
 

 
 NESKRID® 

 Aanpassingen aan veiligheidsschoeisel 
volgens de Wet en regelgeving              

EN-ISO 20344 :2011 

 
                                Sprekers: 
 
Jan Bos : accountmanager Neskrid Veiligheidsschoenen  
 
Jurgen Wollaert : Orthopedisch schoentechnicus 
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Door o.a. het vergrijzen van de Nederlandse 
beroepsbevolking wordt het aantal werknemers wat kampt 
met voetproblemen steeds groter. Om bij deze groep de 
productiviteit hoog en het verzuim laag te houden is het 
vaak noodzakelijk om de gecertificeerde veiligheidsschoenen 
aan te passen of zelfs op maat te laten maken. Indien deze 
aanpassingen niet door de fabrikanten worden uitgevoerd 
vervallen de CE-markeringen en mag het schoeisel niet 
meer als PBM worden aangemerkt. Op dit moment lopen er 
ongeveer 200.000 medewerkers met steunzolen in hun 
veiligheidsschoenen. Hoe dienen veiligheidskundigen om te 
gaan met deze praktische problemen en welke opties zijn er 
om binnen de certificering toch aanpassingen te realiseren, 
zodat medewerkers probleemloos kunnen werken? 
 
 

Inleiding door Jan Bos 



Stelling 

• De certificering op 
veiligheidsschoenen vervalt bij het 
plaatsen van steunzolen. 
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EN-ISO-20344:2011 

• Alle aanpassingen moeten door de 
veiligheidsschoenen fabrikant 
gebeuren en gecertificeerd de deur 
verlaten voorzien van een CE- 
typekeuring op het eindproduct. 
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Inspectie SZW 

• Ook de inspectie veranderd mee met de nieuwe 
normering. 

 
• Afgelopen jaren zijn 25 inspecteurs opgeleid. 
 
• Projectmatige controles bij orthopedische 

bedrijven,  fabrikanten en importeurs zijn 
inmiddels gestart. 
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Neskrid uniek in aanpassingen 

• Orthopedische schoenen (Als enige 
fabrikant in Europa). 

• Semi orthopedische schoenen. 

• Confectie schoenen met aanpassingen. 

• Een steunzool is ook een aanpassing. 
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Uniek landelijk dekkend 
dealernetwerk 

        

       Via onze orthopedische partners 

• Orthopedisch schoenmakers. 

• Podotherapeuten. 
• Dit geld voor meerdere landen in en buiten de EU. 
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Onze orthopedische partners 

 Behoefte aan pasvorm 

        

     

Neskrid - Orthopedie 8 



stalen neus 

200 joules 

volnerf 

rundsleder 

voor elke toepassing 

een geschikte zool 
AGO lijmzwik-

productiemethode 

Cavalier  ondoordringbare 

binnenzool  

Uitneembaar voetbed 

lederen 

voering 

Goede 

hakafronding 

Goede 

afwikkeling 

• 700 Dames : 2 wijdtematen 

• 522 leest :     5 wijdtematen 

• SOS TZ :       2 wijdtematen 

• Specials : office, Brandweer, 

metaalvrij , Allergeenvrij 

9 wijdtematen 



Stelling 

Is een goed passende 
veiligheidsschoen belangrijk.  
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Distributie 

SOS / OSA                       Orthopedisch partner          Neskrid 

Confectie met steunzool 

 

Confectie                          PBM leverancier        Neskrid 

 

Confectie met steunzool    PBM leverancier      Neskrid Portaal 

          

                                                        Orthopedische partner 
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Slot 

• Komt u mensen tegen met voetklachten of 
steunzolen? 

• Wij kunnen de oplossing bieden. 

• Als u hier gebruik van maakt weet u 100% 
zeker dat uw veiligheidsschoen 
gecertificeerd is. 
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