
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Europa Belgium behaalt  ISO 9001 : 2008 certificaat  
 

Europa Belgium is een gerenommeerde transportonderneming die vooral actief is in 
de organisatie van groupage-transporten in de Benelux. Daarnaast maken zij deel uit 
van een internationaal netwerk voor de transporten van en naar Frankrijk, het  
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Oost-Europa. 

 
In 2011 werd de onderneming, die tot dan deel uitmaakte van de Mory Group, overgenomen door een 
investeringsmaatschappij. De nieuwe aandeelhouders zagen het nut in van een gestroomlijnde organisatie die gericht is op 
kwaliteitsvolle dienstverlening.  In dit kader werd een beroep gedaan op de expertise van de consultants van De Putter & Co 
voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en de begeleiding tot het behalen van het ISO 9001-certificaat. 
 
In een eerste fase werden, via operationele audits op alle relevante departementen, de processen in kaart gebracht en 
bepaald waar er ruimte voor verbetering was. Vervolgens werden uniforme procedures, handboeken en werkinstructies 
opgesteld en geïmplementeerd. Ook een gedegen opvolging van niet-conformiteiten, wet- en regelgeving, leveranciers, 
onderaannemers en een uitgebreid KPI-dashboard werden niet achterwege gelaten. 
 
Begin oktober behaalde Europa Belgium na een uitgebreide audit met glans het ISO 9001:2008-certificaat. 
 
Klant: Europa Belgium 
www.europa-belgium.com 
 

Opnieuw samenwerking met Jaguar Land Rover  
 

Jaguar Land Rover is de 
grootste werkgever op het vlak 
van autodesign, -techniek en     
-productie van het Verenigd 
Koninkrijk en telt twee iconische 
Britse automerken met een rijke  

geschiedenis en een sterke consumententrouw en 
aantrekkingskracht. Jaguar Land Rover stelt meer dan 
25.000 mensen tewerk en verkoopt auto's in 177 landen over de 
hele wereld. Daarnaast nam Jaguar Land Rover de voorbije twee 
jaar ruim 9.000 werknemers in dienst. In België, Nederland en 
Luxemburg beschikt Jaguar Land Rover over 60 concessies en 
werden er in 2013 meer dan 9.000 auto’s verkocht.  
 
Via De Putter & Co gingen zij op zoek naar een Used Car 
Manager Benelux, na succesvolle samenwerkingen in de 
afgelopen jaren. Christophe Leclerc neemt een heleboel expertise 
mee uit een gelijkaardige rol bij BMW Belux, en zal mee zijn 
stempel drukken op het beleid en op het label voor de used cars 
van de beide merken.  
 
Klant: Jaguar Land Rover 
www.jaguar.be 
www.landrover.be 

Toekomst verzekerd voor Samat met nieuwe General 
Manager 
 
Reeds meer dan 30 jaar verzorgt 
de Franse groep Samat chemie- 
en gastransporten,  voorzien zij 
logistieke oplossingen en zijn zij 
experten in het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn 
zij ook actief in autotransport en 
vervoer voor de bouwsector. Zo  
is het bedrijf met meer dan 30 sites actief in heel Europa.  
 
Om de ontwikkeling van de Samat-organisatie in de Benelux 
blijvend te verzekeren, werden de consultants van De Putter & Co 
ingeschakeld om voor de Belgische tak een General Manager te 
zoeken. Met heel wat ervaring in transport en logistiek, neemt Luc 
Geerts deze taak op.  
 
Klant: Samat Belgium 
www.groupesamat.com 
  
 

Herkules opent nieuwe site in 
Antwerpse haven 
 

Herkules is 
gespecialiseerd 
in industriële en 
machine-
verhuizingen, 
projectexpeditie 
en bevrachting  

van regulier en uitzonderlijk vervoer. Verder is 
het bedrijf uitgegroeid tot de verhuizer bij 
uitstek van grote kunstwerken dankzij een 
doorgedreven vakkennis en precisie. Hierbij 
worden de meest strenge maatregelen 
gehanteerd op het vlak van veiligheid, welzijn 
en gezondheid van alle betrokkenen.  
Deze visie vertaalde zich kort na de oprichting 
in 2002 tot het behalen van de Veiligheids 
Checklist Aannemers (VCA**) waarbij beroep 
werd gedaan op De Putter & Co om het VGM-
beheersysteem op te zetten.  Jaarlijks wordt 
dit systeem getoetst op zijn conformiteit door 
de Business Consultants van De Putter & Co. 
 
Door de constante groei werd recent 
uitgekeken naar een nieuwe locatie, die 
Herkules vond aan de Noorderlaan in de 
Antwerpse haven. Op 2 oktober 2014 werden 
de nieuwe kantoren met bijhorend magazijn 
officieel in gebruik genomen. De organisatie 
van dit openingsevent werd toevertrouwd aan 
Spider Concepts, gespecialiseerd in de 
uitwerking en coördinatie van business events 
en tevens zusterbedrijf van De Putter & Co. 
De meer dan 130 genodigden waren getuige 
van een milestone in de korte geschiedenis 
van Herkules.  Meer informatie en enkele 
impressies vindt u op: 
 
Klant: Herkules 
www.herkules.be  
www.spiderconcepts.eu 

 

Ginion Group breidt zijn team  uit  
 
Ginion Group is een gerenommeerde dealer 
van merken zoals BMW, Mini, Volvo en Ferrari 
op verschillende locaties en is invoerder van 
Mclaren en RollsRoyce. Gebaseerd op  
ambitie, expertise en ervaring, bouwen zij 
deze retail groep uit.  
 
Om de naverkoop-
activiteiten op de site in 
Overijse verder in goede 
banen te leiden, werd 
beroep gedaan op           
De Putter & Co voor de 
rekrutering van een  
ervaren after sales manager. Lucas Velaerts 
nam intussen deze rol op zich.  
 
Klant: Ginion Group  
www.giniongroup.be 
 

Logistiek ‘op wieltjes’ bij D’Ieteren  
 
D’Ieteren Auto – opgericht in 1805 en deel van de 
D’Ieteren groep – verdeelt in België de merken 
Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, 
Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de 
grootste autodistributeur in België, met een 
marktaandeel van meer dan 21 % en meer dan één 
miljoen voertuigen van de verdeelde merken in 
omloop. D'Ieteren zorgt ook voor de distributie van 
wisselstukken en accessoires, die dagelijks bij de 
dealers worden geleverd.  
 

Voor de logistieke 
afdeling van de 
onderneming in 
Kortenberg, zochten wij 
een Logistiek Manager 
om het magazijn van 
44.000 m² en de  

logistiek van het wagenpark te sturen en de teams te 
leiden. Jurgen De Henau neemt sinds kort deze 
functie op zich. 
 
Klant: D’Ieteren Auto 
www.dieteren.be 
 

Sales Manager voor Beherman Motors  
 

Beherman Motors is onderdeel van de groep 
Beherman in Bornem, die als invoerder de merken 
Mitsubishi en Fuso in België en Luxemburg verdeelt 
via een 90-tal dealers en agenten. De groep baat 
zelf een verkooppunt in Brussel uit. Mitsubishi 
maakt zich klaar voor een nieuw gamma aan 
kwaliteitsvolle producten die het merk verder zullen 
doen groeien.  
 
Om deze ontwikkelingen 
voor de personenwagens 
en 4x4's van het merk te 
verwezenlijken, deed de 
organisatie beroep op het 
netwerk van                        
De Putter & Co voor de 
aanwerving van een sales  
manager. De zeer ervaren Danny Olemans startte 
recent in deze functie.  
 
Klant: Beherman Motors 
www.behermangroup.com 
 


