MEWA werkt conform de normen
NIEUW WFK-ZEGEL VOOR HYGIËNISCH ONBERISPELIJKE WERKKLEDING

[Mechelen, oktober 2017]: In de voedingssector is hygiëne een absolute must, ook voor werkkleding.
Maar hoe kan een producent van levensmiddelen er zeker van zijn dat zijn medewerkers altijd hygiënisch
onberispelijke werkkleding dragen? Het antwoord is makkelijk: door samen te werken met een
professioneel textieldienstverlener als MEWA die aan de Europese geldende normen voldoet. Recent
kwam daar ook het Wfk-zegel bij dat beantwoordt aan de vereisten van IFS Food (International Featured
Standard Food). In België kreeg MEWA in 2016 bovendien reeds het Care4Quality-certificaat toegekend.

Hygiëne van a tot z
De wettelijke voorschriften voor werkkleding in de voedingssector zijn complex. Volgens de bepalingen
van IFS moet gewaarborgd zijn dat de kleding hygiënisch zuiver is en geen enkel contaminatiegevaar
oplevert voor de geproduceerde levensmiddelen.
MEWA garandeert met zijn full-service textielmanagement een van a tot z gedocumenteerde verwerking
van hygiënekleding, conform alle relevante normen. Dat betekent een desinfecterend wasprocedé in
professionele wasinstallaties en nabehandeling van het wasgoed, maar ook de validering, controle en
documentering van alle processen, van het wassen tot en met het toeleveren in de kledinglocker.
“We werken volgens het RABC-systeem,” aldus Danny Vermeir, bij MEWA Servibel verantwoordelijk voor
milieu- en procestechnologie. “Dat is een speciaal op het wassen van beroepskleding afgestemd
hygiënemanagement- en controlesysteem voor de microbiologische kwaliteit van het gewassen textiel.”
Hij gaat verder: “Dat MEWA volgens het RABC-systeem werkt, wordt bevestigd door ons Care4Qualitycertificaat. Dit kregen we toegekend na een grondige audit door het onafhankelijke cerificeringsbureau
BQA. Het is een bevestiging dat we in onze onderneming geen enkele toegeving doen als het om
hygiënische kwaliteit gaat.”

Hygiëne over de grenzen
Bij MEWA werd de omzetting van de RABC-norm EN 14065 “In wasserijen behandeld textiel –
Controlesysteem biocontaminatie’ onlangs bevestigd door het nieuwe Wfk-zegel voor textielhygiëne. Het
zegel geeft voedingsproducenten de zekerheid dat door de textieldienstverlener hygiënisch en conform
IFS-voorwaarden gewassen wordt.
Was zo’n zegel nog wel nodig, naast alle reeds bestaande normen en certificeringen? Danny Vermeir:
“Aangezien EN 14065 geen microbiologische grenswaarden omvat, zegt die normering niet echt iets over
de hygiënestandaard van de wasserij zelf. Het Wfk-zegel doet dat als enige certificeringssysteem wel.”
Het Wfk-zegel is internationaal geldig. Voedingsproducenten die ook actief zijn over de landsgrenzen

kunnen er dan ook zeker van zijn: met MEWA hebben ze de juiste partner gevonden voor het
textielmanagement - ophalen, wassen, herstellen en vervangen wanneer nodig, en tijdig weer
aanleveren - van hun hygiënekleding.

Voor extra informatie, ga naar www.mewa.be/is-stijlvol

Hygiënekleding van MEWA: textielmanagement volgens RABC-systeem, in wasserijen met het Wfk-zegel
(Foto’s: MEWA)

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen 180.900 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2016 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 638 miljoen
euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80
MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be
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