‘Lost & found’
VERLOREN VOORWERPEN IN DE WERKKLEDING VAN MEWA
[Mechelen, januari 2016]: Werkkleding van MEWA is er in vele varianten. Van de schrijnwerker die
Twinstar draagt in zijn atelier, tot de chef-kok die lekkere gerechten bereidt in Blackline. Van de garagist
perfect uitgerust in Performance, tot de bouwvakker aan de slag op de werf in Dynamic. Naast een
onberispelijke kwaliteit hebben deze collecties ook hun draagcomfort gemeen. Dat betekent onder meer
veel zakken in de werkkleding. Zakken waarin al wel eens iets weggestopt én vergeten wordt. Dan komt
MEWA in actie en bewijst dat textielmanagement niet alleen een systeem, maar ook persoonlijk is.

Over broekzakken en barcodes
De vuile werkkleding wordt door de MEWA servicechauffeur opgehaald en naar de MEWA wasserij
gebracht. Kledingzakken vol broeken, vesten, overalls en kielen. Kilo’s textiel, duizenden individuele
kledingstukken. Geen enkel exemplaar ontsnapt echter aan de aandacht van de MEWA medewerker. Na
het wassen wordt ieder kledingstuk gecontroleerd op slijtage of mankementen en indien nodig hersteld in
het naaiatelier. Maar voor het zover is, worden alle zakken van de vuile werkkleding bij het sorteren al
gecheckt op achtergebleven voorwerpen. Pennen en potloden, schroeven, … voorwerpen die de kleding
bij het wassen zouden kunnen beschadigen, worden verwijderd. Andere, waardevolle voorwerpen
worden naar de klantendienst gebracht die ervoor zorgt dat het item terug bij zijn eigenaar komt. Je kunt
het zo gek niet bedenken, of het werd al teruggevonden in één of andere broekzak:
. keelpastilles,
. boodschappenlijstjes,
. geld,
. rijbewijzen en identiteitskaarten,
. liefdesbrieven en … trouwringen!

Over verloren voorwerpen in de werkkleding en de persoonlijke service van MEWA, werd een filmpje
gemaakt. Op https://www.youtube.com/watch?v=Vt0dctDV-GI vertelt MEWA het verhaal van de trouwring
van de chef-kok. Tegelijk wordt in beeld gebracht wat textielmanagement bij MEWA precies is én welke
essentiële rol de barcode in ieder kledingstuk speelt.
Dragers van MEWA werkkleding kunnen in ieder geval opgelucht adem halen: elk verloren voorwerp
komt weer bij zijn rechtmatige eigenaar. Vaak zelfs nog voor die het heeft gemist!
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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 (TextilManagement). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse
Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In
2015 werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw”
bekroond en 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: www.twitter.com/mewa_be
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MEWA Blackline: werkkleding voor de chef-kok

MEWA Dynamic: werkkleding op de bouwwerf

MEWA Performance: werkkleding ook voor garagisten

