
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een veilige goederenstroom voor Cosco Belgium en Newman Shipping & Agency 
 

Cosco Belgium en Newman Shipping & Agency zijn verbonden ondernemingen die 
deel uitmaken van de Cosco Group. Terwijl Cosco fungeert als agent voor Cosco 
Container Lines, richt Newman zich eerder op NVOCC-activiteiten, tramping en 
expeditie. Ze maken gebruik van elkaars diensten en zijn in hetzelfde 
kantoorgebouw gevestigd. 

 
Bij beide bedrijven bestond de wens om een onderbouwd kwaliteits- en 
beveiligingsmanagementsysteem te implementeren dat als raamwerk kan dienen  

voor de optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen. Daarom werd er beslist om, in samenwerking met de consultants van 
De Putter & Co, een gelijktijdige aanvraag te doen voor de status van “Full Authorised Economic Operator”. 
 
Conform aan de AEO-vereisten werden procedures, werkinstructies, risicoanalyses, interne controlesystemen, … opgesteld 
en geïmplementeerd. Op die manier kwam men tot een sluitend en kwaliteitsvol beheerssysteem voor de beveiling van 
infrastructuur, digitale gegevens en goederenstromen. Na een gelijktijdige audit van de twee ondernemingen werd het AEO-
certificaat met vlag en wimpel behaald. 
 
Klant: Cosco Belgium Newman Shipping & Agency  

www.cosco.be www.newman.be  
 

Scania directie verwelkomt Alain Soudan 
 

Scania is een toonaangevende 
producent van trucks, bussen en 
motoren. Bovendien verkoopt het 
bedrijf een grote reeks aan service 
gerelateerde producten en financiële 
diensten. Drie kernwaarden, -  'klant 
voorop', 'respect voor het individu' en 
'kwaliteit' - binden het bedrijf en  

vormen de basis van Scania's cultuur, leiderschap en 
bedrijfssucces. De onderneming telt wereldwijd meer dan 35.000 
medewerkers en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen.  
 
Om het beleid van vier vestigingen in 
de regio centrum (Neder-Over-
Heembeek, Huizingen, Wijnegem en 
Antwerpen-Haven) in goede banen te 
leiden, werd beroep gedaan op        
De Putter & Co voor de aanwerving 
van een regiodirecteur. Alain Soudan 
– voorheen actief in Frankrijk – neemt 
deze verantwoordelijkheid op.  
 
Klant: Scania Belgium 
www.scania.com  

Sales team neemt verder vorm bij Kant 
 

Garage Kant opereert als gerenommeerde 
dealer voor onder meer Volvo Trucks via vier 
vestigingen in Antwerpen, de Kempen en het 
Waasland en één in Nederland.  
 

Kant Marine en Industrie verdeelt als      
Volvo Penta Center vanuit Antwerpen en 
Nieuwpoort, motoren, onderdelen en 
accessoires van het hetzelfde merk naar 
Volvo Penta Service Dealers, inbouwers en 
OEM in België, Luxemburg en een deel van Nederland.   
 
Via De Putter & Co ging het bedrijf op zoek naar commerciële 
profielen voor de uitbouw van enkele van de vestigingen. Voor 
Garage Kant in Olen vervoegde Stijn Van den Bulck het team, 
voor Kant Marine & Industrie was dit Joël Meeusen.  
 
Klant: Garage Kant  Kant Marine & Industrie 

www.garagekant.be www.kantmarine.be 
 

  
 

Transport Cornelis bestendigt 
reputatie door SQAS 
 
Naast het traditioneel goederenvervoer 
profileert dit familiebedrijf zich eveneens op de 
nichemarkt van het transport van vloeibare 
brandstoffen.   
 
De transportonderneming van de gebroeders 
Cornelis levert continu inspanningen om zowel 
op vlak van kwaliteit als veiligheid haar 
transportdiensten te optimaliseren. In het 
verlengde van deze filosofie besliste het 
management om het bedrijf aan een grondige 
evaluatie te onderwerpen, en dit volgens het 
beoordelingssysteem SQAS Transport Service 
van het European Chemical Industry Council 
(CEFIC). 
 
Om de organisatie op gepaste wijze klaar te 
stomen, werd beroep gedaan op de intensieve 
begeleiding van De Putter & Co. Deze 
samenwerking mondde uit in een 
professioneel veiligheids- en kwaliteits-
managementsysteem dat een mooie SQAS 
score behaalt van ruim 90% ! 
 
Klant: Transport Cornelis 
www.cornelistransport.be 
 

 

Groei GTS doet zich voelen in sales 
team 
 
Group GTS is een snel groeiende 
transportfirma met als vier hoofdpijlers 
containertransport, groupage, inland terminals 
& barging en warehousing & projects.  Met 
hun gediversifieerde vloot van een 210-tal 
trucks, polyvalente containerchassis en 
huifwagens verzorgen zij transporten in de 
Benelux, Frankrijk en Duitsland. Dankzij de 
nodige flexibiliteit en vakkennis verwerken de 
container- en groupage afdeling van Group 
GTS momenteel meer dan 3.000 transporten 
per maand. 
 
Om de verdere 
groei van deze 
twee takken van 
de onderneming, 
met geplande 
verhuis naar 
Tessenderlo, mee 
te verzekeren,  
ging GTS in zee met de consultants van          
De Putter & Co voor de aanwerving van een 
sales manager. Met een uitgebreide 
commerciële ervaring binnen transport, 
vervoegde Manuela Leenders recent dit team.  
 
Klant: Group GTS 
www.group-gts.com 
 

Supply Chain Planning EMEA bij 
Styrolution 
 
De link tussen 
speelgoedblokjes, 
stofzuigers, 
verpakkingsfolie en 
autobumpers? 
De ingenieuze styreenkunststoffen van Styrolution! 
Zij zijn een wereldleider in hun markt en het enige 
bedrijf dat zich volledig toelegt op 
styreenkunststoffen. In Antwerpen produceren zij de 
grondstoffen ethylbenzeen en styreen en de 
kunststoffen ABS, Polystyreen en Styrolux®. Deze 
chemiereus telt wereldwijd zo’n 3.400 medewerkers 
en heeft klanten in meer dan 100 landen.  
 
Om het team van gemotiveerde mannen en vrouwen 
in de vestiging te Antwerpen te versterken, zijn zij via 
De Putter & Co op zoek gegaan naar een supply 
chain planner EMEA. Met een brede ervaring 
vervoegt Els Blom binnenkort dit team.  
 
Klant: Styrolution 
www.styrolution.com 
 

Planning bij Steenbergen verzekerd 
 
Steenbergen is gespecialiseerd in de 24-uurs 
distributie van zendingen binnen de Benelux en 
Europa. Sinds de oprichting in 1907 te Bodegraven, 
is Steenbergen uitgegroeid tot een grote speler in 
de internationale transportsector met meer dan 300 
actieve werknemers en dagelijks circa 250 wagens 
op de weg.  
 
Voor de vestiging in Wommelgem deed 
Steenbergen beroep op het netwerk van                 
De Putter & Co voor de werving en selectie van een 
ervaren distributieplanner met kennis van ICT en 
planningssystemen. Hiervoor werd Bart D’Hollander 
aangeworven.  
 
Klant: Steenbergen Transport 
www.steenbergentransport.com 
 


