
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Putter & Co bemiddelt bij verkoop Wambacq -Peeters  aan Van Moer Group  
 

Delhaize Group, de Belgische beursgenoteerde internationale voedingsdistributeur – met 
onder andere een sterke aanwezigheid in de USA – heeft beroep gedaan op de expertise 
van De Putter & Co om een partner te zoeken die de wegtransportactiviteiten van               
NV Wambacq-Peeters zou overnemen.  Als geprivilegieerde transportpartner van Delhaize, 
verzorgde Wambacq-Peeters met een vloot van 102 trekkers een groot deel van de 
dagelijkse distributie voor de supermarkten. 

 
De taak van De Putter & Co bestond er in de meest geschikte partij te vinden die in staat zou zijn 
de groei van Delhaize te volgen en die vertrouwd is met de meest actuele communicatiemiddelen.  
De gesprekken zijn succesvol – en tot grote tevredenheid van beide partijen – afgerond met de 
transactie waarbij de Groep Van Moer, Zwijndrecht, het aandelenpakket van Wambacq-Peeters 
volledig heeft overgenomen. 
 
Klant: Delhaize Group Van Moer Group 
www.delhaizegroup.com www.vanmoergroup.com  
 

Coaching op maat van uw organisatie  
 
In deze uitdagende tijden wordt uw organisatie 
vaak geconfronteerd met snelle economische 
wendingen en plotse organisatorische 
veranderingen. Het is belangrijk om uw 
onderneming hier adequaat op te laten 
reageren en haar bedrijfsprocessen 
vervolgens te optimaliseren.  Hiervoor wordt 
vaak beroep gedaan op een externe business 
coach die dit, letterlijk en figuurlijk, in goede 
banen leidt. 
 
De taak van de coach bestaat erin om het 
bestaande verbeterpotentieel te activeren én 
duurzaam te implementeren. Dit kan door het 
aanscherpen van competenties van 
sleutelfiguren, het kanaliseren van 
professionele interne communicatie alsook het 
optimaliseren van werknemersbetrokkenheid 
en leiderschap. Het uiteindelijke doel van een 
coachingtraject is enerzijds het verbeteren van 
de business processen en anderzijds het 
verhogen van de efficiëntie en rentabiliteit van 
de onderneming. 
 
Een KPI-dashboard met kwantitatieve en 
kwalitatieve meetpunten vormen de 
fundamenten van een hoogstaande 
begeleiding. Een op maat gemaakt 
prioriteitenprogramma met “focused 
objectives” wordt opgesteld en uitgewerkt op 
basis van verbeterpotentieel, vastgesteld 
tijdens observaties en operationele audits.  
 
Het succes van een coachingproject is 
gestoeld op de realisatie van quick wins, de 
overtuigingskracht van de coach én het geloof 
van de organisatie in eigen kunnen. De coach 
dient de organisatie hierin te sturen.  
 
Bent u klaar om op een hoger niveau te 
spelen? De coaches van De Putter & Co 
begeleiden uw organisatie in diverse 
optimalisatietrajecten. 
 
www.deputter.co  
 

Van Leeuwen Buizen werft nieuwe 
Logistiek Manager aan 
 
Van Leeuwen Buizen Groep is een internationale 
industriële handelsonderneming in stalen buizen, 
buiscomponenten en afsluiters. Zij leveren hun 
producten en diensten aan bedrijven uit diverse 
sectoren zoals agro, bouw, infrastructuur, chemie 
en energie. In België zorgen een kleine 100 
medewerkers voor het verwerken van complexe 
orders, ook naar internationale markten. 
 
Om alle logistieke stromen en operaties blijvend in 
goede banen te leiden, werd De Putter & Co 
ingeschakeld in de zoektocht naar een nieuwe 
Logistiek Manager voor de Belgische vestiging in 
Vilvoorde. Ann Michiels bewees reeds meermaals 
haar logistieke management skills en vervoegde de 
groep sinds begin maart. Ze stuurt in haar functie 
een veertigtal medewerkers aan.  
 
Klant: Van Leeuwen Buizen 
www.vanleeuwen.be 
 

Widem.Wimatrans bre idt zijn dienstenpakket uit met 
maritieme expeditie 
 
Widem Corporation startte in 1983 als douaneagentuur. Vandaag 
biedt het bedrijf onder de naam Widem.Wimatrans een brede waaier 
aan diensten aan, zoals expeditie, wegtransport & distributie, 
douane, opslag & logistiek, en dit met eigen vestigingen of agenten 
in Marokko, Turkije, China en tal van Europese landen.  
 

Voor de verdere uitbouw van het 
productaanbod van dit bedrijf 
zochten de HR consultants van 
De Putter & Co een maritiem 
expediteur voor de hoofdzetel in 
Rekkem. Kristof Vercruysse 
vervolledigde recent het team  

en bouwde doorheen de jaren zowel ervaring op in maritiem 
transport als in baanvervoer. Deze gecombineerde kennis stelt 
hem in staat het maritieme luik verder te ontwikkelen.  
 
Klant: Widem.Wimatrans 
www.widem.be 
 

Patrans bouwt aan de toekomst  
 
Het transportbedrijf Patrans uit 
Vilvoorde specialiseerde zich de 
afgelopen decennia in de nichemarkt 
van het vervoeren, plaatsen en 
monteren van copiers, printers en 
aanverwante apparaten. Daarnaast 
voorzien ze in een aantal logistieke 
diensten zoals opslag, herstelling en 
reverse logistics van de toestellen.  
Recent breidde Patrans zijn activiteiten uit met de plaatsing van 
vending machines, brandkasten en betaalautomaten. Hiervoor 
zette het bedrijf een joint-venture op met Rollema Transport uit 
Delft waardoor heel de Benelux wordt gecoverd. 
 
De organisatie levert continu inspanningen om de kwaliteit van 
haar gespecialiseerde dienstverlening bij te sturen en te 
optimaliseren. 
 
In het kader van deze bedrijfsstrategie deed men beroep op           
De Putter & Co om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en 
een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Dit resulteerde 
onlangs in het behalen van het ISO 9001-certificaat. 
 
Klant: Patrans Transport 
www.patrans.be 
 

Polytra krijgt extra erkenning via AEO  
 
De Antwerpse 
expediteur Polytra 
verzorgt dagdagelijks 
wereldwijde 
verschepingen van 
zowel conventionele 
vrachten als  
projectcargo met focus op het Afrikaanse continent. 
 
Om haar ervaring, betrouwbaarheid en 
verantwoordelijkheid als partner in de internationale 
logistieke keten in de verf te zetten, breidde Polytra 
haar kwaliteitsmanagementsysteem verder uit 
volgens de strenge vereisten van AEO 
Douanevereenvoudiging / Veiligheid. 
 
In nauwe samenwerking met de consultants van     
De Putter & Co werden de interne processen 
geoptimaliseerd in functie van de bedrijfscultuur en 
de strikte AEO vereisten. Zowel de veiligheid van de  
zendingen als een correct dossierbeheer en 
afhandeling van de douaneformaliteiten worden 
gegarandeerd. Dit resulteerde recent in het behalen 
van de status Full Authorised Economic Operator. 

Klant: Polytra  
www.polytra.be 
 
 
 

Agenda  

• De Putter & Co organiseert een 
infosessie Safety & Security binnen 
transport en logistiek op donderdag 26 
april om 17u in de kantoren te 
Antwerpen 
info@deputter.co   

• William De Putter stelt Javemat voor als 
‘Trendsetter in Bouw’ op Bouw.tv - een 
productie van TransportMedia - op 
Kanaal Z, op za 12 & zo 13 mei en za 19 
& zo 20 mei, telkens om 13u, gedurende 
24 uur in lusvorm 
www.transportmanagement.be    

 

 
 
 

• Als partner, nodigt De Putter & Co u 
graag uit om de leiders uit de 
transportsector te ontmoeten tijdens 
Best of Transport op woensdag 20 juni 
vanaf 17u in het Koloniënpaleis te 
Tervuren 
info@transportmedia.be 

 

De Putter & Co nodigt u graag uit op ‘Business 
meets Potential ’, het job event voor transport, 
logistiek & expeditie, op woensdag 25 april vanaf 
16u in zaal Stuurboord te Antwerpen 
www.deputter.co 
 


