
RISICO’S ZIJN ER OM UIT TE SLUITEN. TOCH? 

Uw medewerkers dragen gecertificeerde veiligheidsschoenen. Toch is de vraag of ze dan ook 
veilig werken. Wat blijkt namelijk? Het komt geregeld voor dat medewerkers hun eigen steun-, 
podotherapeutische en inlegzolen in hun veiligheidsschoenen dragen. Het gevolg is dat de 
beschermende werking van de schoenen niet meer voldoet; de schoen is conform de norm geen 
veiligheidsschoen meer en de aansprakelijkheid van de producent vervalt. Dit brengt grote risico’s  
met zich mee, zowel financieel als op het gebied van veiligheid.

DE RISICO’S VAN EEN NIET-GECERTIFICEERDE COMBINATIE

• Aansprakelijkheid voor de gevolgen na een ongeval ligt bij uw organisatie of uw medewerker
• De vereiste bescherming van met name de tenen en de hiel ontbreekt
• De vereiste elektrische weerstand ontbreekt
• De vereiste antistaticiteit ontbreekt

Veiligheidsschoenen en zolen
Check de combinatie!

Veiligheidsschoen + eigen inlegzool = CE-certificaat vervalt 
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Het Expertisecentrum Voet & Beweging is kennis- 
en innovatiepartner van Kemerink Voet & Beweging.

DE OPLOSSING

In Het Expertisecentrum Voet & Beweging levert Kemerink, in nauwe samenwerking met diverse 
producenten van veiligheidsschoenen, een combinatie van een inlegzool en een veiligheidsschoen 
die voldoet aan alle eisen. De combinatie heeft de benodigde CE-certificering, waarmee het 
aansprakelijkheidsrisico op veiligheidsschoenen is afgedekt: de aansprakelijkheid blijft dus bij de 
leverancier en het verzekeringsrisico voor de werkgever en werknemer is daarmee afgewend. 
Praktisch om te weten: we werken het liefst samen met de schoenfabrikanten waarmee u al zaken 
doet. 

1 op de 7 medewerkers kan zonder een goed aangemeten steunzool 

niet goed functioneren. Een verkeerde stand van de voeten, vooral bij 

staande beroepen kan leiden tot allerlei klachten: pees-ontstekingen, 

knieklachten of pijn in de heup en rug. Jaarlijks leidt dit tot een hoog 
ziekteverzuim en tot veel extra kosten voor de werkgever.

HET EXPERTISECENTRUM DOET MEER

Optimaal voet- en bewegingscomfort op de werkvloer begint met kennis over bepaalde voet- en 
bewegingsklachten en het voorkomen ervan. Onze experts, waaronder register-podologen, fysio- en 
podotherapeuten en orthopedisch schoentechnologen, organiseren in company diverse praktische 
workshops, onder meer over de volgende thema’s:

• Pijn- en blessurevrij op de werkvloer: behandelen, trainen en voorkomen
• Duurzame mobiliteit: training core & foot stability

MEER WETEN?

We maken graag een afspraak. 
Bel met het Expertisecentrum Voet & Beweging. 

Veiligheidsschoen + inlegzool Voet & Beweging = behoud CE-certificaat

http://www.voetenbeweging.nl
http://www.voetenbeweging.nl

