Werkkleding voor medewerkers
VIJF FACTOREN OM REKENING MEE TE HOUDEN BIJ HET KIEZEN VAN TEAMKLEDING

[Amersfoort, mei 2017]: Wat is de juiste kleding voor werknemers? Een vraag die wordt gesteld van
bouwbedrijf tot bakkerij. Een goede voorbereiding loont: wie zijn keuze maakt op basis van volgende
essentiële criteria, voorkomt dure miskopen.

1. Functionaliteit
Hoofdzaak is de vraag: wat zijn onze dagelijkse activiteiten en welke gevolgen hebben deze op de
kleding die we dragen? Werkt het team bijvoorbeeld veel buiten, dan dient het beschermd te worden
tegen de weersomstandigheden met behulp van ademende materialen. Comfortabel en op maat vanzelfsprekend - want hoe dik de jas ook, de koude blijft de drager parten spelen wanneer de kleding te
nauw zit of de lengte van de mouwen niet goed is. Het werk wordt makkelijker wanneer de kleding
doordacht is, bijvoorbeeld wanneer je gereedschap of notities in één of andere zak bij de hand hebt. En
hoe staat het met de vereisten op vlak van hygiëne? Bij vuil werk zijn robuuste, donkere stoffen
aangewezen. Witte kleding creëert dan weer vertrouwen bij de productie van voedingsmiddelen, waar
hoge vereisten worden gesteld aan hygiëne.

2. Imago
Een unieke, verzorgde look van de medewerkers laat een goede indruk: hier werken professionals. Opdat
meteen duidelijk zou zijn wie tot het team behoort, kunnen ter herkenning branchetypische kleuren
gebruikt worden. Een knappe combinatie met anderskleurige outfits valt op en zorgt voor een verschil met
concurrenten. Naast branchetypische kleuren kan ook gekozen worden voor kleuren die binnen het
corporate design passen.
3. Beschermende functie
De keuze van werkkleding hangt eveneens af van de vraag of het team blootgesteld is aan gevaren.
Afhankelijk van de branche is dan ook veiligheidskleding nodig, net als knieschermingen of
veiligheidsschoenen. Wordt in het donker gewerkt? Dan zorgen reflecterende stroken aan vesten,
broeken en overalls voor goede zichtbaarheid - bij activiteiten buiten of ondergronds. Waar en hoe deze
reflecterende stroken aangebracht moeten worden, wordt bepaald door Europese normen.

4. Acceptatie door het team
Betrek uw medewerkers bij het kiezen van hun werkkleding, zo krijgt u waardevolle tips over welke details
het dagelijkse werk makkelijker maken en wat hen bevalt. Tenslotte moet deze ‘tweede huid’ optimaal

passen en graag gedragen worden.

5. Prijs
Maak eens de rekensom: hoe ziet uw aankooplijst eruit en hoeveel wilt u daadwerkelijk spenderen aan de
teamkleding? Denk bij het bepalen van het budget ook aan het aantal extra uitrustingen nodig voor de
kledingwissel en aan de kosten voor het onderhoud van de kleding. Kosten besparen door huren in plaats
van kopen, dat kan. Serviceverleners als MEWA adviseren bij de planning en zorgen continu voor
vakkundig gewassen uitrustingen. Dat loont zich trouwens ook voor bedrijven met weinig medewerkers.
Zo blijft de werkkleding zowel in kleine als grote ondernemingen gedurende een hele lange tijd het
perfecte uithangbord.

Van bouwbedrijf tot bakkerij: een unieke, verzorgde look laat een goede indruk. Hier werken
professionals!

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 Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
MEWA Movie Channel: www.mewa-service.nl/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl
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