Nieuwe wet inzake gegevensbescherming: bent u klaar voor
GDPR?

Regiodirecteur Centrum voor Scania Benelux
Scania is een toonaangevende
producent van trucks, bussen en
motoren. Bovendien verkoopt het
bedrijf een grote reeks aan service
gerelateerde producten en financiële
diensten. Samen met haar klanten
en partners wil Scania een leidende
rol spelen in de transitie naar een
duurzaam transportsysteem.

Op 25 mei 2018 treedt de General Data
Protection Regulation (GDPR) of de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking.
De bedoeling van deze Europese wetgeving is
tweevoudig: enerzijds de regels rond privacy
van gegevens actualiseren en in
overeenstemming brengen met de
hedendaagse realiteit (o.a. toenemende
gevolgen van het gebruik van social media) en
anderzijds de wetgeving in de verschillende
Europese landen harmoniseren.
Concreet: elke organisatie, orderneming of
overheidsinstantie die persoonlijke gegevens
van EU-burgers verzamelt en/of verwerkt,
dient zich vóór 28/05/2018 in regel te stellen
met deze wetgeving. Omdat in geval van
overtreding boetes tot € 20 miljoen kunnen
oplopen, is onze vraag geen overbodige luxe.
Een grondige voorbereiding voorkomt
paniekvoetbal: ga na of je een Data Protection
Officer (DPO) moet aanstellen voor jouw
specifiek geval, inventariseer de persoonsgegevens waarover je beschikt met reden voor
gebruik, ga na of je over expliciete
toestemming voor gebruik van deze personalia
beschikt, zet je privacy verklaring op punt,
maak melding van alle rechten van de
betrokkenen (klanten, prospects, maar ook
werknemers), verzorg de beveiliging van je
database, ga na of je aan de wettelijke
bewaartermijnen van deze gegevens voldoet
en controleer of je tijdig en gepast actie kan
ondernemen in geval van een inbreuk op de
bescherming van persoonsgegevens
(noodplan).
Alleen wanneer je een gemotiveerd antwoord
op deze vragen kan geven, mag je positief
antwoorden op onze compliance vraag. Is dit
niet het geval, neem dan vrijblijvend contact
met ons op.

Scania heeft een erkende reputatie in innovatie. Het bedrijf
behaalde twee keer een vermelding op de lijst “Top 100 Global
Innovators” van mediabedrijf Thomson Reuters. De onderneming
telt wereldwijd ca. 46.000 medewerkers en is vertegenwoordigd
v
in
meer dan 100 landen.
Voor de invoerder Scania Belgium zocht en vond De Putter & Co
een Regiodirecteur Centrum voor de vijf vestigingen in Brussel en
Antwerpen. Bart Jans volgt Alain Soudan op die de functie van
Head of Sales Europe op zich neemt.
Klant: Scania Benelux
www.scania.be

Sales Manager Belux voor Iveco
IVECO, deel van CNHi, een internationale sp
speler
in de transportwereld, is een toonaangevend
bedrijf op het vlak van ontwikkeling, productie en
verkoop van een uitgebreid gamma lichte,
middelzware en zware bedrijfsvoertuigen. Met
wereldwijd meer dan 60.000 medewerkers en 64
fabrieken maakt CNHi technisch
tech
toonaangevende
producten. 27 verkoopspunten in Belux bieden het
volledige gamma van IVECO voertuigen aan.
Om de verdere groei
van de Belux
invoerder in GrootGroot
Bijgaarden te
garanderen, werd
door De Putter & Co
op zoek gegaan naar
een Sales Manager
Belux.
Emmanuel t‘Kint
‘Kint startte recent in deze functie. Hij
brengt een rijke ervaring in sales en marketing
binnen automotive mee.
Klant: Iveco
www.iveco.com/belgium

Succesvolle rekrutering van een nieuwe Sales
Executive voor BPW
BPW is sinds 1898 gespecialiseerd in de productie van assen,
telematica systemen en onderdelen voor tr
trailers. Door hun sterke
innovatieve focus en voortdurende ontwikkeling, zijn zij
uitgegroeid tot marktleider in hun segment. Hun vestigingen over
gans de wereld geven hen de mogelijkheid de noden van de
klanten lokaal in te schatten, waardoor zij een excellente
exce
service
en oplossingen op maat bieden.

MC Transport & Logistics bevestigt haar
commitment
mmitment op vlak van
voedselveiligheid

Om de verdere uitbouw van de activiteiten te waarborgen, werd
een beroep gedaan op de consultants van De Putter & Co. John
Neirynck werd gerekruteerd als Sales Executive Belux.
Klant: BPW Benelux
www.bpw-benelux.be
benelux.be

MC Transport & Logistics, gevestigd in
Dendermonde, heeft vorig jaar een
nieuwbouwmagazijn en kantoren in gebruik
genomen. Van hieruit worden de logistieke en
distributieactiviteiten van geconditioneerde
goederen
ren verder uigebouwd.

info@deputter.co

Agenda
•

William De Putter stelt Transport
Macharis voor als ‘Trendsetter in
Transport’ op Transport.tv - een
productie van TransportMedia.
TRANSPORT.TV is in lusvorm te
bekijken op Kanaal Z, en dit vanaf
zaterdag 13u00 tot maandagavond
19u45, met een heruitzending op
zaterdag 31 maart, eveneens in
lusvorm.
www.transporttv.be

De Putter & Co bemiddelt in de overname van de
internationale wegtransport divisie van Dockx
Logistics door Interfreight
Sinds 1 januari 2018 heeft Interfreight Antwerp de internationale
wegtransport
wegtransportactiviteiten overgenomen van Dockx Logistics,
onderdeel van de Dockx Group. Dockx is sinds de overname van
Tolimpex ook een onafhankelijk ex
expeditiebedrijf met focus op wegzee- en luchttransport en specialist op wegtransporten van en naar
Zwitserland. All
Alle werknemers binnen de afdeling wegtransport
Zwitserland werden geïntegreerd binnen de bestaande Interfreight
structuur.
Deze overname kadert binnen de plannen van Interfreight om haar
corebusiness, namelijk transport van en naar Zwitserland, te
versterken. Hun activiteiten zijn gedurende de jaren uitgebreid met
een eigen expeditieexpeditie en douaneafdeling en later kwamen hier nog
distributie binnen België en magazijnbeheer bij.

In het kader van deze groeistrategie deed de
familie Maes – Crick beroep op de expertise van
De Putter & Co voor het uitwerken van een
managementsysteem voor voedselveiligheid. Op
basis van een grondige analyse en toetsing aan de
HACCP-principes,
principes, werden alle risico’s in kaart
gebracht en optimalisaties gerealiseerd. De
getroffen maatregelen resulteerden in het behalen
van het ISO 22000 certificaat en staan eveneens
garant voor de passende behandeling van
voedingsmiddelen voorzien van een bio-label.
Aansluitend wordt het systeem verder uitgewerkt
volgens de IFS standaard, waarmee het bedrijf de
lat nog hoger legt. Zo zijn zij beter dan ooit in staat
de voedselveiligheid te garanderen en in deze
specialisatie verder te groeien.
Klant: MC Transport & Logistics
www.mc-transport
transport-logistics.be

