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Liesbeth Rottiers 
CEO PL-Safety
PL-Safety neemt als groothandel in 
persoonlijke beschermingsmiddelen al 
jaren spontaan duurzame beslissingen. 
Het voelt telkens als de juiste keuze. 
We komen nu met een eerste 
duurzaamheidsplan naar buiten en 
formuleren duidelijke acties naar de 
toekomst toe.

I NTERV I EW
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“We gaan als  
team steeds verder  

in duurzaam 
ondernemen



“Een goed  
samenhangend  

team is de motor  
van ons bedrijf “

— LIESBETH ROTTIERS,  
CEO PL-SAFETY

PL-Safety is al decennia lang een 

toonaangevende groothandel in 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Hoe nemen jullie als bedrijf de 

verantwoordelijkheid om positief bij te 

dragen aan duurzaam ondernemen? 

“In alles wat we doen streven we naar een 

duurzame bijdrage voor de samenleving 

van morgen. Het is een optelsom van allerlei 

inspanningen die samen een verschil kunnen 

maken. We werken met betrouwbare Europese 

fabrikanten die kwaliteitsvolle A-merken 

afleveren en zelf ook duurzame inspanningen 

leveren, bieden stages aan voor scholieren in 

de buurt, sorteren ons afval, gebruiken minder 

papier en plastic op het werk, steunen goede 

doelen, enzovoort.”

“We zijn bewust aan een verjongingskuur 

bezig. We vernieuwden onlangs onze huisstijl 

en veranderden onze naam in PL-Safety 

om nog sterker het belang van een veilige 

werkomgeving te accentueren. We trokken 

een aantal jonge medewerkers aan, die met 

hun frisse blik en nieuwe vaardigheden onze 

ervaren kern knap aanvullen. Die jongere 

generatie is zich ook sterk bewust van het 

belang van duurzaam ondernemen. Dat maakt 

dat we met zijn allen steeds verdere stappen 

zetten in ons duurzame verhaal.”
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Welke uitdagingen dienen zich de komende 

tijd aan?

“Als kleinere kmo zijn we veel wendbaarder 

dan een groter bedrijf. We kunnen flexibeler 

inspelen op de snel veranderende omgeving. 

Ook onze goede verstandhouding met 

leveranciers en fabrikanten, het resultaat 

van een jarenlang partnership, maakt dat we 

onderling meteen kunnen schakelen.”

“Momenteel zijn we op zoek naar bedrijven 

die persoonlijke beschermingsmiddelen 

kunnen recycleren. Dat is een grote uitdaging, 

die niet zo eenvoudig op te lossen is. Vaak 

bestaan de producten uit verschillende 

materialen, denk aan een veiligheidsschoen 

met extra bescherming, of signalisatiekledij 

met reflectiebanden. Recyclage is dan 

geen sinecure. Toch willen we hier onze 

verantwoordelijkheid in opnemen.”

Welke rol speelt dit duurzaamheidsplan in 

jullie verdere toekomst? 

“Dit duurzaamheidsplan is niet alleen belangrijk 

om aan onze klanten en collega’s te tonen dat 

duurzaamheid hoog op onze agenda staat. 

Het is tegelijk een werkinstrument om er actief 

mee bezig te blijven en geregeld stil bij te 

staan. We willen als bedrijf laten zien dat het in 

deze maatschappij niet enkel draait om omzet 

en winst op korte termijn. Bij PL-Safety willen 

we ons steentje bijdragen aan een duurzame 

wereld waar mens, milieu en economie met 

elkaar in evenwicht zijn.”
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Wij zijn  
PL-Safety

PL-Safety is al dertig jaar lang een toonaangevende 
groothandel in persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Denk aan veiligheidsschoenen, handschoenen, 
gehoorbescherming, helmen, enzovoort. Met ons 
uitgebreide aanbod bedienen we klanten uit heel 
uiteenlopende sectoren, gaande van voedings- en 
logistieke bedrijven, de hulpverleningssector tot 
overheidsinstanties en de farmaceutische sector.
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Onze sterkte? Bij ons draait alles om mensen. 

We dragen zorg voor onze medewerkers en 

doen er alles aan om hen een aangename en 

stimulerende werkomgeving te bieden, met 

ruimte voor zelfontplooiing. We werken intensief 

samen met onze businesspartners en klanten 

om telkens de beste oplossing en het hoogste 

veiligheidsniveau te kunnen aanbieden. Alleen 

samen met onze medewerkers, klanten en 

leveranciers kunnen we het veiliger maken voor 

iedereen. Safe together, zoals onze baseline 

aangeeft.

Bestaat 
sinds 1991

Ons product

persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Locatie

Bornem

Afzetmarkt

België

Familiebedrijf 
met 10 vaste 
medewerkers

Evenwichtige 
genderbalans

5 vrouwen 
5 mannen

Lid van 
beroepsfederatie 

Febelsafe

Omzet

> 4 miljoen  
euro

Klanten uit  
diverse sectoren
voedingsindustrie,  

farmasector, overheidsinstanties, 
bouw, hulpverleningssector 

(ziekenhuizen, politie  
en brandweer),  

logistieke sector …

PL-Safety in 't kort
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Onze  
stappen naar 

een betere 
business

Onze missie
Veilig werken doen we samen: dat is onze 

missie. Wij willen organisaties helpen om hun 

werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. 

Bedrijven hebben de wettelijke verplichting 

om een veilige werkomgeving te creëren, maar 

er is meer. Alleen in een veilige en gezonde 

werkomgeving kunnen mensen het beste van 

zichzelf geven en kunnen bedrijven bloeien.

Onze visie
We willen bijdragen aan het creëren van 

een veiligheidscultuur in de organisatie. 

Een veiligheidscultuur die meer omvat dan 

enkel een veilige omgeving met de juiste 

beschermingsmiddelen, maar ook aandacht 

heeft voor ergonomie, gezondheid en mentaal 

welzijn. Een veiligheidscultuur die iedereen 

actief mee uitdraagt. Waarbij iedereen 

op dezelfde lijn zit, van medewerkers tot 

fabrikanten en klanten.

We willen voor onze klanten een meedenkende 

partner zijn. Ons team engageert zich om 

hen met raad en daad bij te staan in hun 

zoektocht naar de meest geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Geen twee werkplekken 

zijn dezelfde en de veiligheidsrisico’s inschatten 

is telkens weer anders. We luisteren naar de 

noden van werkgevers en werknemers en gaan 

op zoek naar de beste oplossing op maat. Met 

onze knowhow en ervaring bieden we onze 

klanten een nog betere kijk op veiligheid. We 

helpen hen om de werkvloer structureel veiliger 

te maken én te houden. 
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Onze waarden
In ons familiebedrijf zijn onze medewerkers de 

steunpilaren van onze organisatie, ze geven 

richting aan het bedrijf en dragen mee onze 

kernwaarden uit. Dit zijn die waarden: 

Betrouwbaarheid

Onze klanten weten wat ze aan ons hebben 

en wat ze van ons kunnen verwachten. We 

zijn een meedenkende partner, houden 

vast aan duidelijk advies en communiceren 

eerlijk en transparant, ook bij onvoorziene 

omstandigheden.  

Betrokkenheid

We spannen ons in om het beste resultaat te 

behalen voor alle partijen. PL-Safety staat voor 

een persoonlijke en betrokken dienstverlening 

met adviezen op maat door onze specialisten.

Samenwerking

Door samenwerking bereik je meer. We 

brengen het beste in ons team naar boven 

en ontwikkelen succesvolle en duurzame 

werkrelaties, zowel intern als met onze klanten 

en fabrikanten. 
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Onze strategie
PL-Safety steunt op vier belangrijke pijlers:

1. Veiligheidsoplossingen op maat

2. Zorg voor onze mensen

3. Bijdragen aan de lokale 
gemeenschap

4. Zorg dragen voor het milieu

Onze bijdrage aan de SDG’s
Wij willen met ons bedrijf meewerken aan 

een betere wereld. Daarom dragen we bij aan 

de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties (de Sustainable Development 

Goals of SDG’s): 17 doelen om van de wereld 

tegen 2030 een plek te maken zonder honger, 

armoede en onrecht, waar we verantwoordelijk 

omgaan met de grenzen van de planeet en de 

klimaatverandering een halt is toegeroepen. De 

SDG’s zijn allemaal met elkaar verbonden en 

vormen een samenhangend kader voor onze 

bedrijfswerking. Onze impact is het grootst op:

“Alleen in een 
veilige en gezonde 

werkomgeving 
kunnen 

medewerkers 
groeien



Veiligheids-
oplossingen  
op maat

1

“Wij zijn de 
betrouwbare schakel 

tussen kwaliteitsvolle 
fabrikanten en 

verantwoordelijke 
werkgevers

Ieder arbeidsongeval is er één te veel. 
Met onze veiligheidsoplossingen op maat 
willen we onze klant helpen om een veilige 
werkomgeving te creëren. We leveren niet 
alleen kwaliteitsvolle producten af, maar gaan 
nog nét dat stapje verder. We denken mee 
met de klant, geven advies en zoeken samen 
naar de gepaste beschermingsmiddelen. Met 
die persoonlijke, ontzorgende aanpak maken 
we het verschil.
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Kwaliteit als handelsmerk

Kwaliteit staat bij ons hoog op de agenda, 

zowel op het vlak van producten als 

service. Al onze leveranciers zijn Europese 

bedrijven die kwaliteitsvolle A-merken 

afleveren, met wie we structureel en 

langdurig samenwerken. Daardoor kunnen 

we een strenge Europese kwaliteitscontrole 

garanderen voor het gros van onze 

producten.

Door rechtstreeks af te nemen bij fabrikanten 

hebben we een klare kijk op onze 

toeleveringsketen. Die aanpak helpt ons 

ook om specifieke vragen van de klant te 

beantwoorden.

Vernieuwing in de sector

Onze experts volgen de innovaties 

in de markt van persoonlijke 

beschermingsmiddelen op de voet. Onze 

partners signaleren trends en kansen om 

ons aanbod blijvend te verbeteren. Wat zijn 

de noden van werkgever en werknemer? 

Hoe kunnen onze diverse fabrikanten daarop 

inspelen? Zo houden we steevast de vinger 

aan de pols.

Langdurige relaties

Doorheen de jaren hebben we ook met 

onze klanten een hechte en duurzame band 

opgebouwd. Met sommige van hen werken 

we al meer dan vijftien jaar samen. Onze 

toegankelijkheid, de kwaliteit van onze 

producten en onze persoonlijke aanpak 

worden door onze klanten benoemd als onze 

belangrijkste troeven.

Door onze jarenlange ervaring en 

productkennis kunnen we onze klanten 

helpen bij het maken van de juiste keuze. 

We nodigen hen bij ons in de toonzaal uit of 

brengen hen zelf een bezoek, waarbij vaak 

de fabrikant meegaat om ook die expertise 

te kunnen delen.

Duobezoek: adviseren op maat
Bij specifieke vragen van klanten brengen we samen 

met onze partners een bezoek ter plaatse. Door de 

combinatie van onze kennis van de behoeften van de 

klant en de doorgedreven kennis van de leverancier - 

die uiteraard elk detail kent van de producten in zijn 

gamma - kunnen we onze klant nog beter adviseren. 

“Wij zien zelf een grote meerwaarde in dit soort 

bezoeken”, zegt Kurt, salesmanager bij PL-Safety. 

“Zo’n duobezoek is niet alleen efficiënt, de klant 

leert zo ook het gezicht achter de producten kennen, 

wat een duurzame samenwerking versterkt.” 

Roland Groenewoud van fabrikant Moldex: “Sinds 

2005 werken we samen met PL-Safety op het gebied 

van adem- en gehoorbescherming. Over de jaren 

heen hebben we door de nauwe samenwerking 

en goede contacten veel eindgebruikers voorzien 

van goed advies en comfortabele, kwaliteitsvolle 

producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

zijn meer dan een artikel in een magazijn, het zit 

duidelijk in het DNA van PL-Safety. Wij verheugen 

ons op nog vele jaren ‘Safe together’!”

Case in de kijker

Waar staan we nu?

“We werken nu al 
meer dan twee decennia 
succesvol samen met 

het team van PL-Safety, 
een samenwerking die 

verschillende generaties 
overspant en wat ons 
betreft nog lang mag 

blijven duren “

— CHRISTOPH KLUMPEN, 
SCHOENENFABRIKANT HKS



Wat willen we bereiken?
We willen met onze expertise nog meer 

bedrijven veiliger maken. We mikken op een 

bestendige groei, met dezelfde kwaliteit van 

dienstverlening en met respect voor onze 

waarden. Tevreden klanten zullen altijd onze 

eerste drijfveer zijn. 

De sector evolueert en innoveert. We 

volgen de laatste trends op de voet. We 

willen een voorloper zijn en altijd de meest 

vernieuwende producten aanbieden aan 

onze klanten.

Geplande acties
• Leveranciers beoordelen op aspecten 

van duurzaamheid

• Tweejaarlijks een tevredenheidsenquête 

uitvoeren bij onze klanten

• Nog sterker inzetten op de opleiding 

van onze klanten en onze kennis 

overbrengen via workshops, 

duobezoeken ...

• Evoluties op het vlak van duurzame en 

innovatieve producten nauw in het oog 

houden

• Digitale transformatie verder zetten en 

online factureren

• Streven naar een meer geïntegreerde 

dienstverlening en zelf intern 

preventieadviseurs opleidenDoel 2023
• Fabrikanten structureel opvolgen op het 

vlak van duurzaamheidsindicatoren

• 100% tevreden klanten

• Workshops over veiligheid op de 

werkvloer op een regelmatige basis
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“Al sinds de jaren 
“90 vinden we elkaar 
in een gedeelde visie 
op veiligheid op de 

werkvloer. Onze bevlogen 
samenwerking wordt 
alsmaar duurzamer “

— CHARLES DE CALUWÉ, 
FABRIKANT VAN PBM'S EDGE 

SAFETY EQUIPMENT



Zorg voor onze mensen

2

“We bieden mensen  
een zinvolle en 

aangename job en 
stimuleren hun groei

Onze mensen vormen het hart van onze dienstverlening. 
Alles draait om hun toewijding, kennis, enthousiasme 
en engagement. Bij PL-Safety kunnen ze rekenen op 
een zinvolle job die er echt toe doet, met ruimte voor 
persoonlijke groei.

Vincent, verantwoordelijke binnendienst: “PL-Safety 
biedt mooie kansen aan zijn werknemers. Zo evalueren 
we constant hoe en waar we best iemand kunnen 
inzetten naar diens vermogen en interesses. Ik ben in 
2003 gestart in de buitendienst verkoop, maar geleidelijk 
aan doorgegroeid tot aankoopverantwoordelijke, een 
functie die ik vandaag nog steeds uitoefen. Er kwam 
toen een vacature als aankoopverantwoordelijke en 
dat leek me echt een uitdaging. Tegelijk leid ik ons 
commercieel binnendienstteam.”
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Vast team van tien medewerkers

Vandaag zijn we een team van tien vaste 

collega’s. De combinatie van jarenlange 

ervaring en expertise met de frisse blik 

van onze jongste medewerkers zorgt voor 

complementariteit en dynamiek.

Welzijn

Wij creëren een aangename werkplek en 

de best mogelijke werkomstandigheden. 

Door aandacht te hebben voor een gezonde 

werkhouding en te investeren in ergonomie, 

dragen we zorg voor onze medewerkers. 

Bovendien waken we erover dat ze 

werkgerelateerde stress weten te managen 

en dat er een gezonde balans is tussen werk 

en privé. In onze open bedrijfscultuur is een 

gesprek altijd mogelijk. Onze medewerkers 

weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen. 

Dat houdt hen extra gemotiveerd en 

betrokken.

Opleidingen

We hechten veel belang aan opleidingen. 

Tijdens het jaarlijks functioneringsgesprek 

is het een vast agendapunt, waarbij onze 

CEO samen met de medewerker een 

persoonlijk groeiplan uitstippelt. Daarbij is 

er ruimte voor specifieke bijscholingen als 

de situatie erom vraagt. Het is belangrijk 

dat onze medewerkers zich kunnen blijven 

ontwikkelen en dat hun kennis correct en 

actueel blijft.

Gelijkekansenbeleid

We vermijden elke vorm van discriminatie 

of racisme op het werk. Samen zorgen we 

ervoor dat er niemand uitgesloten wordt 

en dat iedereen dezelfde kansen krijgt. We 

verwelkomen diversiteit.

Groei van het team over de volledige 
30 jaar 

Case in de kijker
Waar staan we nu?

“PL-Safety is helemaal  
van nul gestart. Door op tijd  
en stond de juiste keuzes te 
maken zijn we op een gezonde 
basis kunnen verder groeien. 

Nu staat de volgende generatie 
klaar om de fakkel over te  

nemen met nog altijd  
dezelfde waarden “

— BERT, OPRICHTER  
PL-SAFETY

De voorbije dertig jaar is PL-Safety in alle 

bescheidenheid gegroeid, zowel wat onze 

actieradius en activiteiten betreft als onze 

personeelsbestand. Een verhuis van Oppuurs naar 

Bornem in 2015 bleek op dat vlak een kantelpunt. 

“Op onze huidige locatie in Bornem hebben we 

meer bedrijfsruimte en mogelijkheden, waardoor 

we meer mensen konden aantrekken. De voorbije 

jaren hebben we als kleine kmo een gestage groei 

geboekt. Daar zijn we best fier op”, zegt CEO 

Liesbeth Rottiers.
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Wat willen we bereiken?
PL-Safety wil een bedrijf zijn waar 

mensen zich goed voelen, veerkrachtig en 

enthousiast zijn, het beste van zichzelf geven 

en alle kansen krijgen om zich te ontplooien. 

We zijn een kleine organisatie met 

een familiale sfeer en korte interne 

communicatielijnen. De komende jaren zullen 

we ons duurzame verhaal diep inbedden 

in onze organisatie en elke medewerker 

betrekken bij onze duurzame strategie. 

We willen als team onze duurzame positie 

uitdragen naar de buitenwereld.

Geplande acties
• De opleidingen van de medewerkers 

meer gepland laten verlopen, met ook 

ruimte voor ad-hoc-opleidingen. Elke 

medewerker minstens 8 uur opleiding 

per jaar laten volgen. 

• De jaarlijkse functioneringsgesprekken 

en ook de tweemaandelijkse 

opvolgingsgesprekken blijven 

voortzetten. 

• Een opleiding volgen over de 

aandachtspunten op het vlak 

van gelijkheid en diversiteit bij 

aanwervingen en dat in de praktijk 

brengen.

Doel 2023
• Opleidingen in een vast stramien: 

minstens 8 uur per jaar

• Jaarlijkse functioneringsgesprekken en 

tussentijdse opvolging

• 100% gelijkheid en diversiteit: altijd en 

overal
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“Dezelfde passie en 
dezelfde uitmuntende 

service. Daarom 
werken we samen 
met PL-Safety “

— OLIVIER VANDERSCHUEREN, 
FABRIKANT VAN 

VEILIGHEIDSSCHOENEN SAFETY 
JOGGER



“Wij helpen onze 
directe omgeving 
om veiliger en 

beter te worden
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Bijdragen 
aan de lokale 
gemeenschap 

3

We zijn als bedrijf sterk lokaal 
verankerd in onze directe omgeving. 
We respecteren die omgeving en 
vinden het niet meer dan logisch om 
ons steentje bij te dragen aan de 
lokale gemeenschap.
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Lokale ondersteuning

Scholen uit de buurt kunnen op ons 

rekenen voor hun signalisatiemateriaal 

en pictogrammen. Lokale verenigingen, 

met name wandelclub Ibis, de Puurse 

jeugdbewegingen Chiro en KSA en fietsclubs 

zoals de Mercxkboys uit Bornem, sponsoren 

we met plezier. Ook aan acties voor Kom 

Op Tegen Kanker dragen we elk jaar ons 

steentje bij. 

Goede doelen

Met de cadeaubons van Kadonation steunen 

we het planten van bomen in Zambia en 

geven we een cadeau aan Moeder Aarde. 

Met Sinterklaas kopen we chocolade aan 

via organisaties die goede doelen steunen 

zoals de lokale Lions Club of zorgcentrum 

Eyckerheyde. Het gaat om kleine acties, 

waarmee we ons engagement voor sociale 

projecten wel in de verf zetten.

Onderwijsstages

Elk jaar komt een laatstejaarsstudent uit de 

richting Office en Retail van het Sint-Jan 

Berchmansinstituut in Puurs bij ons stage 

lopen en de nodige werkervaring opdoen in 

klantencontact en -service.

Sociale projecten

Waar we kunnen, zetten we 

maatwerkbedrijven in voor onze activiteiten.

Steun aan Huize Eyckerheyde
Kledij waarvan we nog enkele 

exemplaren over hebben, of stalen die we 

opvroegen voor klanten in het kader van 

aanbestedingen, krijgen sinds kort een 

tweede leven. We schenken het materiaal 

aan Huize Eyckerheyde, een centrum voor 

volwassenen met een fysieke en mentale 

beperking in Bornem. “De inwoners van 

het centrum vinden deze speciale kledij 

fantastisch en het doet ons extra plezier te 

weten waar onze kledij terechtkomt”, zegt 

CEO Liesbeth Rottiers.

Case in de kijker

Waar staan we nu?

“Bij PL-Safety geven 
ze onze leerlingen een 

optimale omkadering en 
slagen ze er telkens in 

om het beste in hen naar 
boven te halen “

— LINDA SPIESSENS, 
STAGEBEGELEIDER SINT-JAN 

BERCHMANSINSTITUUT PUURS



Wat willen we bereiken?
PL-Safety is in haar dertigjarige bestaan 

altijd sterk verankerd geweest in de 

lokale omgeving, en dat willen we zo 

houden. We vinden het belangrijk om 

allerlei lokale initiatieven te kunnen blijven 

steunen, door onze veiligheidsexpertise 

te delen of door materialen te schenken. 

We willen onze medewerkers daar ook 

een rol in geven, omdat zorg dragen voor 

de gemeenschap een onderdeel is van 

onze visie op duurzaam ondernemen.

Geplande acties
• De huidige acties zetten we 

onverminderd voort.

• We onderzoeken hoe we de steun 

aan de gemeenschap dieper 

kunnen inbedden in het bedrijf en 

onze medewerkers nauwer kunnen 

betrekken.

Doel 2023
• Elke medewerker betrekken bij onze 

positieve bijdrage aan de lokale 

gemeenschap
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Zorg dragen 
voor het milieu

4

“Een kleinere 
ecologische 

voetafdruk is 
vooral een kwestie 

van gezond 
verstand

Onze huidige levensstijl en economie 
leggen een grote druk op de 
consumptie van grondstoffen en op 
onze planeet. We hebben als bedrijf 
een grote verantwoordelijkheid 
te dragen en willen ons honderd 
procent inzetten voor een leefbare 
planeet, nu en later.
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Lokale verankering

Onze medewerkers wonen in de buurt 

van het bedrijf en ook van veel van onze 

klanten. Vooral de klanten met wie we een 

jarenlange relatie hebben opgebouwd, zijn 

dichtbij gevestigd. Ook in de keuze van 

onze businesspartners zetten we in op 

lokaal. Waar mogelijk werken we samen met 

bedrijven uit de buurt: voor koerierdiensten, 

de bedrukking van materialen of IT-

ondersteuning.

Gereduceerd gebruik van water, papier 
en energie

We wijzen onze medewerkers erop om 

spaarzaam met water om te springen. 

We voorzien hen ook van een tweede 

computerscherm waardoor er minder 

geprint wordt. Onze facturen gaan 

nagenoeg 100 procent digitaal de deur uit. 

Ook inkoopfacturen van leveranciers en 

fabrikanten vragen we uitsluitend digitaal op. 

We kiezen verder resoluut voor ledverlichting 

in onze kantoren en ons magazijn.

Afvalbeheer & recyclage

We beperken ons afval en hergebruiken 

kartonnen dozen en verpakkingen (zie 

case). Ook het opvulmateriaal dat van de 

fabrikanten komt, hergebruiken we. Van 

onze leveranciers vragen we dat ze zo veel 

mogelijk met gerecycleerd materiaal werken.

Mobiliteit

Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt 

een maximale fietsvergoeding. Hun fiets 

kunnen onze werknemers eenvoudig kwijt 

in onze fietsstalling. Voor medewerkers 

die tijdens de uren de baan op moeten 

naar klanten of leveranciers staan er 

bedrijfswagens ter beschikking. Ons 

wagenpark telt al één hybride wagen. 

Biodivers bedrijventerrein

Ook rondom het kantoor zetten we in op 

duurzaamheid. We mulchen het gras en 

leggen een houtkant aan.

Tweede leven voor verpakkingsdozen
We kopen zo weinig mogelijk nieuw verpakkingsmateriaal 

aan. In de eerste plaats hergebruiken we de dozen van de 

fabrikant om de materialen naar onze klant te sturen. Als 

dat niet mogelijk is, of als we extra dozen nodig hebben, 

kopen we dozen aan bij Recubo. Recubo sorteert 

verpakkingsmateriaal, haalt er de vuile en beschadigde 

dozen uit en biedt ze opnieuw aan voor verkoop. “Die 

dozen een tweede leven geven is uiteraard een goede 

zaak voor het milieu. Ook via die weg dragen we dus ons 

steentje bij”, zegt Jan, magazijnier bij PL-Safety.

Case in de kijker

Waar staan we nu? Kom met de fiets 
naar het werk, zeiden 

ze, dat is plezant! 
Daar ben ik het 

volmondig mee eens “
— MARLIES, ADMINISTRATIEF 

MEDEWERKER PL-SAFETY



Wat willen we bereiken?
Als dienstverlenend bedrijf is onze voetafdruk beperkt, maar waar we kunnen 

willen we die toch nóg doen krimpen. We hebben plannen om te investeren 

in een groen wagenpark, in te zetten op waterhergebruik en om te schakelen 

naar groene stroom. Duurzame innovaties binnen onze sector volgen we 

op de voet, zodat we op het vlak van gereduceerd materialengebruik en 

recyclagemogelijkheden onze klant steeds het beste kunnen bieden van wat 

er op de markt beschikbaar is.

Geplande acties
• Energieverbruik meten en reductieplan opzetten

• Installatie van zonnepanelen evalueren

• Overschakelen naar groene stroom

• Watergebruik evalueren

• Actie nemen om regenwater te hergebruiken

• Afvalstromen en materialengebruik in kaart brengen en kritisch evalueren

• Medewerkers sensibiliseren om nog minder papier te gebruiken

• Investeringen in een groen wagenpark onderzoeken

• CO2-uitstoot van ons eigen transport onder de loep nemen

• Nog meer inzetten op lokale koeriers en hun CO2-uitstoot opvragen en 

opvolgen

Doel 2023
• Nulmeting uitvoeren op het vlak van energie- en waterverbruik, 

afval en CO2 en meetbare doelstelling bepalen als doel voor 2025

• Groene stroom aankopen bij Belgische leverancier

• Jaarlijkse sensibiliseringsactie van de medewerkers over energie-, 

water- en papierverbruik
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Indicator Target 2023

Indicatorenlijst

Veiligheidsoplossingen op maat

% klanten in opvolgsysteem met duurzaamheidsindicatoren 100%

% tevreden klanten op basis van tevredenheidsenquête 100%

Aantal workshops per jaar zelf organiseren om kennis over te dragen naar klanten Workshops op structurele basis

Zorg voor onze mensen

Aantal uur opleiding per medewerker Minstens 8 uur/jaar 

% medewerkers met een jaarlijks functioneringsgesprek en tussentijdse opvolging 100%

Gevallen van gelijkheid en diversiteit opvolgen 100% gelijkheid en diversiteit

Bijdragen aan de lokale gemeenschap

% medewerkers betrokken bij lokale of sociale initiatieven 100%

Zorg dragen voor het milieu

Nulmeting energie- en waterverbruik, afval en CO2 Nulmeting 

% groene stroom 100%

Jaarlijkse sensibiliseringsactie van de medewerkers rond energie-, water- en papierverbruik 1x/jaar




