
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competentiemanagement in de autosector 
 

In onze vorige editie berichtten we reeds over het toenemend belang van de dienst naverkoop in de 
sector.  Die trend zet zich onverminderd voort, maar de vraag naar een professioneel kader blijft 
maar al te vaak onbeantwoord.   

 
Service medewerkers zijn bijna per definitie het belangrijkste “kapitaal” in de organisatie.  Daarom 
investeren hoe langer hoe meer garages in hun medewerkers via vorming en opleiding, het 
bespreken van hun functioneren, het opstellen van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, en zo veel  
meer.  Een goed doordacht competentiemanagement is daarbij onontbeerlijk.  Op die manier laat je  

de investeringen in je medewerkers beter renderen. 
 
Kiezen voor een goed doordacht beheer van competenties betekent een hele verandering in de bestaande organisatie.  Men 
start immers vanuit een “AS IS” situatie waarbij men een ideaal profiel voor ogen houdt, om vervolgens een stappenplan op 
te stellen die de betrokken medewerkers naar een hoger niveau moet tillen.   
 
Op vraag van D’Ieteren hebben de business consultants van De Putter & Co een uiterst uitgebreide competentielijst 
opgesteld die vervolgens in de praktijk getoetst wordt.  De resultaten zijn vaak confronterend, maar tegelijk inspirerend.  
Inmiddels is gebleken dat deze kleinschalige initiatieven een dynamiek op gang brengen die gericht is op positief denken en 
continue verbetering … mét aandacht voor één constante: de tevredenheid van de autobestuurder. 
 
Klant: D’Ieteren 
www.dieteren.be  
 

Vantieghem Bus & Coach behaalt ISO 9001-certificaat 
 

De Putter & Co ontwikkelde en 
implementeerde enkele jaren geleden in 
opdracht van MAN Truck & Bus, de 
invoerder van vrachtwagens en 
autobussen in België, het MAN Quality 
Management System voor haar ganse 
truckdealernet.  

 
Vantieghem Bus & Coach, de West-Vlaamse autobusdealer uit 
Kortrijk, besloot in navolging van zijn MAN truck-collega’s dit 
kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en een ISO 9001-
certificaat te behalen.  Ook in dit MAN QMS wordt bijzondere 
aandacht besteed aan uniforme processen alsook een bijhorend  
KPI-dashboard waarmee de prestaties van verkoop, werkplaats, 
magazijn en administratie nauwgezet beheerd worden.  Een sluitend 
opvolgingssysteem voor keuringen, ijkingen en kalibraties, alsook 
van competenties van haar personeelsleden vormt een wezenlijk 
onderdeel van het managementsysteem.  Na een intensieve 
samenwerking behaalde Vantieghem Bus & Coach het ISO 9001-
certificaat met vlag en wimpel, wat recent nog werd bevestigd tijdens 
een opvolgingsaudit.  
 
Klant: Vantieghem Bus & Coach 
www.buscoach.be 

Broekman Logistics verstevigt positie op de 
Belgische markt 
 
Broekman Logistics – met kantoren in Antwerpen, Brucargo en 
Zeebrugge – maakt deel uit van de Nederlandse Broekman Group.  
 
De onderneming werd in 1960 opgericht, en bestaat vandaag met 
800 medewerkers uit een aantal divisies, waaronder logistics, 
shipping, automotive en special products. Vanuit België ligt de 
focus op international forwarding (air / sea) en op automotive.  
 
Om de verdere groei van het bedrijf te realiseren, besloot 
Broekman in zee te gaan met de consultants van De Putter & Co 
voor de aanwerving van een nieuwe General Manager Belgium. In 
april startte Diederik Declercq als General Manager International 
Forwarding Belgium en zal hij nauw samenwerken met Peter 
Renders, Deputy General Manager.   
 
Klant: Broekman Logistics  
www.broekman-group.com   
  

John Martin zet in op logistieke 
procesoptimalisatie 
 

John Martin is al meer 
dan 100 jaar actief op 
de Belgische biermarkt. 
Het bedrijf staat reeds 
jaren bekend als 
gerenommeerd 
verdeler van Belgische 
en buitenlandse  

speciaalbieren in binnen- en buitenland.  
 
Aangezien John Martin kwaliteit hoog in het 
vaandel draagt, werd besloten om de 
logistieke operaties en de organisatie van het 
transport aan een grondige externe audit te 
onderwerpen. In dit kader werd een beroep 
gedaan op de expertise van De Putter & Co.  
 
Tijdens de logistieke audit werden de reeds 
bestaande procedures en werkwijzen, de 
interne communicatie tussen de verschillende 
afdelingen, de planning en de 
magazijninrichting  geanalyseerd en getoetst 
aan “Best Practices”, gebaseerd op de 
ervaringen en know-how van onze 
consultants. Aansluitend werden deze 
bevindingen met bijbehorende quick wins en 
structureel verbeterpotentieel voorgesteld aan 
het management van de organisatie. 
 
Inmiddels is De Putter & Co gestart met de 
implementatie van de voorgestelde quick wins 
in de vorm van een intensief en doorgedreven 
logistiek optimalisatieproject. 
 
Klant: John Martin 
www.anthonymartin.be 

Eenheidsstatuut  
 
In de media was er de laatste tijd heel wat te 
doen rond het nieuwe eenheidsstatuut, in het 
kader van de gelijkschakeling tussen arbeiders 
en bedienden. Wat verandert er nu concreet 
omtrent de opzegtermijn? Als rekruterings-
partner voor klanten in Transport, Logistiek en 
Automotive volgen wij dit graag voor u op. 
 
Bij ontslag door de werkgever verkort de 
opzegtermijn voor bedienden aanzienlijk voor 
overeenkomsten na 1 januari 2014. Tijdens 
het eerste jaar in dienst heeft een werknemer 
een opzeggingstermijn tussen twee en zeven 
weken, het tweede jaar tussen acht en elf 
weken, telkens afhankelijk van het aantal 
maanden in dienst. Vanaf het derde tot en met 
het vijfde jaar anciënniteit verwerft de 
werknemer een week extra per gewerkt jaar. 
Vanaf het vijfde jaar neemt de opzeggings-
termijn toe met drie weken per begonnen jaar. 
Ook bij ontslag door de werknemer verkorten 
deze termijnen aanzienlijk. 
 
Wanneer na 1 januari 2014 een ontslag 
plaatsvindt binnen een overeenkomst die 
tevoren werd gesloten, wordt de som gemaakt 
van de anciënniteit verworven vóór 31 
december 2013 volgens het ‘oude’ systeem en 
de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
volgens het nieuwe systeem. 
 
www.deputter.co 

 

inMotiv breidt sales force uit 
 

inMotiv Belgium is 
een 
informatiserings-
bedrijf dat met  

haar platformen en oplossingen klanten bedient in de 
automobiel- en verzekeringssector. De 
webgebaseerde oplossingen van inMotiv creëren 
meerwaarde in de kernprocessen van haar klanten 
zoals sales en marketing, bestel- en leverproces en 
aftersales.   
 
Via De Putter & Co gingen zij op zoek naar een 
Sales Executive met focus op automotive retail, om 
zo de groei van de onderneming verder te 
verzekeren. Bart Vandervelde zal deze taak op zich 
nemen vanuit het hoofdkantoor in Antwerpen. Hij 
brengt een doorgedreven sales ervaring mee, alsook 
kennis van dealerbedrijven. 
 
Klant: inMotiv Belgium  
www.inmotiv.be  
 

Agenda 
 

• Als partner, nodigt De Putter & Co u graag uit 
om de meest verdienstelijke transporteurs en 
concessiehouders in de bloemetjes te zetten.  
Voor deze 12de editie bundelt TransportMedia 
de krachten met Transport en Logistiek 
Vlaanderen (TLV). 

 
Kom samen met ons en de rest van de sector 
de winnaars feliciteren tijdens Best of 
Transport 2014 op woensdag 25 juni in de 
Ghelamco Arena , de nieuwe thuisbasis van 
voetbalclub KAA Gent. 

 
 


