
nu online 
 
Het zal u misschien niet ontgaan zijn, de 
website van De Putter & Co is volledig 
vernieuwd.  De site is gebruiksvriendelijker en 
overzichtelijker, en bevat heel wat nuttige 
informatie met een aantal Cases en Best 
Practices binnen Transport, Logistiek en 
Automotive.  Ook kandidaten die hun carrière 
willen heroriënteren, vinden er een uitgebreid 
overzicht aan carrière-opportuniteiten bij onze 
klanten.    
 
Graag nodigen wij u uit om snel een kijkje te 
nemen op www.deputter.co en te ontdekken 
wat de nieuwe site u te bieden heeft. 
 
Onze website is dynamisch en groeit 
voortdurend.  Breng dus geregeld een 
bezoekje om nieuwe mogelijkheden en de 
allerlaatste nieuwtjes binnen de sector te 
ontdekken. 


