Veilig op het werk
MEWA is de juiste keuze voor veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
[Binche, juli 2014]: Het aantal werkongevallen daalt, de veiligheid op het werk stijgt. Dat is goed
nieuws. Deze positieve tendens is in belangrijke mate te danken aan OHSAS 18001:2007 (‘Occupational
Health and Safety Assessment Series’), het managementsysteem voor werkveiligheid dat vandaag in
meer dan 80 landen erkend wordt. Ondernemingen die zich engageren om dit certificaat te behalen,
werken continu aan de verdere verbetering van arbeidsveiligheid en gezondheidszorg op het werk.
Textieldienstverlener MEWA levert met haar aanbod veiligheidskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) een essentiële bijdrage aan de veiligheid op de werkvloer in elk bedrijf.
Een expert vinden
Ondernemingen die hun werknemers optimaal beschermd de werkvloer willen opsturen, zien vandaag
de dag vaak het bos door de bomen niet meer. Met welke specialist in werk- en veiligheidskleding gaat
men best in zee? Welke aanbieder vertrouwt men zo’n levensbelangrijke materie toe?
MEWA helpt het overzicht te bewaren, met vakkundig advies en het juiste antwoord op alle vragen wat
keuze, gebruik, draagcomfort en onderhoud van veiligheidskleding betreft.
De juiste bescherming kiezen
Uitgangspunt voor een juiste keuze is een exacte beoordeling van de risico’s waaraan medewerkers
worden blootgesteld. Om welk type werk gaat het? Welke lichaamsdelen moeten beschermd worden? Is
er sprake van allergieën bij bepaalde dragers? Aan welke normen moeten kleding en PBMs voldoen?
MEWA helpt om alle voorwaarden op te tekenen en de specifieke behoeften in kaart te brengen. Alleen
dan kan de gepaste veiligheidsuitrusting op maat geselecteerd worden.
Vakkundig onderhouden
Veiligheidskleding moet professioneel gewassen en onderhouden worden, wil de beschermende functie
duurzaam behouden blijven. Hoe voorkomt men dat veiligheidskleding blijvend aangetast wordt door
gevaarlijke stoffen? Hoe vermijdt men dat resten vuil achterblijven en een veiligheidsrisico ontstaat?
Het textielmanagement bij MEWA garandeert dat veiligheidskleding op afgesproken tijdstippen wordt
opgehaald, vakkundig wordt gewassen, hersteld wanneer nodig en tijdig weer wordt aangeleverd.

Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
MEWA Textil-Management
MEWA Servibel is een onderneming van de MEWA Groep. MEWA is actief over heel Europa vanuit 42
vestigingen en biedt beroeps- en veiligheidskleding, stoffen poetsdoeken, olie-opvang- en voetmatten,
onderdelenreinigers in full-service aan, evenals artikels voor arbeidsveiligheid onder de merknaam « World Wide
Work by MEWA ». MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (TextilManagement) en kreeg in oktober 2009 door gerenommeerde merkexperts de onderscheiding « Merk van de
Eeuw » toegekend. In 2011 selecteerde een jury onder leiding van de Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr
MEWA als Duitse wereldmarktleider. In 2013 werd MEWA opnieuw als « Merk van de Eeuw » erkend en
opgenomen in het compendium « Merken van de Eeuw – Lichtbakens in een zee van merken ».
Ongeveer 4.700 medewerkers bedienen circa 170.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In
2013 werd een omzet van 555 miljoen euro gerealiseerd.

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

MEWA Textil-Management op film:
Wat MEWA allemaal biedt, toont de met een „red dot award: communication design 2012“ bekroonde imagofilm
„Het textielidee voor mens en milieu“. Deze en vele andere MEWA-films vindt u op
www.youtube.com/user/mewaBE.

MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
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