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ONDERNEMEN

BEDRIJFSKLEDING MAAKT DE VERHUIZER
VAN DE STOFJAS NAAR REPRESENTATIEVE FUNCTIONELE BEDRIJFSKLEDING

Door Sandra Martijn

Veel verhuisbedrijven maken gebruik van bedrijfskleding. Bedrijfskleding zit comfortabel en heeft een 
professionele uitstraling en helpt verhuizers te beschermen tijdens een verhuizing.  Verhuizers met op 
elkaar afgestemde bedrijfskleding stralen daarnaast eenheid en professionaliteit uit. Zo heeft de klant een 
duidelijk beeld dat de verhuizers met herkenbare bedrijfskleding behoren tot de  verhuisploeg.

Marieke Schrauwen (docent 
communicatie) 
“Zonder dat we ons er bewust van zijn, 
communiceren we véél meer dan we 
denken via non-verbale communicatie. Zo 
geeft de arts, als hij een witte jas draagt, 
ons het gevoel dat we in goede handen 
zijn. Onbewust denken we “hij zal het 
wel weten, hij heeft ervoor gestudeerd”. 
Een piloot, in zijn uniform, geeft een 
zelfverzekerde uitstraling, waardoor we 
als passagiers het gevoel krijgen dat we 
in veilige ‘handen’ zijn, vele kilometers 
van de vaste grond vandaan. 

Als docente communicatie leg ik uit dat 
niet-communiceren onmogelijk is en ik 
sta dan ook uitgebreid stil bij het effect 
van nette bedrijfskleding. Verhuizen 
heeft voor veel mensen een emotionele 
en stressvolle impact. Als de verhuizing 
wordt uitbesteed aan onze experts, wordt 
hiermee een stuk controle uit handen 
gegeven, men vertrouwt de verhuizer 
de dierbaarste spullen toe. Net zoals bij 
een arts of een piloot geef je mensen 
het gevoel dat de verantwoordelijkheid, 
in dit geval je persoonlijke spullen, in 
goede handen is wanneer je keurige, 
schone en herkenbare bedrijfskleding 
draagt met een duidelijk logo. Mede 
via bedrijfskleding communiceren de 
verhuizers dat zij dé man zijn voor de klus, 
het geeft de klant vertrouwen.”

“ZE ZEGGEN NIET VOOR 

NIETS: KLEDING MAAKT DE 

MAN!” 

Jacco Scholten (eigenaar van Mondial 
De Graaf Verhuizingen) 
“Mondial Movers is een landelijk 
opererende verhuisorganisatie en werkt 
onder andere voor diverse grote, zakelijke 
opdrachtgevers. Wij streven dan ook naar 
een uniforme uitstraling in de gehele 
organisatie en bedrijfskleding maakt 
daar een belangrijk onderdeel van uit. 
Het zorgt ervoor dat de verhuizers van  
Mondial Movers direct herkenbaar zijn 
voor klanten. Met name bij verhuizingen 
van kantoren en zorginstellingen is het 
voor opdrachtgevers en medewerkers 
fijn om de verhuizers die het pand 
binnen lopen direct te herkennen aan de 
Mondial-kleding. 

“EEN GOEDE UITSTRALING 

IS VOOR ONS BELANGRIJK.”

Wij krijgen dan ook regelmatig 
complimenten van klanten dat onze 
jongens er netjes uit zien”, vertelt 
Jacco Scholten van Mondial De Graaf 
Verhuizingen. Voor Mondial Movers 
heeft hij de eer om in select comité 
mee te denken over de bedrijfskleding. 
“De afgelopen jaren is er een grote 

verandering geweest, onder meer van het 
werken in een stofjas naar comfortabele 
softshell jassen. Verhuizers moeten in de 
herfst en winter gewoon hun werk kunnen 
doen zonder steeds een dikke winterjas 
aan en uit te hoeven trekken zodra ze 
een pand binnen lopen.” Daarnaast 
zijn draagcomfort en beweeglijkheid 
belangrijke uitgangspunten. “Als 
verhuizer ben je de hele dag in de weer. 
Bij alle bewegingen, zoals het oppakken 
van dozen, moet de kleding goed blijven 
zitten en moet je je geen zorgen maken 
of je broek bijvoorbeeld afzakt. Daarnaast 
letten we op andere details: zo moet 
voor ons de rits van een jas afgedicht zijn 
zodat er niet per ongeluk iets beschadigd 
raakt als een verhuizer wat oppakt.” 

“KORTOM: GOEDE 

BEDRIJFSKLEDING IS 

VOOR VERHUIZERS EEN 

VOORWAARDE OM HET 

WERK GOED UIT TE KUNNEN 

VOEREN.”
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Bas Kuijsten (Kuijsten Beroepskleding) 
“Vroeger werd de stofjas gedragen, wat 
op zichzelf comfortabel zat en voldoende 
armruimte bood om in te kunnen werken. 
Daarnaast belemmerde het bukken en 
door de knieën gaan nauwelijks. Dit was 
ook zeer wenselijk tijdens het verhuizen. 
De stofjas raakte uit de tijd en net als 
vrijetijdskleding is ook werkkleding aan 
mode en trends onderhevig. Klanten 
beoordelen de verhuizers vrij snel 
op hun uiterlijk. Niet alleen uiterlijk 
voorkomen zijn hierbij belangrijk, maar 
ook functionele werkkleding die er 
herkenbaar uitziet.

Waar moet de kleding aan voldoen?
Werkkleding mag niet strak zitten en 
moet voldoende bewegingsvrijheid 
bieden. 
Steeds meer kleding (vooral de 
werkbroek) is voorzien van stretchstof in 
plaats van de kleding heel wijd te maken. 
Dit ziet er een stuk beter uit maar biedt 
nog steeds heel veel bewegingsvrijheid 
en dus comfort.

Werkkleding mag niet schuren.
Verhuizers lopen veel en het is 
vervelend als dit schuurplekken 
oplevert op plekken die veel belast 
worden. Stik- en afwerknaden moeten 
dusdanig gefabriceerd zijn dat dit geen 
schuurplekken of irritaties oplevert tijdens 
langdurige belasting.

WERKKLEDING MOET 

KUNNEN ADEMEN.

Bij langdurige fysieke inspanning komt 
veel lichaamswarmte vrij. Door ademende 
kleding te dragen kan deze warmte weg 
in plaats van dat het rond je lichaam blijft 
hangen. Naast de hygiëne problemen, 
zoals overmatig zweten die dit op kan 
leveren, is het een stuk veiliger als je 
lichaamswarmte goed afgevoerd kan 
worden, zodat je niet oververhit raakt. 
Niet alleen onderkleding zoals T-shirts, 
poloshirt en een sweater moeten kunnen 
ademen, maar ook 
de jas voor zomer of 
winter. De jas is het 
eerste kledingstuk die 
de verhuizers uitdoen, 
maar enorm belangrijk 
is bij buitenwerk in de 
kou of regen.

Veiligheidsschoenen 
(verplicht) moet veilig 
zijn, comfortabel 
zitten en voldoende 
steun bieden. 
De meeste verhuizers 
zullen kiezen voor een 
S3 schoen, omdat ze 
een veiligheidsneus, 
zool en waterdicht 
zijn en geschikt zijn 
om te werken op 
een bouwterrein (S3 
schoen is de norm). 

Een verhuizer loopt de hele dag en de 
juiste schoenen dragen niet alleen bij 
aan comfort voor de voeten, maar ook 
aan de heupen en rug. Een juiste schoen 
zorgt mede voor een juiste houding 
en geeft voldoende steun aan voeten, 
enkels, knieën, heupen en rug. Essentiële 
onderdelen van het lichaam in het 
verhuisvak.


