Na de poetsdoeken, nu ook de beroepskleding
Belgische vestigingen van MEWA halen ISO 14001 binnen
[Mechelen, november 2012]: Goed nieuws uit Binche en Mechelen! Beide vestigingen van
textieldienstverlener MEWA behaalden het ISO 14001-certificaat voor de activiteit beroepskleding
in full-service.
Eerder al werd datzelfde certificaat aan MEWA Servibel toegekend voor haar uitstekende prestaties
op vlak van milieubeheer, maar dan voor haar full-servicesysteem op vlak van herbruikbare
poetsdoeken.
MEWA in België treedt met de nieuwe certificering in de voetsporen van de Duitse
moederonderneming, met in totaal 42 vestigingen doorheen Europa. Naast de testen en
beoordelingen van de externe auditeurs, dragen ook interne audits door MEWA zelf bij tot het
voldoen aan de standaard. Daarbij kan het bedrijf rekenen op de persoonlijke inzet van alle
medewerkers. “Bij onze medewerkers stellen we effectief een hoge mate van betrokkenheid vast
bij het in de praktijk brengen van kwaliteits- en milieurichtlijnen”, aldus Danny Vermeir,
zaakvoerder van MEWA Servibel N.V.
Het aanbieden van bedrijfstextiel - poetsdoeken en beroepskleding - volgens een fullservicesysteem is al een milieuvriendelijke dienstverlening op zich. Wordt het daarbij nog
aangeboden op basis van een strategisch milieumanagement volgens ISO 14001, dan ontstaat een
bedrijfsconcept dat klanten én milieu ten goede komt.

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels voor
arbeidsveiligheid. 4.300 medewerkers bedienen meer dan 160.000 klanten uit
industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2011 realiseerde de MEWA Groep een
omzet van 489 miljoen euro. MEWA werd in 1908 opgericht en is vandaag
toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management). In 2011 verkoos
een jury onder leiding van de Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot
de groep van Duitse wereldmarktleiders.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
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