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Gezond en 
veilig werken
Zorg voor een stevige basis op de werkvloer
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Of u nu in de zorg, horeca, bouw of het 
onderwijs werkt: alles valt of staat bij het 
juiste materiaal. Dit geldt ook voor onze 
schoenen, want onze voeten zijn het 
fundament van ons lopen en staan!  
De basis voor gezond en veilig werken.  

HET BETERE 
VOETENWERK

Gezond en 
veilig werken

loopexperts

steunzolen &

advies & maatwerk

w
erkschoenen op maat

Zorg voor een 
goede basis
 
Buchrnhornen ondersteunt werknemers uit 
diverse sectoren al meer dan 70 jaar met het 
juiste schoeisel voor gezonde voeten en een  
gezonde houding.  
 



Gezonde voeten en goede schoenen dragen bij aan: 

>   Kleinere kans op ongelukken
>   Minder ziekteverzuim
>   Hogere productiviteit

Bovendien zijn kwalitatief hoogwaardige, 
gecertificeerde schoenen vaak een voorwaarde 
om als bedrijf goed verzekerd te zijn.
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CERTIFICERING
Op veel werkplekken is het dragen van werkschoenen verstan-
dig dan wel verplicht. Buchrnhornen werkt met schoenmodellen 
die aangepast kunnen worden mét behoud van veilig-
heidsnormeringen (S-certificering). Deze certificering is van 
belang voor het verzekeren van werknemers tegen bedrijfs-
ongevallen en voldoet aan de meest actuele wetgeving. 

Iedere voet is anders en iedereen heeft andere wensen en 
behoeften. Daarom beperkt Buchrnhornen zich niet tot één 
merk, maar bieden we een uitgebreid assortiment schoenmo-
dellen van meerdere leveranciers. Om de beste kwaliteit en  
een optimale pasvorm te garanderen, werken wij met gerenom-
meerde schoenmerken als Emma, Elten, Lowa en Bata:

70 jaar in beweging

Buchrnhornen is al 70 jaar een begrip als  
het gaat om bewegingsoplossingen op maat. 

In alles wat we doen staat het individu centraal. 
Iedere voet is anders en iedereen heeft andere 
wensen en behoeften. Vanuit dit vertrekpunt 
analyseren én adviseren we iedereen die vragen 
en/of klachten heeft rondom voeten, lopen en 
bewegen. 

ALLES VOOR LEKKER EN GEZOND BEWEGEN
We hebben alles in huis voor gezonde voeten:  
van steunzolen tot comfortschoenen en van 
braces tot orthopedische schoenen. Hierdoor  
zijn we in staat werknemers de beste oplossing 
te bieden.



OVERZICHTELIJK WERKEN 
We vinden het belangrijk dat een project in goede banen 
wordt geleid. Daarom ondersteunen wij in de coördinatie 
van het aanmeet-, aanlever- en productieproces. Zodat u 
zeker weet dat het goed zit. Zónder gedoe.

Wij regelen onder meer: 

>     De analyses van voeten en lopen
>     Het aanmeten van voorzieningen, zoals; 
 > steunzolen  
 > aangepaste werkschoenen 
 > werkschoenen op maat
 > productie en distributie van voorzieningen

Door constant te 
werken aan nieuwe 
producten en 
diensten kunnen  
we onze klanten  
de beste en meest 
persoonlijke 
oplossing bieden.”

Joris Smits
Productie & distributie

“



VEILIGE OMGANG MET GEGEVENS
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.  
Zo gaan wij met persoonsgegevens om.
De regels over het beschermen van uw 
persoonsgegevens zijn vastgelegd in de 
Algemene Verordening Persoons-
gegevens (AVG). Ons team van specia- 
listen heeft een geheimhoudingsver- 
klaring getekend. Dat betekent dat zij 
zorgvuldig omgaan met uw gegevens. 

GEZONDE WERKNEMERS
Als werkgever wilt u een optimaal 
werkklimaat voor uw werknemers. 
Dat komt niet alleen ten goede aan het 
werkplezier en de gezondheid van uw 
werknemers, maar vermindert ook het 
ziekteverzuim. 
Door werknemers te ondersteunen met 
een goede (schoen)voorziening 
bevordert u het comfort en de houding 
tijdens werkzaamheden. Buchrnhornen 
kijkt graag mee hoe de werksituatie van 
uw werknemers kan worden verbeterd.

Om erachter te komen of uw personeel het 
comfort en de ondersteuning krijgt die nodig 
is op de werkvloer, biedt Buchrnhornen de 
Loopanalyse@work aan. Deze scan geeft u 
een goed beeld van de situatie in uw bedrijf. 
Zo krijgt u antwoord op vragen als: 

>  Beschikt mijn personeel over  
 veilige (schoen)voorzieningen?
>  Zijn de voorzieningen   
 gecertificeerd? 
>  Kunnen we het ontstaan van  
 lichaamsklachten voorkomen? 

AVG PROOF



WAT HOUDT HET IN?
De Loopanalyse@work is een open inloopmoment voor het 
gehele personeel. Onze voet- en loopexperts kijken deskundig 
naar voeten en bewegen, onderzoeken klachten en brengen 
advies uit op de gebieden veiligheid en (werk)schoenen. 

De Loopanalyse@work voeren we uit op locatie. Dat geeft ons een goed beeld van 
de werkomstandigheden en maakt het voor het personeel extra makkelijk deel te 
nemen aan een scan. De werkvloerscan is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Maak nu een afspraak om de mogelijkheden te bespreken!

Loopanalyse@work

Ons multi-
disciplinaire team 
bundelt kennis 
voor het beste 
resultaat
Onze podotherapeuten, pedicures en 
schoentechnologen werken nauw 
samen, zodat de voorziening zo 
optimaal mogelijk functioneert.



Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 86 
5623 BB  Eindhoven
040 244 88 36

Tilburg
Dr. Deelenlaan 8 
5042 AD  Tilburg
013 543 26 48

Helmond
Tiendstraat 38 
5701 PC  Helmond
0492 540 639

‘s-Hertogenbosch 
Stadionlaan 71 
5213 JJ  ‘s-Hertogenbosch
073 621 55 40

Tilburg ETZ Elisabeth
Hilvarenbeekseweg 60 
5022 GC  Tilburg 
013 572 23 09

Oss
Molenstraat 49 
5341 GB  Oss
0412 639 620

Breda
Paulusstraat 2
4834 WS  Breda
076 522 33 55

Orthopedische schoentechniek
Orthopedische hulpmiddelen

Enkel-voetortheses
Podotherapie

Pedicure
Steunzolen

Comfortschoenen
Loop- en houdingsonderzoek

Therapeutische Elastische Kousen

Kijk voor de adresgegevens van onze  
servicelocaties op onze website. 

Voor alle vestigingen en servicelocaties geldt: 
behandeling volgens afspraak.

Start ook met 
een gezonde basis!

www.buchrnhornen.nl/work


