
Deze opdrachtbon invullen
en meegeven aan uw werknemer. Datum:

Werknemer:

1 U controleert alle gegevens 
op de opdrachtbon 2 RondOm Podotherapeuten neemt contact met 

u op voor het maken van een afspraak 3
U neemt de ingevulde opdrachtbon en, indien van
toepassing, uw oude en nieuwe veiligheidsschoenen 
mee naar uw afspraak bij RondOm Podotherapeuten.

Werkgever:

1 U vult de opdrachtbon 
compleet in 2 U stuurt de opdrachtbon 

naar de werknemer 3 U mailt de opdrachtbon naar
bedrijven@rondompodotherapeuten.nl 4

RondOm Podotherapeuten neemt 
contact op met de medewerker 
voor het maken van een afspraak

Adres

Bedrijfsnaam

Gegevens werkgever

Postcode + plaats

Contactpersoon

Bedrijfsnaam

Gegevens opdrachtgever

Postcode + plaats

Adres

Inkoopnummer

Naam

Gegevens werknemer

Geboortedatum

Adres

Postcode + plaats

Persnr./Afd.

Telefoonnummer



Informatie veiligheidsschoen

Steunzolen*

Vul de schoengegevens in:

Model:Merk:

Steelblue

No Risk

Emma

Bata

Elten

Lowa

Maat:

Neem de ingevulde opdrachtbon mee naar uw afspraak bij RondOm Podotherapeuten.
Op alle producten van RondOm Podotherapeuten zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing, kijk hiervoor op www.rondompodotherapeuten.nl

*In de bijlage meer informatie over gecertificeerde 

schoen-zool combinatie



Aanvullende informatie
Bijlage werkgever

Informatie over gecertificeerde schoen-zool combinatie

Sinds 2011 is de norm EN-ISO 20345 op dit punt namelijk gewijzigd; veiligheidsschoe-
nen waar iemand zelf een zool instopt, zijn niet langere veiligheidsschoenen. Let 
wel, dit geldt ook als de schoen zelf is gecertificeerd en de zool is voorgeschre-
ven door een gecertificeerd podotherapeut. Het gaat namelijk niet om de schoen of de 
zool, maar om de combinatie van die twee. Ook die moet zijn gecertificeerd.

Dat is logisch, want inlegzolen kunnen de ergonomie van schoenen veranderen. Zo ver-
minderen ze het antistatische karakter, zodat de gebruiker niet langer is beschermd 
tegen elektrische schokken. Bovendien kan zo’n zool ervoor zorgen dat de medewerkers 
minder ruimte heeft bij zijn tenen. Daardoor raken die bij een harde klap eerder 
bekneld.

Moet een werkgever die inlegzolen dus maar helemaal verbieden? Dat middel is waar-
schijnlijk erger dan de kwaal, want ongeveer een op de 7 medewerkers kan zonder een 
dergelijke zool niet goed werken. Een verkeerde stand van de voeten, vooral als men-
sen veel staan, kan namelijk zorgen voor tal van problemen; peesontstekingen, knie-
klachten, pijn in de heup en rug. Bij veel organisaties zien we dat dit leidt tot 
een hoog ziekteverzuim. Een inlegzool kan dit voorkomen, als die ook het grootste 
gedeelte van de tijd wordt gedragen. En veel mensen brengen minstens veertig uur per 
week door op het werk.

Voor de merken Steelblue, No Risk, Emma, Bata, Elten en Lowa is dit volgens de
Europese wetgeving geregeld. De overige merken helaas nog niet, zij werken wel
volgens hetzelfde principe/richtlijnen, maar hebben de combinatie schoen-zool nooit 
laten certificeren. Wij kijken samen met uw medewerker naar de beste oplossing indien 
er een individueel aangemeten steunzool nodig is.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Ilse Hunting, 06-23687124, of via
info@rondompodotherapeuten.nl.

Werkgever:

1 U vult de opdrachtbon 
compleet in 2 U stuurt de opdrachtbon 

naar de werknemer 3 U mailt de opdrachtbon naar
bedrijven@rondompodotherapeuten.nl 4

RondOm Podotherapeuten neemt 
contact op met de medewerker 
voor het maken van een afspraak



Aanvullende informatie
Bijlage werknemer

Werknemer

Via uw werkgever komt u in aanmerking voor individueel aangemeten steunzolen.
RondOm Podotherapeuten zorgt voor een deskundig onderzoek, advies en waar nodig in-
dividueel aangemeten steunzolen die het beste bij u past, zodat u weer veilig kunt 
werken.

  1) Controleer gegevens
   Controleer alle gegevens op de opdrachtbon en let vooral op of  
   het opdracht nummer is vermeld.

  2) Afspraak maken
   RondOm Podotherapeuten neemt contact met u op voor het maken van  
   een afspraak. Via www.rondompodotherapeuten.nl kunt u zien of er  
   een locatie is bij u in de buurt.

  3) Neem opdrachtbon mee
   Neem de opdrachtbon en uw oude en nieuwe veiligheids schoenen  
   mee naar uw afspraak.

Contact
Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-1180500 of mail naar
bedrijven@rondompodotherapeuten.nl

Werknemer:

1 U controleert alle gegevens 
op de opdrachtbon 2 RondOm Podotherapeuten neemt contact met 

u op voor het maken van een afspraak 3
U neemt de ingevulde opdrachtbon en, indien van
toepassing, uw oude en nieuwe veiligheidsschoenen 
mee naar uw afspraak bij RondOm Podotherapeuten.
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