
SCAN HIER

De gecertificeerde veiligheidsschoenen bieden wij 
aan, maar deze kunt u ook zelf (blijven) regelen.
Kosten voor podotherapeutische zolen en consulten Kosten voor podotherapeutische zolen en consulten 
worden veelal vergoed vanuit de aanvullende 
zorgverzekering van uw werknemer, mocht deze er 
zijn. Daarnaast heeft het geen gevolgen voor het 
eigen risico. Neemt u als bedrijf verantwoordelijkheid 
voor de kosten, dan kunnen we tot een prijsafspraak 
op maat komen.
Doordat we meerdere vestigingen hebben in de regio Doordat we meerdere vestigingen hebben in de regio 
kunnen uw werknemers snel terecht, mocht de 
situatie daarom vragen.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, 
neemt u dan contact met ons op voor 
een vrijblijvend en kosteloos 
kennismakings gesprek. 

Voor het maken van deze afspraak kunt Voor het maken van deze afspraak kunt 
per mail, telefoon, whatsapp of het 
contactformulier op de website contact 
met ons opnemen.

www.voetzorgvanmaanen.nl
info@voetzorgvanmaanen.nl

06-42800379
0598-227090

Van Schaikweg 17, Emmen
Reitdiephaven 430, Groningen
Erasmusweg 151, Hoogezand
Skager Rak 14, Veendam
Nassaustraat 17, Winschoten
Annerweg 30, Zuidlaren

Onze veiligheidsschoenen 

Vragen  staat vrij
Neem contact op

Bedrijfspodotherapie
Alles over de regels rond zolen
in veiligheidsschoenen



Een veiligheidsschoen die voldoet aan de wettelijke
eisen 

Goede prijs/kwaliteitverhouding 

Breed assortiment voor iedere industrie 

Mogelijkheid tot maatwerk 

Snelle levering 

Deskundig personeel Deskundig personeel 

Mogelijkheid om bij u op locatie te komen 

Complete voetzorg onder één dak

Voetzorg Van Maanen biedt op dit gebied: 

Dragen uw werknemers gecertificeerde 
veiligheidsschoenen? Dan is het de vraag of ze 
daarmee ook veilig werken. Het kan namelijk 
voorkomen dat uw werknemers er zelf inlegzolen in 
geplaatst hebben die de beschermende werking van 
de schoen teniet doet. Hiermee vervalt in ieder geval 
de aansprakelijkheid van de leverancier, met alle 
risico’s voor werkgever en werknemer. risico’s voor werkgever en werknemer. 
Sinds 2011 is de norm EN-ISO 20345 gewijzigd. 
Gecertificeerde veiligheidsschoenen die onder deze 
norm gekeurd worden, moeten voldoen aan enkele 
basisvereisten zoals een beschermende neus, 
bovenmateriaal van kroetleder (of een gelijkwaardig 
synthetisch materiaal) en een binnenvoering. Tevens 
is hierin bepaald dat de aansprakelijkheid van de 
producent van gecertificeerde veiligheidsschoenen producent van gecertificeerde veiligheidsschoenen 
vervalt als de drager gebruikmaakt van eigen 
inlegzolen. Het risico is dan voor de werkgever en de 
werknemer. 

Let op, dit geldt ook als de veiligheidsschoen zelf is 
gecertificeerd en de zool is voorgeschreven door een 
gecertificeerde podotherapeut. Het gaat namelijk om 
de combinatie van de twee die gezamenlijk 
gecertificeerd moet zijn. 

Voetzorg van Maanen biedt voor een scherp 
tarief een hoog kwalitatief beroepsproduct. 
Door het aanmeten en leveren van 
veiligheidsschoenen en podotherapeutische 
zolen ontstaat een unieke combinatie. 
Uit praktijkonderzoek is gebleken dat deze Uit praktijkonderzoek is gebleken dat deze 
combinatie ervoor zorgt dat uw personeel 
minder verzuim zal hebben en meer 
gemotiveerd op de werkvloer staat. 
Minstens zo belangrijk is dat het risico voor 
de werkgever bij een mogelijk ongeval door 
deze combinatie is gedekt. 

Wetelijke vereisten 

- Meer dan 8% van alle verzuim gerelateerd is 
aan voetklachten? 
- Een zieke werknemer per dag gemiddeld 
€ 124,- kost? 
- Veel werknemers klachten niet uitspreken 
en doorzetten, maar wel minder productief zijn 
door hun klachten? door hun klachten? 
- Een nadelige stand van de voeten tot tal van 
problemen kan leiden, zoals peesontstekingen, 
knieklachten en pijn in de rug, heup, knie en voet? 
- Fysieke klachten in bepaalde leeftijdscategorieën, 
voornamelijk 55 tot 64 jaar, tot wel 34% van het totale 
ziekteverzuim leiden? 

Voet(gerelateerde) klachten komen 
veelvuldig voor op de werkvloer. Zeker bij 
beroepen waarbij zwaar lichamelijk werk 
wordt verricht en veelvuldig wordt gestaan. 
De arbeidsproductiviteit kan hierdoor 
afnemen en zelfs leiden tot (langdurig) 
verzuim. Wist u dat... 

Arbeidsgerelateerde voetklachten 


