
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding op DAF dealer standard 
audits 
 
Als officieel DAF partner met twee vestigingen in 
de provincie Vlaams-Brabant (Steenhuffel en 
Groot-Bijgaarden), zet Garage De Plecker-Pauwels 
maximaal in op het gebied van 
klantentevredenheid, service en bedrijfsvoering.  
Dit veronderstelt ook dat de onderneming al haar 
activiteiten in overeenstemming met de Dealer 
Standards uitvoert. 
 
Dealer Standards omvatten zeer uiteenlopende 
richtlijnen die strikt toegepast dienen te worden in 
het netwerk. Denk aan corporate identity, 
gebouwen, inrichting & faciliteiten, procedures,... 
Om grip op de naleving van de Dealer Standards te 
krijgen én te houden, laten de meeste importeurs 
periodiek audits uitvoeren door een onafhankelijk 
auditbureau.   
 
Om deze jaarlijkse controle tot in de puntjes 
optimaal voor te bereiden, heeft Garage De 
Plecker-Pauwels besloten om zich te laten bijstaan 
door De Putter & Co. Hun grondige kennis van de 
sector, én de jarenlange expertise inzake normen 
en standaarden verschaffen een heldere kijk op 
kritische knelpunten en de meest efficiënte wijze 
om zich hier tegen te wapenen. 
 
Klant: Garage De Plecker-Pauwels 
www.deplecker-pauwels.be 

Nik Coenye aangesteld als Procurement Manager 
transport bij Gosselin  

De Gosselin Group die uit de divisies Gosselin Moving en Gosselin 
Logistics bestaat, telt vandaag meer dan 800 werknemers die een 
omzet van 300 miljoen euro genereren. De hoofdzetel ligt aan het 
Albertkanaal in Deurne, waar de containerterminal de havens van 
Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam verbindt met het Europese 
achterland. Het bedrijf heeft 56 kantoren in 34 landen waarbij men 
in het kader van de consolidatiestrategie de transportaankoop 
optimaliseert en waar mogelijk centraliseert. 
 
Voor deze oefening werd de expertise van De Putter & Co 
aangewend die Nik Coenye rekruteerde als Procurement Manager 
wegtransport. 
Hij heeft jaren internationale ervaring opgedaan in een 
gelijkaardige functie bij Trafigura. Voordien was hij aan de slag in 
de Antwerpse haven en dit bij zowel expeditie-, natie- en logistieke 
bedrijven. 
 
Klant: Gosselin Group 
www.gosselingroup.eu 

AEO vergunning voor Commodity Centre Belgium  
 
Commodity Centre Belgium behoort tot de Britse Commodity 
Centre Group en is een logistieke speler in de Haven van 
Antwerpen gespecialiseerd in de behandeling en opslag van soft 
commodities zoals koffie en cacao. 
 
Omdat Antwerpen als belangrijke Europese hub voor koffie en 
cacao ideaal gelegen is voor de verdere distributie op het 
Europese vasteland, wou het bedrijf dit strategisch voordeel meer 
kracht bijzetten door het bekomen van een AEO-vergunning.  
Hiermee profileert de onderneming zich als een betrouwbare en 
veilige schakel in de internationale toeleveringsketen. 
 
Samen met de ervaren consultants van De Putter & Co werd een 
efficiënt managementsysteem opgezet, met bijzondere aandacht 
voor veiligheids- en beveiligingseisen, alsook voor het correct 
beheer van douaneformaliteiten.    
 
Klant: Commodity Centre 
www.commoditycentre.com 

MAN TopUsed versterkt zijn team 
 

MAN TopUsed is een onderdeel van MAN 
Truck & Bus en verkoopt hoogwaardige 
tweedehands bedrijfsvoertuigen van alle 
types (vrachtwagens, bestelwagens en 
bussen) via het eigen MAN TopUsed 
Center te Kobbegem en de partners in 
België. 

 
Om de uitgebreide commerciële doelstellingen en de groei te 
waarborgen, werd voor de rekrutering beroep gedaan op de HR-
dienstverlening van De Putter & Co.  
 
Sam Pyliser werd aangeworven om het MAN TopUsed team te 
versterken. Hij heeft een rijke ervaring in sales en 
accountmanagement binnen de truck en rental business. 
 
Klant: MAN Truck & Bus 
www.topused.man.eu 

Succesvolle SQAS certificering voor  
J. Deckers & Zn  
 
Dit tanktransportbedrijf uit Brecht heeft zich 
gespecialiseerd in het vervoer van chemische 
stoffen en profileert zich als één van de 
strategische logistieke partners in de chemische 
sector dankzij zijn tailor-made dienstverlening en 
jarenlange expertise. 
 
De organisatie levert continu inspanningen om de 
kwaliteit, de veiligheid en het vertrouwen van haar 
klanten te waarborgen en te optimaliseren. Om 
deze filosofie te bestendigen namen zij vrijwillig 
deel aan het beoordelingssysteem SQAS 
Transport Service van het European Chemical 
Industry Council (CEFIC) met een fraai 
eindresultaat van 93% !  
 
Het management schrijft dit succes toe aan de 
jarenlange ervaring en doorgedreven kennis van 
alle medewerkers, de enorme inspanningen en 
investeringen op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, beveiliging, milieu en MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), 

alsook de intensieve begeleiding van De Putter & 
Co bij het opzetten van het SQAS- 
beheerssysteem. 
  
Klant: Tanktransport J. Deckers & Zn 

Upgrade uw organisatie 
 
Doorgaans betekent een upgrade zoveel als 
het vervangen van oude hardware of software 
door recente versies of programma’s om een 
systeem weer up-to-date te maken.   

 
Bijna op identieke wijze werkt het ook zo bij 
ondernemingen waar er geregeld (kritische) 
processen jarenlang onveranderd en 
routineus gevolgd worden, op basis van 
dezelfde verouderde methodieken, met 
steeds dezelfde hulpmiddelen,… en 
bovendien vaak incompatibel met 
hedendaagse management praktijken zijn.  
Het grote gevaar hierbij is dat er ongemerkt 
een weg wordt ingeslagen van afnemende 
effectiviteit en efficiëntie, dalend 
concurrentievermogen,… 

 
Een upgrade van die organisatie betekent dan 
dat er veel opportuniteiten ter verbetering 
geïdentificeerd kunnen worden door 
“traditionele” processen tegen het licht te 
houden en ze vervolgens weer up-to-date te 
brengen. 

 
De Putter & Co kan met zijn expertise hierin 
een zeer belangrijke rol spelen.  Onze 
consultants putten uit hun jarenlange ervaring 
om u bij te staan bij de implementatie van 
nieuwe, of gewijzigde kwaliteits-, milieu-, 
voedselveiligheids- en andere 
managementsystemen (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000, ISO 28000, ISO 45001, 
HACCP, BRC, IFS, GDP, VCA, AEO, SQAS, 
GMP+,…).  
 
De organisatie van diverse controle 
activiteiten (interne en externe audits, 
operationele audits, …) en doorlichting- en 
optimalisatie van uw bedrijfsprocessen 
behoren eveneens tot ons vakgebied. 
 
www.deputter.co info@deputter.co 

ISO 28000 - Bekaert-Deslee beveiligt 
haar goederenstroom 
 

Met hoofzetel in het 
West-Vlaamse 
Waregem, is Bekaert-
Deslee een 
toonaangevende 
specialist in de 
ontwikkeling en 
productie van 

matrastextielen. Het bedrijf stelt ca. 3500 

mensen te werk in 24 vestigingen in 18 
landen, van de VS over Europa tot in het Verre 
Oosten.  
 
Als wereldspeler wordt de organisatie 
ongewild blootgesteld aan een groot aantal 
bedreigingen in de goederenstroom.  Daarom 
heeft de onderneming besloten om in nauwe 
samenwerking met De Putter & Co, die kritieke 
aspecten van de beveiliging van hun supply 
chain te identificeren. In een tweede fase 
werden vervolgens procedures en controles 
geïmplementeerd om de beveiligingsrisico’s 
maximaal te beheersen. 
 
De certificatie volgens de strenge ISO 28000 
standaard vormde het sluitstuk van dit boeiend 
en leerrijk project. 
 
Klant: Bekaert-Deslee 
www.bekaertdeslee.com 

2021 

http://www.deplecker-pauwels.be/
http://www.gosselingroup.eu/
http://www.commoditycentre.com/
http://www.topused.man.eu/
http://www.deputter.co/
mailto:info@deputter.co
http://www.bekaertdeslee.com/

