
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audi Import stoomt zijn dealernetwerk klaar voor de  toekomst met de introductie van ‘Audi Manager’  
 

Audi – Vorsprung durch Technik. Dàt is waar het dit Duitse merk uit Ingolstadt als 
premium brand om te doen is: het bouwen van verfijnde, aantrekkelijke, gesofisticeerde  
en technisch perfecte wagens. Voor zowel verkoop als naverkoop wordt gewerkt met het 
uitgebreide Audi verdelernet.  

 
Als Belgische invoerder verzorgt D’Ieteren de verkoop, logistiek en distributie van Audi 
(via Audi Import), naast Volkswagen, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley, Lamborghini en 

Bugatti. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant blijvend te garanderen en de ambitieuze groei van het merk 
verder te ondersteunen, rolt Audi Import een nieuw programma uit: “Audi Manager”. Het doel hiervan is om in de concessies 
telkens een Audi Manager aan te stellen die het volledige management voor het merk Audi op zich neemt. Het gaat hierbij 
onder meer om sales, after sales, finance, marketing en people management, waarbij de Audi Manager als business partner 
van de concessiehouder optreedt.  
 
Om deze ambitieuze plannen mee in goede banen te leiden, doet Audi Import beroep op De Putter & Co om hen te 
begeleiden bij de selectie-, screenings- en aanwervingsprocedure. Het gaat hierbij om zowel interne als externe kandidaten. 
Een van de grote pluspunten van het programma is dat toekomstige Audi Managers een zeer doorgedreven en op maat 
gemaakt opleidingsprogramma zullen doorlopen, met heel wat aandacht voor alle facetten van het concessie- en brand 
management.  
 
Sinds de start begin 2012 werden een 15-tal Audi Managers aangesteld via De Putter & Co bij 
verschillende dealers in heel België. Alle partijen kijken dan ook uit naar de verdere 
implementatie in de nabije toekomst.  
 
Klant: D’Ieteren - Audi Import 
www.audi.be 

SQAS-opleiding Bruhn Spedition  
 
Bruhn Spedition is gespecialiseerd in multimodaal 
vervoer van zowel liquids, dry bulk als verpakte 
goederen voor de chemische en voedingsindustrie. 
Om de vakkennis van haar Quality departement 
verder te optimaliseren deed deze transportgroep 
van Duitse origine een beroep op De Putter & Co 
voor de organisatie van een praktijkgerichte SQAS-
opleiding.  
 
Op een gestruc-
tureerde en 
gedetailleerde 
manier werden 
alle hoofdstukken 
van de 
Transportmodule 
van dit kwaliteits- 
veiligheidsmanagementsysteem (versie 2011) 
verduidelijkt en toegelicht aan de hand van specifieke 
voorbeelden aangaande transportmiddelen, risico-
analyses, handboek chauffeurs, Behaviour Based 
Safety, selectie en evaluatie onderaannemers, … 
 
Klant : Bruhn Spedition 
www.bruhnspedition.com 
 Mazda Dealer Scan & Coaching  

 
Mazda Motor Belux gaf    
De Putter & Co de opdracht 
om agenten uit haar 
netwerk enerzijds te 
screenen en anderzijds te 
begeleiden bij de opstap tot 
officieel Erkende Verdeler.   

 
Onder de noemer “Dealer Scan” wordt het garagebedrijf in een 
eerste fase doorgelicht, en dit zowel op financieel, organisatorisch 
als commercieel vlak. Op basis van een scorecard worden de 
bevindingen en observaties ingeschaald en wordt een rapport met 
actiepunten ter verbetering uitgewerkt. Afhankelijk van deze 
resultaten, het groeipotentieel en de vereiste competenties bij de 
kandidaat dealer, beslist Mazda Motor Belux in overleg om de 
tweede fase, met name het coachingtraject met de consultants van 
De Putter & Co, op te starten.  Dit om de agent verder te 
begeleiden op gebied van management en professionalisering van 
zijn garage, op weg naar een volwaardige concessie. 
 
Klant : Mazda Motor Belux 
www.mazda.be 

Schenk verzekert zijn service  
 
Schenk Tanktransport is een 
dynamisch en gespecialiseerd 
internationaal 
tanktransportbedrijf met 
Nederlandse roots. De 
bedrijfsactiviteiten bestaan uit 
transport van onder meer 
brandstoffen, smeeroliën en 
industriële gassen. De 
producten die worden vervoerd  
vereisen dedicated transportmaterieel “in de kleuren van de klant”. 
Met vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, 
Polen en Oostenrijk is dit bedrijf goed vertegenwoordigd in 
Noordwest en Centraal Europa, met 600 vrachtwagens.  
 
Schenk schakelde de consultants van De Putter & Co in bij de 
zoektocht naar een gedreven personeelsplanner, zodat de service 
aan de klant op lange termijn gegarandeerd blijft. Aina Van 
Goethem zal het team in Antwerpen vervoegen. 
 
Klant: Schenk Tanktransport 
www.schenk-tanktransport.com 
  

Service bij Hyundai verder 
uitgebouwd met de komst van een 
nieuwe service manager 
 
Hyundai is één van de 5 grootste 
autofabrikanten ter wereld en kan terugkijken 
op meer dan 30 jaar ervaring. Het merk heeft 
productiesites op alle continenten, en kan 
uitpakken met de grootste fabriek ter wereld in 
Korea en met het meest geavanceerde 
productie-apparaat. Ook op de Belgische 
markt doet Hyundai het erg goed. Met niet 
minder dan 12 modellen in het gamma, en nog 
minstens 10 productlanceringen in de pijplijn 
gedurende de komende 2 à 3 jaar, belooft 
Hyundai deze opmars verder te zetten. In 
België wordt Hyundai geïmporteerd door 
Korean Motor Company (KMC) in Kontich, dat 
deel uitmaakt van Alcopa Automotive 
Distribution (Alcadis).  
 
Om de groei van het merk verder te 
verankeren, werd Tanguy Legrand als Service 
Manager aangeworven. Hij zal rapporteren 
aan de huidige After Sales Manager. Voor 
deze rekrutering deed Hyundai beroep op de 
expertise van De Putter & Co.  
 
Klant: Hyundai - KMC  
www.hyundai.be 
 

De Putter & Co traint automotive 
professionals bij Febiac 
 
Sinds 12 jaar ontwikkelt Febiac het 
programma Advanced Automotive 
Management (AAM), een professionele 
opleiding op maat van de automobielbranche 
met aandacht voor zowel 
managementtechnieken als persoonlijke 
vaardigheden.  
 
Deze opleiding vertrekt vanuit het 
management van een dealership en richt zich 
tot concessies en invoerders, toeleveranciers 
en constructeurs, alsook leasing- of 
verzekeringsmaatschappijen. Febiac 
organiseert deze opleiding in samenwerking 
met de business school ICHEC Entreprises, 
die garant staat voor de nodige academische 
know-how en support.  
 
Voor de module HR Management werd beroep 
gedaan op de expertise van De Putter & Co op 
het vlak van werving en selectie. Vanuit zijn 
dagelijkse ervaring rond rekrutering binnen 
automotive deelde Alec De Coninck,               
HR Consultant, theorie en praktijk rond hoe 
rekrutering het best aangepakt wordt, met 
focus op de hoogste slaagkansen.  
 
Klant: Febiac 
www.febiac.be 

 

Agenda  

• William De Putter stelt een nieuwe 
‘Trendsetter in Logistics’ voor op 
Logistics.tv - een productie van 
TransportMedia - op Kanaal Z, op za 13 & 
zo 14 april met heruitzending op za 20 & 
zo 21 april, telkens om 13u, gedurende 
24 uur in lusvorm   
www.deputter.co 

    
 


