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de meest eFFICIËnte maatname
Vandeputte beperkt zich niet tot 1 type aanmeetservice, maar stemt de
oplossing af op uw speciﬁeke behoeften. Het resultaat is een aanmeetservice
die het best aansluit bij uw vraag.
Op die manier helpen we uw medewerkers aan het juiste beschermingsmiddel,
op de meest efﬁciënte manier en zonder onnodige kosten.

Meestal biedt een combinatie tussen de verschillende aanmeetservices de meest
ideale oplossing.
Criteria die de meest geschikte aanmeetmethode bepalen zijn:
• het aantal op te meten personen
• de locatie van de aanmeting (on- of off-site)
• de gewenste frequentie van de service (op regelmatige basis of éénmalig)

uw onderneming
Permanente Safety Corner
Off-Site Voucher

On-Site Mobile
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Tijdens een persoonlijke, professionele consultatie
verzorgen wij de aanmeting van correctieveiligheidsbrillen,
otoplastieken, veiligheidsschoenen en beschermende
kleding voor uw werknemers.
Alle aanmetingen worden uitgevoerd door specialisten,
bij u ter plaatse of bij één van onze partners.
Zij begeleiden uw medewerkers niet alleen bij de keuze van de
meest geschikte oplossing, maar adviseren hen eveneens op
vlak van gebruik en onderhoud.
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onafhankelijke aanmeting door experts
persoonlijke begeleiding van uw medewerkers
transparant registratie- en managementsysteem
oplossingsgerichte en kostenefﬁciënte aanpak

Tijdelijke
Pop-Up
Room

moBILe servICe – wij komen naar u toe
Wil u het comfort van uw medewerkers verhogen, tijdens de werkuren en op locatie?
Dan is onze Mobile Service er voor u!
• snel & ﬂexibel leveren van een persoonlijke service via een eigen
aanmeetlokaal, inzetbaar op elke locatie
• persoonlijke adviesverlening door een expert
• merkonafhankelijke aanmeting
• on-site oogmeting
• rekening houdend met uw vooraf geselecteerde productkeuze

pop-up room - een professionele oplossing voor projecten
Introduceert u een nieuw PBM (Persoonlijk BeschermingsMiddel) en bent u op zoek naar een oplossing
voor het eenmalig aanmeten van uw medewerkers?
Dan stellen wij u graag onze multifunctionele Pop-Up Room voor!
• projectmatige maatname van grote groepen
• snelle en efﬁciënte introductie van nieuwe producten
• reductie van fouten bij ingebruikname
• verhoging van de betrokkenheid en aanvaarding van de
medewerkers.

vouCHersYsteem - onze specialist staat voor u klaar
Kunnen een aantal mensen niet aanwezig zijn op het moment dat de aanmeting plaatsvindt?
Geen probleem!
Dan kan u een beroep doen op ons Vouchersysteem!
Via dit systeem ontvangen uw medewerkers een
voucher, waarmee ze – wanneer het hen past –
terecht kunnen bij onze partner bij hen in de buurt!
• lokale maatopname brillen & otoplastieken
• via 200 nauwkeurig geselecteerde servicepartners
• op een door hen gekozen tijdstip en locatie
• oogmeting mogelijk
• rekening houdend met uw vooraf geselecteerde
productkeuze

saFetY Corner - veiligheid verdient een vaste plaats
Zoekt u een permanente locatie waar u uw nieuwe medewerkers niet alleen kan voorzien van een passend
veiligheidspakket, maar ook kan informeren, motiveren en sensibiliseren?
Dan biedt onze Safety Corner u een perfecte totaaloplossing op maat!
• ruimte voor training, aanmeting en motivatie
• samengesteld op maat van uw behoeften en de beschikbare ruimte
• ter bevordering van de betrokkenheid van uw medewerkers
• stijlvol, modulair systeem ingericht door professionals
• elk product voorzien van bedrijfsspeciﬁeke informatieﬁches
• mogelijkheid tot het opbergen
van pasreeksen
“ IK WERK
VEILIG! ”
Naam:
Beroep:
Sector:

Matthew
Procesoperator
Petrochemie

“Een paar weken geleden liet ik thuis een
fles schoonmaakmiddel op tafel staan.
Vijf minuten later was mijn dochtertje
bellen aan het blazen met het spul.
Gelukkig was er niets ergs gebeurd, maar
sindsdien ben ik nog meer alert wanneer
het gaat om gevaarlijke producten.
Meteen na gebruik gaat alles weer de
veiligheidskast in. Geen excuses, niet
nog even snel iets anders doen.”

Ontdek hoe Matthew de veiligheid verhoogt...
... op www.vdp.com. Heb jij ook een inspirerend verhaal over veiligheid? Spreek je preventieadviseur aan!

vandeputte - uw ankerpunt voor de toekomst

Vandeputte groeide de voorbije decennia uit tot een
trendsetter in industriële veiligheid en in welzijn, eerst
in België en vervolgens ook in Europa. Inmiddels
verzekeren meer dan 4000 bedrijven, van kmo’s
tot multinationals, zich via Vandeputte van hun
veiligheid.
De basis van dit succes is de manier
waarop we onze jarenlange ervaring en
expertise met de meest uiteenlopende
risico’s en sectoren vertalen naar een
persoonlijke aanpak. De overtuiging dat
elke mens recht heeft op een optimale
en comfortabele bescherming op zijn
werkplek, vormt sinds jaar en dag de
kern van onze missie.

Wat drijft ons?
De passie voor welzijn op het werk.
Wat willen we realiseren?
Elk persoon beschermen tegen mogelijke
arbeidsrisico’s en tegelijkertijd het
arbeidscomfort verhogen.
Wat hebben we te bieden?
Een innovatief totaalconcept bestaande
uit persoonlijke beschermingsmiddelen
en diensten, op maat van mens en
organisatie.
Waarop steunt ons beleid?
Een duurzaam en integer partnership met
al onze stakeholders en
in eerste instantie met onze klanten,
medewerkers en leveranciers.

Vandeputte
België - Vlaanderen
Binnensteenweg 160
B - 2530 Boechout
T +32 (0)3 820 98 60
F +32 (0)3 820 98 61
info.vlaanderen@vdp.com

Vandeputte
Belgique - Wallonie
Rue de Namur 101
B - 6041 Gosselies
T +32 (0)71 25 87 25
F +32 (0)71 25 87 20
info.wallonie@vdp.com

Vandeputte
Nederland
Postbus 33
NL - 4900 AA Oosterhout
T +31 (0)1 62 48 64 00
F +31 (0)1 62 42 70 50
info.nederland@vdp.com

Vandeputte
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2 Route de Crochte
F - 59380 Socx
T +33 (0)3 28 60 72 00
F +33 (0)3 28 64 84 70
info.france@vdp.com
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T +33 (0)1 70 03 36 40
F +33 (0)1 70 03 36 39
info.france@vdp.com
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