Overnames in transport en logistiek
zitten in de lift
Recent is het aantal overnames en fusies
binnen de sector fors gestegen. Er zijn een
aantal grote verschillen met voorgaande jaren
waar te nemen. Voordien waren vaak private
equity fondsen aan zet die op korte termijn
een lucratieve exit wilden bewerkstelligen. Nu
zijn het vnl. transport- en logistieke bedrijven
die met een duidelijke strategische visie op
zoek gaan naar uitbreiding in een bepaalde
regio, bijkomende niche of specialisatie, en dit
met lange termijn doelstellingen.
Een ander significant verschil is dat de
overnameobjecten niet langer per definitie
‘asset-light’ dienen te zijn maar over een
passende infrastructuur en/of vloot
beschikken.
Elementen die deze tendensen bevestigen zijn
uiteraard de historisch lage rentevoeten die
reeds geruime tijd gehandhaafd blijven en de
schaarste op de arbeidsmarkt, denk daarbij
aan het groeiend chauffeurstekort en de nood
aan gespecialiseerde medewerkers binnen
transport, expeditie en supply chain.
Wenst u meer informatie omtrent
overnamebemiddeling, neem dan vrijblijvend
contact met ons op.
www.deputter.co

info@deputter.co

Tanktransport Deckers focust op
kwaliteit en veiligheid
J. Deckers &
Zoon,
gevestigd in
Brecht, is
actief in
tanktransport
van
gevaarlijke
goederen voor
de chemische industrie. In de sector is het
bedrijf al jarenlang een maatstaf op het gebied
van veiligheid en punctuele dienstverlening.
Om haar ambitie kracht bij te zetten, werd
beroep gedaan op de consultants van
De Putter & Co voor het opzetten van een
kwaliteitsmanagementsysteem. In dit kader
werd tevens een chauffeurshandboek op maat
van J. Deckers & Zoon uitgewerkt. Met deze
praktische leidraad zijn de chauffeurs beter
dan ooit geïnformeerd en in staat op alle
omstandigheden adequaat te reageren.
Recent werden al deze inspanningen
bevestigd met het ISO 9001 kwaliteitslabel en
worden nu de operaties getoetst aan de SQAS
voorwaarden om ook hierin ‘best in class’ te
zijn.
Klant: J. Deckers & Zoon
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Ook dit jaar is De Putter & Co weer
aanwezig op Transport & Logistics
van 17 t/m 19 oktober in Antwerp
expo, stand 4.014.
www.transport-logistics.be

MAN Truck & Bus behaalt ISO 9001 certificaat volgens de nieuwe norm
MAN Truck & Bus (MTB), gevestigd te Kobbegem, is de Belgische invoerder van MAN
vrachtwagens en bussen. Omdat innovatie, betrouwbaarheid, dynamisme, openheid en
klantgerichtheid reeds vele jaren de kernwaarden van het merk zijn, heeft de organisatie er voor
gekozen om het managementsysteem te upgraden volgens de hernieuwde eisen van ISO
9001:2015. In nauwe samenwerking met de consultants van De Putter
Putte & Co werd hiermee een
belangrijk strategisch onderdeel toegevoegd aan het bestaand kwaliteitsbeheerssysteem:
implementatie van risico-gebaseerd
risico gebaseerd denken met aandacht voor de belangrijkste kernprocessen, de wisselwerking met de
omgeving in het algemeen en met de klanten in het bijzonder. Er werd bovendien een kader geschept om continue
verbetering na te streven tot tevredenheid van alle betrokken belanghebbende partijen.
Ter voorbereiding van de certificatie-audit
certificatie audit hebben de consultants van De Putter & Co een diepgaande interne audit
uitgevoerd met aandacht voor de kernprocessen, orde & netheid en kwaliteit, en hebben ze vervolgens opportuniteiten ter
verbetering aangereikt.
Inmiddels heeft MTB met de 5 eigen filialen, het ISO-certificaat
ISO certificaat vernieuwd en is De
D Putter & Co gestart met de begeleiding
van de zelfstandige MAN verkoopverkoop en service partners.
Klant: MAN Truck & Bus
www.man.eu

Nieuwe COO voor Gilbert De Clercq
Gilbert De Clercq is de
afgelopen decennia uitgegroeid
tot een vooraanstaande
logistieke dienstverlener met
een team van 325 medemede
werkers, 300 motorvoertuigen
en meer dan 80.000 m² aan
opslagruimte en logistieke
infrastructuur.
Vanuit 4 strategisch gelegen vestigingen in België
Be
biedt het bedrijf
zijn klanten totaaloplossingen voor hun logistieke behoeften.
Om de operationele dienstverlening verder te optimaliseren, is
De Putter & Co op zoek gegaan naar een gedreven en ervaren
Chief Operations Officer. Chris Danys is sinds
si
kort
verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel management van
de transportactiviteiten.
Klant: Gilbert De Clercq
www.gilbertdeclercq.com

BE-Trans
Trans zet in op chemical logistics
BE-Trans
Trans / BE-Logistics,
BE
een jong en dynamisch transportbedrijf,
is met een 170-tal
170
eigen trekkers en een 350-tal opleggers actief in
containervervoer vanuit de havens van Antwerpen, Zeebrugge,
Rotterdam, Marseille en Le Havre en vanuit de inlandterminals
naar gans Europa. Met de opop en overslag van 20’ tot 45’
containers en de verbulking van chemicals vanuit hun gloednieuw
magazijn van 10.000 m² in Geel, bieden zij hun klanten een
geïntegreerde logistieke service.
In hun zoektocht naar een Business Development Manager
Chemicals om
o hun logistieke activiteiten voor de chemische sector
verder te ontwikkelen, deden zij beroep op de gespecialiseerde
ervaring van De Putter & Co. In Werner Bogaert, met een
jarenlange ervaring in de logistieke sector, vonden we de
geschikte kandidaat.
Klant: BE-Trans
BE
/ BE-Logistics
www.be--trans.be

Elite Paloumé stelt Managing Director
Europe aan
Elite heeft zich sinds de oprichting in 1991
ontwikkeld van een traditionele expediteur naar
een leidende en gespecialiseerde
gespecialise
logistics service
provider met een ruime waaier aan value added
services. Deze globale speler heeft zijn Europees
hoofdkantoor in Antwerpen, bekend onder de naam
Elite Paloumé Forwarders. Er werd beroep gedaan
op de expertise van De Putter & Co in de zoektocht
naar een Managing Director Europe.
Voor deze functie
werd iemand met
een rijke
internationale
management
ervaring binnen ocean freight aangeworven.
Verder werd er eveneens een Teamleader Export
met een mooie ervaring binnen de sector
gerekruteerd. Hij stuurt een team van een 15-tal
15
medewerkers aan.
Klant: Elite Paloumé
www.elitelogistics.eu

Kintrans vernieuwt haar engagement op
het vlak van kwaliteit en milieu
Kintrans, centraal
gelegen in de
haven van Gent, is
gespecialiseerd in
het vervoer van
personenwagens
tussen de
Belgische havens,
alsook in de distributie ervan in België, Frankrijk,
Luxemburg en Zwitserland.
De Putter & Co begeleidde Kintrans bij de
omschakeling
schakeling van haar bestaande ISO 9001 en
14001 systeem naar de nieuwe normen versie
2015. Door het implementeren van onze Business
Risk Assessment Tool werd een grondige contextcontext
en risicoanalyse uitgevoerd en zijn de eisen van
alle belanghebbenden gedetailleerd
gedeta
in kaart
gebracht. Door het beheersen van deze vitale
informatie kan Kintrans sneller en nog beter
inspelen op de kwaliteitsaspecten en
milieuprestaties, eigen aan de door haar
uitgevoerde autotransporten.
Klant: Kintrans
www.kintrans.be

