
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Een veilige goederenstroom voor Watson Global 
Logistics, I-Clearing en Estron-Watson Logistics  
 

Watson Global Logistics, I-Clearing en 
Estron-Watson Logistics, die allen 
expeditieactiviteiten ontplooien vanuit 
Antwerpen, verzorgen wereldwijd 
verschepingen en bijbehorende 
douanedocumenten van zowel 
conventionele vrachten als projectcargo. 

  
Omdat ze de interne processen wilden optimaliseren en een 
gedegen kwaliteits- en beveiligingssysteem wilden implementeren, 
werd besloten om voor de drie ondernemingen gelijktijdig de status 
van Authorised Economic Operator aan te vragen. 
  
In nauwe samenwerking met de consultants van De Putter & Co 
werden procedures, werkinstructies, risicoanalyses en interne 
controle- en opvolgingssystemen opgesteld en geïmplementeerd 
conform de AEO-vereisten. Op die manier wordt zowel de 
veiligheid van de goederenstromen als de correcte afhandeling 
van douanedossiers gewaarborgd. Na een gelijktijdige audit van 
de drie ondernemingen werd het AEO-certificaat met vlag en 
wimpel behaald. 
 
Klant: Herbert Watson (Belgium) 
www.herbert-watson.be 
 

Adritrans overgenomen door Groep 
A. De Witte 
 
Groep A. De Witte is een vooraanstaande 
bedrijvengroep die een zeer uitgebreid 
assortiment groenten en fruit vanuit alle delen 
van de wereld verdeelt. 
 
In juli werden alle aandelen van het 
koeltransportbedrijf Adritrans te Reet, 
gespecialiseerd in transport van fruit en 
groenten van en naar Belgische veilingen en 
eindafnemers, overgenomen door Andiprim, 
de transport en logistieke poot van de groep. 
 
Klant: Adritrans 
 

Novaedes - focus op safety & security 
 
Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van 
industriële en zeewaardige verpakkingen besliste 
de voormalige bedrijfsgroep Allpack International 
recent om zich sterker te positioneren als één 
entiteit, onder één naam, met name Novaedes. 
 
Om haar dienstverlening verder te optimaliseren 
deed de internationale organisatie, met 
hoofdkantoor in Lier, een beroep op de know-how 
van onze ervaren business consultants om al haar 
operationele processen door te lichten op gebied 
van veiligheid op de werkvloer.  De strenge eisen 
van Oil & Gas alsook deze van VCA* werden met 
succes geïmplementeerd in het management-
systeem van de verschillende vestigingen.   

 
Inmiddels werden door 
onze consultants de 
eerste stappen 
ondernomen om de 
organisatie klaar te 
stomen voor AEO- 

certificatie (Authorised Economic Operator).  
 
Klant: Novaedes 
www.novaedes.com 

 

Aansturing site Vanheede in Antwerpen 
verder verzekerd 
 
Vanheede Environment Group is een geïntegreerd 
milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement 
en innovatieve milieutechnologieën. Naast een 
internationaal georganiseerde afvallogistiek 
beschikken ze over eigen verwerkingssites. Met 
meer dan 40 jaar ervaring, 12 vestigingen en 520 
medewerkers behoren zij tot de top 5 in België en 
Noord-Frankrijk.  
 
Om de leiding van de site 
in Antwerpen blijvend te 
verzekeren, rekruteerde 
De Putter & Co een Site 
Manager. Marc Deltour  
vervoegde het team begin 2013 en nam de touwtjes 
intussen stevig in handen, gebruik makend van zijn 
jarenlange managementervaring in de 
transportsector. 
 
Klant: Vanheede Environment Group 
www.vanheede.com 
 

Verduyn Group zet in op veiligheid, gezondheid, 
milieu, kwaliteit en beveiliging 
 

De Nederlandse transporteur Verduyn 
Group met vestigingen in Hoofddorp en 
de Antwerpse haven is gespecialiseerd 
in transport van bitumen en 
brandstoffen.  

 
Na een eerdere succesvolle  

samenwerking met De Putter & Co, die resulteerde in het behalen 
van het ISO 9001:2008 certificaat, besloot de directie om het 
huidige kwaliteitsmanagementsysteem uit te breiden met 
veiligheids-, gezondheids-, milieu- en beveiligingsaspecten. 
 
Tijdens de implementatiefase werden procedures en 
werkinstructies uitgebreid of toegevoegd. Hiernaast werden 
eveneens verschillende risico-analyses in het kader van milieu, 
veiligheid en beveiliging opgesteld en uitgevoerd. Ook de 
toevoeging en continue opvolging van bijkomende 
procesindicatoren die vereist zijn in het kader van BBS (Behaviour 
Based Safety) werden niet achterwege gelaten. 
 
Na een intensieve SQAS Transport Service audit werd een 
uitzonderlijk mooie score van 94% behaald. 
 
Klant: Verduyn Group 
www.verduyn-group.nl  
 
 

Terberg boort met nieuwe account manager fleet 
markt aan 
 
Terberg Specials Belgium, onderdeel van 
de Terberg Group BV, is een betrouwbare 
partner in de ombouw en inrichting van 
personen- en bedrijfswagens. Per jaar 
worden in de vestiging in Genk ongeveer 
10.000 voertuigaanpassingen uitgevoerd. 
Daarmee behoren zij tot één van de belangrijkste modificatiecentra 
van Europa. Het bedrijf werkt zowel voor autofabrikanten, 
importeurs, politiekorpsen, fleet owners als KMO’s.  
 
Om de positie van Terberg Specials te versterken op de fleet 
markt, gingen de consultants van De Putter & Co voor hen op zoek 
naar een gemotiveerde account manager. Maxime Vandeput zal 
deze rol op zich nemen. 
 
Klant: Terberg Specials Belgium 
www.terbergspecials.be 

Team voltallig bij Volkswagen en Audi 
Garage Clissen  
 
Garage Clissen is al 
sinds 50 jaar dé 
referentie voor 
Volkswagen en Audi  
in de Noorderkempen.  
Vanuit Kalmthout  
(Volkswagen) en Loenhout (Audi) bouwt het bedrijf 
verder aan de toekomst. Dit doen ze op basis van 
kwaliteit en persoonlijke service.  
 
Om het naverkoopsteam in Kalmthout verder te 
ondersteunen, gingen ze in zee met De Putter & Co 
voor de aanwerving van een ervaren klanten-
adviseur. Caroline Pockelé startte recent bij de 
onderneming. Voor de vestiging in Loenhout werd 
een medewerker aangeworven die verantwoordelijk 
werd voor sales administratie en voor de 
afleveringen. Wendy Van der Eyken neemt intussen 
deze taak op zich.  
 
Klant: Garage Clissen 
www.clissen.be  
 

Agenda 

• William De Putter stelt Novaedes voor 
als ‘Trendsetter in Logistics’ op 
Logistics.tv - een productie van 
TransportMedia - op Kanaal Z, op za 5 
& zo 6 oktober met heruitzending op   
za 12 & zo 13 oktober, telkens om 13u, 
gedurende 24 uur in lusvorm   
www.logisticstv.be     

 

• 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, stand 4.136.   
www.transport-logistics.be 

 

 

Uitvlagging zet zich voort 
 
Bij diverse wegvervoerders stellen we de 
laatste tijd vast dat de Belgische transporteurs 
steevast op zoek zijn naar vestigingen in het 
buitenland, ondanks de aanhoudende 
polemiek in de media rond het inzetten van 
buitenlandse chauffeurs. 
 
De stijgende loonkost alsook opleidingskost 
(code 95) van de Belgische chauffeurs, het 
tekort aan vracht en bijgevolg ook aan retours 
ten gevolge van de economische crisis, de 
toenemende complexe en onsamenhangende 
(sociale) wet- en regelgeving, het stijgend 
aantal administratief bedienden, ... zijn 
hiervoor vaak de belangrijkste 
beweegredenen. 
 
De Putter & Co is bijzonder goed geplaatst om 
deze evoluties en tendensen op te volgen. 
Hierin worden we gesteund door meer dan   
20 jaar marktervaring. 
 
www.deputter.co  
 


