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VANDEPUTTE – UW SPECIALIST IN BESCHERMKLEDING OP MAAT

Een aanspreekpunt voor al uw vragen

Graag nemen we de rol van SPOC (Single Point Of Contact) op, zodat u en uw collega’s bij één persoon 
terecht kunnen voor al uw vragen. 

De Vandeputte projectmanager verzamelt en analyseert alle informatie van de verschillende partners, zodat u 
steeds een volledig en correct overzicht van de stand van zaken ontvangt. 

Na de implementatie van het kledingpakket blijft Vandeputte uw partner, die de communicatie tussen de 
doekproducten, de confectioneur ,  
de wasserij en andere stakeholders verzorgt. 

Geïntegreerde projectaanpak

Met Vandeputte kiest u voor een partner die niet alleen instaat voor de selectie van een kledingpakket, 
maar ook alle dienstverlening eromheen voor zijn rekening neemt. Wij kiezen samen met u een 

doekleverancier en confectioneur, maar staan ook in voor de bedrukking, het onderhoud en de logistieke flow.

Merkonafhankelijke selectie

Wanneer u zoekt naar het meest geschikte kledingpakket voor uw activiteiten en werknemers, vindt u de 
oplossing vaak niet in een catalogus. 

Vandeputte kiest op een onafhankelijke manier voor een doekleverancier, een ontwerp en een confectioneur. Dat 
maakt dat we een bredere waaier aan oplossingen kunnen aanbieden om uw behoefte in te vullen.

Om deze behoefte duidelijk in kaart te brengen, gaan we van start met een risico-inventarisatie van de werkplek. 
Op basis van deze informatie gaat Vandeputte bij verschillende producenten op zoek naar de meest functionele 
grondstof voor uw toepassing.

De vormgeving heeft vaak een grote impact op het draagcomfort van een kledingstuk. We zetten onze ervaring 
dan ook graag in om een kledingstuk te (laten) ontwerpen dat voldoet aan de geldende normeringen, maar ook 
praktisch is om te dragen. 

Onder begeleiding van experts

Steeds meer bedrijven maken de overstap van werkkleding naar beschermende kleding, die voldoet aan 
één of meerdere normeringen en de werknemers beschermt tegen specifieke risico’s. We merken dat niet al 

onze klanten de nodige expertise in huis hebben om de juiste keuzes te maken aangaande grondstoffen en confectie.

Als PBM-specialist hebben we doorheen de jaren een zeer ruime en gespecialiseerde kennis op het vlak van 
doeksoorten en confectie opgebouwd. De samenwerking met verschillende wasserijen maakt dat we u ook kunnen 
adviseren aangaande de beste manier om uw kleding te onderhouden, zodat de beschermfunctie behouden blijft.

De keuze van een nieuw kledingpakket voor uw bedrijf?  Hoe begint u eraan?  Niet altijd een evidente 
opdracht gezien de complexiteit van de materie. Vandeputte, als veiligheidsspecialist, helpt u op weg door 
u de nodige kennis aan te leveren alsook u te ontzorgen doorheen het hele traject.



IN VIJF STAPPEN NAAR DE JUISTE KLEDING

Hieronder vindt u een overzicht terug van de stappen die doorlopen worden wanneer u een beroep doet op de 
experts van Vandeputte voor de selectie van uw werk- of beschermende kleding.

BEHOEFTEBEPALING

Risico-inventarisatie
Na een risico-inventarisatie van de werkplekken wordt opgelijst aan welke 
normeringen het kledingstuk dient te voldoen en welke grondstoffen en modellen het 
meest interessant zijn voor de werkzaamheden die uw medewerkers uitvoeren.

Kopen, huren of leasen
Er wordt in de markt vaak gesproken over de voor- en nadelen van lease en/of kopen 
van kleding. Vandeputte zet voor u de beïnvloedende factoren op een rijtje, zodat u 
makkelijk de keuze kan maken die het meest geschikt is voor uw situatie. 

Personalisatie
We bekijken samen met u in welke mate u de kledij wenst af te stemmen op de huisstijl 
van het bedrijf door middel van gebruik van bepaalde kleuren, het toevoegen van 
logo’s,…

Planning
Om de meest geschikte partners te selecteren en het project goed in te plannen, is het 
voor ons essentiëel om een beeld te krijgen van uw verwachtingen en deadlines.

SELECTIE

Weefselkeuze
Als PBM-specialist heeft Vandeputte een zeer 
ruime en gespecialiseerde kennis op het vlak 
van doeksoorten. Dit laat ons toe om op een 
onafhankelijke manier de meest functionele 
grondstof te selecteren voor uw toepassing.

Ontwerp van de kleding
De vormgeving heeft vaak een grote impact op het 
draagcomfort van een kledingstuk.
We zetten onze kennis op vlak van confectie dan 
ook graag in om een kledingstuk te ontwerpen 
dat voldoet aan de geldende normeringen, maar 
tegelijkertijd ook praktisch is om dragen. Indien 
gewenst worden modeltekeningen aangemaakt 
zodat alle betrokkenen éénzelfde beeld hebben van 
het volledige kledingpakket 

Keuze van de meest geschikte confectioneur
Op basis van het gekozen ontwerp, de doeksoort en 

de gewenste timing, selecteert Vandeputte 
de meest interessante confectioneur. 
Hierbij wordt onder meer rekening 
gehouden met de beschikbare capaciteit, 
de relaties met de desbetreffende 
doekproducent, de ervaring met het type 
ontwerp of toepassing,…

Dragerstest
Vandeputte begeleidt u en uw medewerkers bij het 
testen en beoordelen van het gekozen weefsel en 
model, zodat u er zeker van kan zijn dat de keuze die 
u maakt ook in de praktijk de beste keuze is.

Certifi catie
Eénmaal het kledingpakket vastligt, wordt het 
certifi catietraject opgestart. Vandeputte bezorgt u 
de nodige documenten (CE,DC,…) zodat ook op vlak 
van wetgeving alles geregeld is.
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ONDERHOUD EN 
HERSTELLING

Correct onderhoud is voor een groot 
deel bepalend voor de levensduur van 
uw kleding. Vandeputte werkt samen 
met meerdere wasserijen en geeft advies 
aangaande het meest optimale was-, 
droog- en nabehandelingsproces, zodat 
de beschermende functie van uw kleding zo lang 
mogelijk behouden blijft.

Wassen
Op de afgesproken dag(en) komt de wasserij 
de vuile kleding ophalen. Tegelijkertijd wordt 
de gewassen kleding van de vorige ophaling 
teruggebracht en - indien gewenst - in de lockers 
van de werknemers gelegd. 

Elk kledingstuk wordt aan de binnenzijde voorzien 
van een barcode, de naam van de drager en het 
kastnummer. Met deze gegevens krijgt elk artikel 
een unieke code die toelaat om te achterhalen 
hoe vaak een kledingstuk gewassen wordt, of 
er kledingstukken ongebruikt in de kast blijven 
liggen,…

Herstellen
De droge was wordt gecontroleerd op 
kledingstukken die hersteld of vervangen dienen te 
worden.  
De herstelling zal, afhankelijk van de schade, 
uitgevoerd worden door de wasserij of de 
kledingfabrikant.

NAZORG

Een project stopt niet na 
de eerste levering. Wij 
vinden het belangrijk om 
het afgelegde traject te 
evalueren en bij te sturen 
waar nodig. 

Tijdens een eerste evaluatie wordt 
de samenwerking tussen de 
verschillende partijen besproken en 
worden eventuele verbeterpunten 
genoteerd.

Nadat de kleding geruime tijd 
in gebruik is, worden een aantal 
parameters opnieuw onder de loep 
genomen.

U kan ook steeds terecht bij uw 
vaste contactpersoon, die het 
besteltraject zal blijven opvolgen.
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Wij bedrukken 
ook uw kleding

U koopt uw transfers en Vandeputte 

bedrukt uw kleding per stuk.

Op die manier hoeft u niet lang te 

wachten en wordt de bedrukte voorraad 

meteen weer aangevuld.

TIP

LEVERING

Levering eerste bestelling
De omschakeling naar een nieuw kledingpakket ligt bij de medewerkers vaak gevoelig. Vandeputte 
let er daarom ook op dat de eerste ervaring van de gebruiker goed is. Om deze positieve ervaring 
te bekomen, biedt Vandeputte de mogelijkheid om de kleding aan te leveren in gepersonaliseerde 
pakketten, op de gevraagde adressen (bvb. thuislevering) of zelfs in de lockers van de medewerkers.

Optimalisatie bestelparameters
Door onze logistieke fl exibiliteit kan u met een minimum aan voorraadinvestering toch een maximale 
leverservice bekomen. Vandeputte kan een deel voor u op voorraad houden, maar ook bedrukking per stuk, …
behoort tot de mogelijkheden.
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BIJKOMEND ADVIES BIJ UW KLEDINGKEUZE

VERGELIJKING VAN  
VERSCHILLENDE 
DOEKEN,  
DESIGNS EN/OF 
CONFECTIONEURS

Wanneer de keuze voor een 
bepaald doek of design niet 
zo eenvoudig is, kan u via 
Vandeputte verschillende 
weefsels en/of designs laten 
testen door uw medewerkers. 

Vandeputte zorgt ervoor 
dat u twee oplossingen zo 
goed mogelijk met elkaar kan 
vergelijken. Hiervoor bezorgen 
we u een overzichtelijk rapport 
waarin de kwalitatieve en 
kwantitatieve voor- en nadelen 
van elke optie besproken 
worden. Tot slot voegen we 
– uiteraard vrijblijvend – ons 
keuzeadvies toe.

Indien gewenst kan het aanbod van Vandeputte uitgebreid worden met een aantal bijkomende analyses.  
Deze bieden een dieper inzicht in de materie en/of optimaliseren het proces.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat.

PROFESSIONELE 
MAATOPNAME  
ON SITE

Uw medewerkers moeten 
op verschillende sites op 
verschillende tijdsstippen 
opgemeten worden? 
Vandeputte regelt dit voor u. 

Dankzij de “op maat“ 
aanmeetservice kent u de 
juiste maten per persoon voor 
toekomstige bestellingen, 
vermijdt u retours en zorgt u 
ervoor dat iedereen zich goed 
voelt in het gekozen kledingstuk.

VOORRAAD-
OPTIMALISATIE 

Op basis van het wastraject 
worden een aantal rapporten ge-
genereerd, waaronder het aantal 
wasbeurten per kledingstuk, het 
aantal wasbeurten per persoon, 
het aantal kledingstukken dat 
per persoon in gebruik is, de po-
pulariteit van de ophaaldagen,…

Vandeputte analyseert de cijfers 
voor u en doet aanbevelingen 
ten aanzien van het aantal 
ophaalrondes, het aantal kle-
dingstukken per persoon, de 
gemiddelde levensduur van de 
kleding. Deze informatie wordt 
op zijn beurt dan weer ingezet 
om de rotatie en bijgevolg het 
voorraadlevel te optimaliseren.
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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 

France Nord
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

Vandeputte 

France - Ile De France
Orlytech Bât 518

4 allée du Commandant Mouchotte 

F - 91320 Wissous Cedex

T +33 (0)1 70 03 36 40 

F +33 (0)1 70 03 36 39

info.france@vdp.com www.vdp.com 


