
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe general
hoofd van Suttons in Antwerpen 
 

bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, en is nog steeds in 
familiehanden.  Suttons
operationele divisies van de groep 
logistiek voor bulk chemicals op een globale schaal, met een vloot 
van 6.000 tankcontainers en een uitgebreid netwerk van 
chemische logistieke hubs via eigen kantor
Singapore, China, Japan, Maleisië, Saoudi
 
Om de ontwikkeling van de branch ‘mainland Europe’ met kantoor 
in Antwerpen verder te verzekeren, zijn wij op zoek gegaan naar 
een general manager die over operationele en commerc
ervaring beschikt. Johan Vissers neemt recent deze rol op zich. 
 
Klant: Suttons International
www.suttonsgroup.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. In het 
verleden werkten zij reeds samen met          
De Putter & Co voor de implementatie van ISO 
9001 en de SQAS Transport Service eisen.  
 
In 2015 werd een gevoelig aangepaste versie 
van de SQAS-vragenlijsten gepubliceerd. In dit 
kader werd wederom een beroep gedaan op 
de consultants van De Putter & Co. 
 
De risicoanalyses, procedures, werkinstructies 
en checklists werden ingrijpend aangepast. 
Ook werden verschillende nieuwe 
procesindicatoren toegevoegd aan het 
veiligheidsmanagementsysteem. Na een 
intensieve SQAS Transport Service audit werd 
een uitzonderlijk mooie score van 90% 
behaald. 
 
Klant: Verduyn Group 
www.verduyn-group.nl 
 

Garage Jennes in Machelen met nieuwe leiding 
 
Garage Jennes is een begrip binnen automotive en is een 
groeiende familiale organisatie. De onderneming heeft vestigingen 
in Boortmeerbeek en Machelen
Volkswagen, Audi en Skoda. In Machelen is intussen gestart met 
de bouw van een nieuw ‘experience center’ voor Volkswagen en 
Skoda.  
 
Om de site op deze locatie te leiden en beide merken te doen 
groeien, werd beroep gedaan op De Putt
naar een ervaren site manager. Gezien zijn uitgebreide ervaring 
binnen de sector in zowel sales als after sales management, werd 
Kurt Devisscher aangeworven. 
 
Klant: Garage Jennes
www.jennes.be
 
 
 

VCA voor Honeywell Analytics Benelux
 
De toonaangevende 
multinational Honeywell, 
specialist op het gebied van 
installatie, onderhoud en calibratie van gasdetectiesystemen en 
-oplossingen, deed reeds eerder beroep op de expertise van 
De Putter & Co voor de implementatie van een VCA
veiligheidssysteem voor hun activiteiten in België. Recent werd 
De Putter & Co gevraagd om de VCA
Analytics Nederland te faciliteren onder een overkoepelend 
certificaat voor de Benelux.
 
Vervolgens werd, naar analogie met België, een
managementsyste
werkplekinspecties, procedures, communicatiestructuren, 
specifieke veiligheidsopleidingen,… werden opgesteld en 
geïmplementeerd.
 
Door de professionele samenwerking tussen de consultants 
De Putter & Co en de service engineers van Honeywell werd een 
efficiënt veiligheidsmanagements
werd het certificaat met vlag en wimpel behaald.
 
Klant: Honeywell Analytics Belgium
www.honeywellanalytics.com

Agenda  

• Ook dit jaar is De Putter & Co weer 
prominent aanwezig op Logistics & 
Distribution , dé vakbeurs voor 
professionals uit de logistieke en 
distributiesector. Op 21 en 22 september 
2016 geven wij rendez-vous in Brussels 
expo .   
www.logistics-distribution.be     

 

Sales developer voor Scania Finance 
Benelux  
 
Scania Financial 
Services (SFS) 
bedient klanten en 
dealers van Scania    
in meer dan 50 
markten door het 
aanbieden van  
innovatieve financierings- en 
verzekeringsoplossingen. Meer dan 700 
medewerkers beheren een vloot van meer dan 
100.000 trucks en bussen. De doelstelling van 
SFS is een geïntegreerd onderdeel te zijn van 
“Scania Solutions Sales”.  
 
Om de lokale Benelux markt – vanuit Breda – 
verder te ondersteunen op het vlak van 
commerciële ontwikkeling, systemen & 
werkwijzes alsook training en change 
management, zochten we een sales 
developer. Stef Vanhooff neemt deze taken op 
zich.  
 
Klant: Scania Financial Services  
www.scania.be / www.scania.nl  

 

 
 
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe general  manager ‘mainland Europe’ aan het 
hoofd van Suttons in Antwerpen   

Suttons Group is één van 
de grootste 
gespecialiseerde logistieke  

bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, en is nog steeds in 
familiehanden.  Suttons International – als een van de 
operationele divisies van de groep – biedt gespecialiseerde 
logistiek voor bulk chemicals op een globale schaal, met een vloot 
van 6.000 tankcontainers en een uitgebreid netwerk van 
chemische logistieke hubs via eigen kantoren in België, 
Singapore, China, Japan, Maleisië, Saoudi-Arabië, USA en VK.  

Om de ontwikkeling van de branch ‘mainland Europe’ met kantoor 
in Antwerpen verder te verzekeren, zijn wij op zoek gegaan naar 
een general manager die over operationele en commerciële 
ervaring beschikt. Johan Vissers neemt recent deze rol op zich.  

Klant: Suttons International 
www.suttonsgroup.com 

Kris De Leeneer behaalt ISO 22000
 
De logistieke dienstverlener, gevestigd in 
Dendermonde, heeft recent het ISO 22000 
certificaat behaald : de internationaal erkende 
kwaliteitsstandaard voor bedrijven in de supply 
chain
 
Voor Kris De Leeneer, zaakvoerder van het bedrijf, 
was het behalen van de ISO 22000 een 
vanzelfsprekende, doch cruciale volgende stap in 
de groeistrategie die zich de laatste jaren 
manifesteert. De onderneming, opgericht in 2001
is sinds geruime tijd gespecialiseerd in het 
transport van geconditioneerde goederen en heeft 
onlangs een nieuw magazijncomplex gebouwd 
voor de opslag en behandeling er van.  
 
Om de logistieke dienstverlening van hoogstaande 
kwaliteit maximaal te kunnen waarborgen heeft de 
onderneming ervoor gekozen om beroep te doen 
op de expertise van De Putter & Co.  Deze 
samenwerking resulteerde in een dynamisch en 
werkbaar voedselveiligheid
met onder meer aandacht voor risicobeheersing, 
basisvoorwaarden mbt hygiëne, toepassing van 
geldende wet
 
Klant: Kris De Leeneer
www.deleeneer.be

 

Opel is met de afdeling Commercial 
Vehicles klaar voor de toekomst
 

bedrijfsvoertuigen en bestelwagens liggen de 
ambities hoog. Om die reden werd verder gewerkt 
aan de uitbreiding van het commercial vehicles 
team, waarvoor b
consultants van De Putter & Co. 
 
In de functie van business development manager 
start Michaël Heylen. Voor de functie van 
conversion manager werd Frédéric Van Maelsacke 
aangetrokken. Ook in het fleet
uitbreiding gezocht: Anton Verbist wordt de nieuwe 
business sales account manager. Deze 
professionals beschikken allen over de nodige 
bagage en expertise in hun domein. 
 
Klant: 
www.opel.be
 
 
 

Garage Jennes in Machelen met nieuwe leiding  

Garage Jennes is een begrip binnen automotive en is een 
groeiende familiale organisatie. De onderneming heeft vestigingen 
in Boortmeerbeek en Machelen, en verdeelt de merken 
Volkswagen, Audi en Skoda. In Machelen is intussen gestart met 
de bouw van een nieuw ‘experience center’ voor Volkswagen en 

 

Om de site op deze locatie te leiden en beide merken te doen 
groeien, werd beroep gedaan op De Putter & Co in de zoektocht 
naar een ervaren site manager. Gezien zijn uitgebreide ervaring 
binnen de sector in zowel sales als after sales management, werd 
Kurt Devisscher aangeworven.  

Garage Jennes 
jennes.be  

   

VCA voor Honeywell Analytics Benelux  

De toonaangevende 
multinational Honeywell, 
specialist op het gebied van  
installatie, onderhoud en calibratie van gasdetectiesystemen en    
oplossingen, deed reeds eerder beroep op de expertise van     

De Putter & Co voor de implementatie van een VCA-
igheidssysteem voor hun activiteiten in België. Recent werd 

De Putter & Co gevraagd om de VCA-certificatie van Honeywell 
Analytics Nederland te faciliteren onder een overkoepelend 
certificaat voor de Benelux. 

Vervolgens werd, naar analogie met België, een veiligheids-
managementsysteem op touw gezet waarbij risicoanalyses, 
werkplekinspecties, procedures, communicatiestructuren, 
specifieke veiligheidsopleidingen,… werden opgesteld en 
geïmplementeerd. 

Door de professionele samenwerking tussen de consultants van 
De Putter & Co en de service engineers van Honeywell werd een 
efficiënt veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd en 

het certificaat met vlag en wimpel behaald. 

Klant: Honeywell Analytics Belgium 
www.honeywellanalytics.com 

 
                                

            

                                     

 

 
 
 
 
 

Kris De Leeneer behaalt ISO 22000  

De logistieke dienstverlener, gevestigd in 
Dendermonde, heeft recent het ISO 22000 
certificaat behaald : de internationaal erkende 
kwaliteitsstandaard voor bedrijven in de supply 
chain van de voedingsindustrie. 

Voor Kris De Leeneer, zaakvoerder van het bedrijf, 
was het behalen van de ISO 22000 een 
vanzelfsprekende, doch cruciale volgende stap in 
de groeistrategie die zich de laatste jaren 
manifesteert. De onderneming, opgericht in 2001, 
is sinds geruime tijd gespecialiseerd in het 
transport van geconditioneerde goederen en heeft 
onlangs een nieuw magazijncomplex gebouwd 
voor de opslag en behandeling er van.   

Om de logistieke dienstverlening van hoogstaande 
kwaliteit maximaal te kunnen waarborgen heeft de 
onderneming ervoor gekozen om beroep te doen 
op de expertise van De Putter & Co.  Deze 
samenwerking resulteerde in een dynamisch en 
werkbaar voedselveiligheidsmanagementsysteem 
met onder meer aandacht voor risicobeheersing, 
basisvoorwaarden mbt hygiëne, toepassing van 
geldende wet- en regelgeving en communicatie. 

Klant: Kris De Leeneer 
www.deleeneer.be 

Opel is met de afdeling Commercial 
Vehicles klaar voor de toekomst  

Opel is al 
decennialang 
een van de 
grootste spelers 
op de Belgische 
automarkt. Ook 
op het vlak van  

bedrijfsvoertuigen en bestelwagens liggen de 
ambities hoog. Om die reden werd verder gewerkt 
aan de uitbreiding van het commercial vehicles 
team, waarvoor beroep werd gedaan op de 
consultants van De Putter & Co.  

In de functie van business development manager 
start Michaël Heylen. Voor de functie van 
conversion manager werd Frédéric Van Maelsacke 
aangetrokken. Ook in het fleet team werd 
uitbreiding gezocht: Anton Verbist wordt de nieuwe 
business sales account manager. Deze 
professionals beschikken allen over de nodige 
bagage en expertise in hun domein.  

Klant: Opel Belux 
www.opel.be 


