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Helmplicht bij ASSA ABLOY Entrance Systems: veiligheid en 
efficiëntie op kop 
 
Bescherm je hoofd. Draag een helm! Met deze campagneslogan spoort ASSA ABLOY 
Entrance Systems al zijn medewerkers in de divisie Industrial Door & Docking Solutions 
aan om een veiligheidshelm te dragen. Bij ASSA ABLOY staat veiligheid steeds bovenaan 
de prioriteitenlijst en met deze nieuwe maatregel beschermen ze niet alleen hun 
techniekers en onderaannemers, ook de klanten varen er wel bij. Kortom, een win-win 
voor alle partijen. 
 
Helm op in de IDS-divisie 
Sinds 1 maart 2021 moeten alle werknemers in de divisie Industrial Door & Docking 
Solutions van ASSA ABLOY Entrance Systems verplicht een veiligheidshelm dragen. Dit 
houdt in dat de hoofdbescherming altijd gedragen moet worden op de werkplek, ongeacht 
de specifieke activiteit van dat moment. De regel geldt trouwens niet enkel voor 
techniekers en onderaannemers. Iedereen die deze werkzone betreedt, ongeacht zijn of 
haar functie, moet een veiligheidshelm op. Safety first! 
 
Hoofdletsels voorkomen 
De helmplicht kwam er natuurlijk niet zomaar … Uit een analyse van eerder gebeurde 
arbeidsongevallen en incidenten bleek dat het ‘hoofd’ van de medewerkers bij IDS-
activiteiten zich wel degelijk ‘in the line of fire’ bevindt, met een reële kans op hoofdletsels 
bij de dagdagelijkse werkzaamheden. Om dergelijke ongevallen te voorkomen, voerde 
ASSA ABLOY Entrance Systems een aantal veiligheidsmaatregelen in, waaronder de 
helmplicht. Dit persoonlijke beschermingsmiddel is immers van cruciaal belang om de kans 
op letsels te voorkomen of te verkleinen en zo de veiligheid op de werkplek stevig te 
verhogen. 
 

 
 
Voor meer informatie: 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een 
efficiënte stroom van goederen en personen. Met onze over de hele wereld bekende productmerken Besam, Crawford, 
Albany en Megadoor bieden wij producten en diensten aan voor eindgebruikers die hun activiteiten veilig, beveiligd, 
comfortabel en duurzaam willen uitvoeren. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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