Eerst testen, dan huren
TEXTIELMANAGEMENT VOOR WERKKLEDING VAN MEWA LEREN KENNEN
[Mechelen, januari 2019]: Zorgt de opvolging van uw medewerkers’ werkkleding voor teveel rompslomp?
Wilt u uw kostbare tijd besteden aan de kern van uw activiteit? Maar wilt u er tegelijkertijd wel zeker van
zijn dat iedereen in het bedrijf comfortabel en representatief gekleed zijn job kan doen? Dan is de service
van textieldienstverlener MEWA de oplossing die u zoekt. En het goede nieuws is: u kan eerst uittesten
hoe het bewezen systeem een belangrijke meerwaarde op de werkvloer creëert

Twee collecties, tien producten, twaalf weken. Meer is er niet nodig om dragers te overtuigen van de
robuuste, comfortabele kwaliteit van de werkkleding die MEWA aanbiedt in een full-service
verhuursysteem. Textielmanagement omvat het ophalen, wassen, repareren of vervangen, en weer
terugbrengen van de werkkleding in een vooraf afgesproken frequentie. Elke medewerker krijgt
voldoende outfits ter beschikking, zodat hij - of zij, MEWA heeft ook collecties met modellen speciaal
afgestemd op de morfologie van de vrouwelijke medewerkers - nooit zonder schone werkkleding komt te
zitten. Afhankelijk van het soort werk, van de weersomstandigheden in het seizoen en van waar iedere
individuele werknemer zich het best in voelt, wordt geopteerd voor een bepaalde collectie en voor
bepaalde kledingstukken. Zo zal de ene liever een combinatie broek en vest dragen, terwijl de andere
eerder zal gaan voor een bretelbroek met T-shirt. Of bij de warme temperaturen van de zomer voelen
medewerkers zich bij het uitvoeren van buitenwerk wellicht comfortabeler in een bermuda. Aan de slag in
een kil atelier? Dan is bijvoorbeeld een vest in softshell een goed idee.

Na de testperiode waarin dragers alle voordelen van de full-service voor werkkleding aan den lijve
hebben kunnen ervaren, kan het testpakket makkelijk worden omgezet in een handige
huurovereenkomst.

In het atelier, op de werf, in de productiehal of buiten op het terrein … de werkkleding van MEWA zit als
gegoten.
(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 besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor
werkveiligheid. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit de industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2017 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 672 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
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www.twitter.com/mewa_be
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