Textielhygiëne in voedingsproductiebedrijven: werkkleding regelmatig vervangen
[Mechelen, november 2015]: De werkkleding die medewerkers bij de productie van levensmiddelen
dragen, moet schoon zijn. Dat is zowel uit hygiënische als uit optische overwegingen belangrijk. Vraag is
alleen, hoe vaak moeten shirts en broeken vervangen worden? De norm DIN 10524 geeft richtlijnen op
vlak van hygiëne, afhankelijk van de verschillende activiteiten in de sector.
“Wie het als zaakvoerder, bedrijfsleider of afdelingsverantwoordelijke in de voedingsproductie ernstig
meent met het thema textielhygiëne, vindt in de DIN-voorschriften over wisselcycli van werkkleding een
goede richtlijn,” zegt Danny Vermeir, hoofd milieu- en procestechniek bij MEWA in Binche.
MEWA textielmanagement rust ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verwerken of
verkopen, uit met werkkleding voor medewerkers. De textieldienstverlener neemt bovendien het
onderhoud van de hygiënekleding over, geheel conform internationaal geldende hygiënenormen. DIN
10524 onderscheidt daarbij drie verschillende risicoklassen, afhankelijk van de activiteit die een
werknemer in de sector uitoefent:
. Risicoklasse 1 – voor wie met levensmiddelen in aanraking komt die beschermd zijn door hun
verpakking of die later door de producent of verbruiker verder verwerkt worden, bijvoorbeeld fruit,
groenten en diepgevroren producten. Hier volstaat een wekelijkse wissel van de werkkleding, tenzij deze
eerder vervuild is.
. Risicoklassen 2 en 3 – de richtlijnen zijn strenger voor wie werkt met onverpakte, bederfelijke
voedingsmiddelen. Daarom moeten werknemers hier dagelijks schone werkkleding aantrekken en bij
vervuiling zelfs meermaals per dag.
Voldoen aan de vereisten van DIN 10524 kan enkel wanneer voldoende uitrustingen voorradig zijn,
uiteraard in het bedrijf zelf. Medewerkers moeten zich op het werk omkleden en niet bij hen thuis. De
norm waarschuwt bovendien voor zogenaamde kruiscontaminatie van schone met reeds gedragen en
dus vervuilde werkkleding. Beide moeten gescheiden van elkaar bewaard worden. Danny Vermeir:
“MEWA biedt zijn klanten een speciaal systeem met wasgoedkasten aan. Elke medewerker heeft in zijn
eigen kast een afsluitbaar vak voor zijn schone broeken, kielen of shirts. De gebruikte werkkleding wordt
in een hygiënisch afgescheiden verzamelvak voor vuile was geworpen om op een afgesproken termijn en
tijdstip opgehaald te worden door de MEWA-servicechauffeur.”
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 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 4.900 medewerkers bedienen 172.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2014 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 583 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 2013 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de tweede 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

MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
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Hygiënekleding van MEWA voor de voedingsproductie

Voor optimale hygiëne in de voedingsindustrie is regelmatig wisselen van werkkleding vereist

