
81%  

van je medewerkers  
zal beter presteren • Maar liefst 81% van de Belgische werknemers ondervindt 

een positieve invloed van kwalitatieve werkkledij en 

veiligheidsschoenen op hun werkprestaties. 

• Zeker 82% geeft aan dat ze bereid zijn om beter hun best 

te doen als ze kwalitatieve schoenen en kledij krijgen!

• Slechts 2% van de bevraagde werknemers ondervindt 

geen verschil in draagcomfort tussen kwalitatieve en 

minder kwalitatieve werkkledij/schoenen. 

HALLUCINANTE CIJFERS!

JOBiTEX, al 25 jaar dé specialist in werkkledij en veiligheidsschoenen, onderzocht de correlatie 

tussen kwalitatieve werkkledij/veiligheidsuitrusting (ten opzichte van een standaard uitrusting van 

lagere kwaliteit) en tevredenheid, productiviteit en loyaliteit van werknemers.*

DE IMPACT VAN KWALITATIEVE 
WERKKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN!

VERRASSENDE CIJFERS 



68%  

meer comfort

22%  

meer geluk45%  

minder lichamelijke 
kwaaltjes

8 uren per dag of zelfs meer op goedkope 

schoenen rondlopen en werken is niet  

bepaald aangenaam maar eerder nefast  

voor de gemoedstoestand, gezondheid en 

ergonomie van uw werknemer.  

 

Het zal terug te zien zijn in de snelheid en 

efficiëntie van het uitgevoerde werk. 

• 90,5% van de werkgevers merkt  

weldegelijk een verschil in tevredenheid  

bij hun werknemers.

Maar wat is  
de invloed hiervan  

op werknemers: 

72%  

zou een 
hogere tevredenheid 

vertonen

Blinkt uw werknemer in zijn vel, 
dan volgt uw bedrijf vanzelf!



   
  

WERKKLEDIJ OP MAAT

Door uniforme en kwalitatieve kledij op maat 

van het lichaam van de werknemer aan te 

bieden! Geen broeken met te korte of te lange  

broekspijpen of te smalle of te brede schoenen, 

want dit bemoeilijkt de werkzaamheden en 

vervolgens ook zijn/haar productiviteit.

BEDRIJFSKLEDIJ

Die uniformiteit biedt ook een opportuniteit 

naar de buitenwereld: uw huisstijl wordt 

consistent doorgetrokken, zodat uw klant of 

bezoeker meteen de link legt naar uw bedrijf en 

er meer herkenbaarheid ontstaat.  

 

Zie het als een belangrijk deel van  

uw marketing en publiciteit.

KWALITEIT EN PROFESSIONALITEIT

Krimpt de kledij na het wassen of ontstaan er al meteen  

beschadigingen aan de kledij of veiligheidsschoenen,  

dan is dat niet comfortable om te dragen voor uw  

werkkracht. Daarenboven ondermijnt dit ook uw beeld  

van professionaliteit naar uw bezoekers of klanten toe.
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MAAR HOE KAN HET  
NOG BETER? 



Nieuwe bekwame werkkrachten vinden is vandaag de dag niet meer zo evident. 

Naast het loon hechten werknemers steeds meer belang aan het welzijn op het werk 

en hoe men appreciatie krijgt voor de uitgevoerde opdrachten. Gebruik het aanbieden 

van aangepaste en kwalitatieve kledij als troef voor de aanwerving/retentie van uw 

personeel, want dit is iets wat u als bedrijf uniek maakt. 

Hetzelfde geldt voor uw bestaande werknemers. U wil niet dat uw ervaren en 

getalenteerde werkkrachten het bedrijf verlaten. Ze zijn erg waardevol. Beeldt u zich 

maar in dat u op zoek moet naar een evenwaardige vervanger en u die terug moet 

opleiden. Tijd en geld die u zeker en vast elders in kan investeren. 

Nieuwe werknemers vinden kost geld

20%  

ondervind  
een hogere arbeids- 

ongeschiktheid

679  

ernstige  
arbeidsongevallen in 

2021

Stel dat uw werknemer de aangeboden werkkledij, 

veiligheidsschoenen en eventueel andere PBM’s als 

onaangenaam ervaren. Dan zit de kans er in dat ze deze 

daarom niet altijd effectief aandoen. 

De rampzalige gevolgen  
kan u vast al raden…

Meer dan 20% van de bedrijven die deel uit maakten 

van het onderzoek duiden aan dat ze een hogere 

arbeidsongeschiktheid ervaren als ze goedkope  

of minder kwalitatieve werkkledij en/of veiligheids- 

schoenen aanbieden.

Erkende externe preventiedienst Liantis 

registreerde in 2021 maar liefst 679 ernstige 

arbeidsongevallen. De top 3 van de meest 

gekwetste lichaamsdelen zijn de vingers, de 

voeten/enkels en de handen/polsen.

Door te kiezen voor kwalitatieve werkkledij, 

PBM’s en veiligheidsschoenen vermijdt u nóg 

ergere gevolgen: arbeidsongeschiktheidsver-

goeding, opleidingskosten van vervanger, 

vertraging van productie/project, …

Een investering met 
maximaal rendement

* Naar aanleiding van een samenwerking met de afstudeerrichting KMO & Management van de UCLL Hogeschool in 2022, lanceerde JOBiTEX de onderzoeksvraag 

welke correlatie er is tussen enerzijds kwalitatieve werkkledij en veiligheidsuitrusting (ten opzichte van meer standaard oplossingen van lagere kwaliteit), en anderzijds 

de tevredenheid, productiviteit en loyaliteit van werknemers. Het onderzoek werd gevoerd via een enquête die zowel bij werknemers als werkgevers werd afgenomen.


