
Werk- & veiligheidsschoenen
Een veiligheidsschoen is speciaal vervaardigd schoeisel dat gedragen wordt ter bescherming van de voeten. Werk – en 
veiligheidsschoenen zijn er in vele uitvoeringen, al naar gelang de eisen die eraan gesteld worden. In sommige beroepen 
zijn veiligheidsschoenen verplicht. Als u in de bouw werkt bijvoorbeeld. Uw werkgever hoort volgens de Arbowet voor de 
juiste veiligheidsschoenen te zorgen. Goede schoenen zorgen voor veiligheid en draagcomfort en kunnen verzuim 
voorkomen. 

Soms zijn confectieveiligheidsschoenen niet  geschikt voor uw voeten. Een deskundig advies of een eenvoudige 
aanpassing kan dan al veel helpen. Zijn er echt geen passende confectiewerkschoenen? Dan leveren wij semi-
orthopedische veiligheidsschoenen of we maken een paar CE gecerti�ceerde veiligheidsschoenen voor u op maat.

Veiligheidsklassen
Werkschoenen zijn onder te verdelen in drie klassen: werkschoenen 
(klasse O), beschermschoenen (klasse P) en veiligheidsschoenen
(klasse S). De keuze voor een van deze klassen hangt af van uw 
persoonlijke werkomstandigheden. Moeten de schoenen u beschermen 
tegen scherpe randen of juist tegen extreem lage temperaturen? 
Binnen elke klasse bestaan er coderingen voor aanvullende eisen, zoals 
onderstaand schema laat zien. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. 

Alle schoenen die bestemd zijn voor professioneel gebruik zijn CE type 
gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese normen. 
Daarnaast gelden de speci�caties uit de normen EN ISO 20345 voor 
veiligheidsschoenen, EN ISO 20346 voor beschermschoenen en de EN 
ISO 20347 voor werkschoenen.

Het verschil zit in de mechanische weerstand, de mate waarin de 
voorkant van de schoen of laars bestand is tegen stoten of vallende 
voorwerpen. Veiligheidsschoenen bieden de hoogste mechanische 
bescherming (tot 200 joule), maar dat betekent niet dat werkschoenen 
niet beschermend zouden zijn. Werkschoenen kunnen weer goed 
beschermen tegen bijvoorbeeld chemicaliën. De juiste keuze van uw 
schoeisel dient gebaseerd te zijn op de risico's waarmee u in speci�eke 
werkomstandigheden te maken kunt krijgen.
 

Werkschoen 
(O-klasse)
géén 
beschermneus

Basis - OB

Klasse - O1

Klasse - O2
Klasse - O4
*O2 betreft 
een schoen, 
O4 betreft
een laars

Klasse - O3
Klasse - O5
*O3 betreft 
een schoen, 
O5 betreft 
een laars

Beschermschoen
(P-klasse)
(Kunststof neus
met bescherming 
tot 100 joule)

Basis - PB

Klasse - P1

Klasse - P2

Klasse - P3

Veiligheidsschoen
(S-klasse)
(Stalen neus met 
bescherming tot 
200 joule)

Basis - SB

Klasse - S1

Klasse - S2
Klasse - S4
*S2 betreft een 
schoen, S4 betreft
een veiligheidslaars

Klasse - S3
Klasse - S5
*S3 betreft een 
schoen,S5 betreft 
een veiligheidslaars

Schoentype   
 

Additionele eisen

Basiseisen schoenen

•  gesloten hielpartij
•  antistatisch
•  schokabsorberende 
   hak

•  eisen O1, P1 of S1 plus:
•  waterdicht overleer

•  eisen O2, P2 of S2 plus:
•  bescherming tegen 
   zoolpenetratie
•  geprofileerde loopzool
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CE-keurmerk 
Volgens de nieuwe Europese regelgeving (norm EN-345) mag aan een 
veiligheidsschoen met een CE certi�cering niets veranderd worden 
nadat de schoen een certi�cering heeft ontvangen. Als CE gecerti�-
ceerd veiligheidsschoenen aangepast worden, vervalt het CE-keurmerk 
van de veiligheidsschoenen. De veiligheidsschoenen voldoen door de 
aanpassing niet meer aan de nieuwe vastgestelde Europese richtlijnen. 
Door de aanpassing door de fabrikant uit te laten voeren op instructie 
van de orthopedisch schoentechnicus, behouden de schoenen toch dit 
CE-keurmerk en kunt u toch met wettelijk goedgekeurde, aangepaste 
werkschoenen de werkvloer betreden.

Het komt daarnaast vaak voor dat mensen zelf steunzolen bestellen en 
die in CE-gecerti�ceerde, zelf gekochte werkschoenen dragen. Echter, 
elke willekeurige (op maat gemaakte) steunzool verandert de 
eigenschappen van een CE-gekeurde schoen, waardoor het CE-keur-
merk vervalt. De enige oplossing is: uw steunzolen in combinatie met 
de veiligheidsschoenen via ons aanscha�en. Wij bieden deze samen 
met de veiligheidsschoen ter CE-keuring aan bij de fabrikant. Die geeft 
steunzool én schoen als geheel een wettelijke goedgekeurd CE-keur-
merk.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen orthopedische schoenen die u 
privé draagt. Toch kunt u ook uw orthopedische werk- of veiligheids-
schoenen vergoed krijgen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij 
het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Uw 
orthopedisch schoentechnicus kan u hierbij helpen. Wordt de aanvraag 
goedgekeurd, dan krijgt u een volledige vergoeding. 

In principe kunt u vervolgens ieder jaar aanspraak maken op een paar 
orthopedische werkschoenen. Doet u nat en vuil werk, dan is het 
raadzaam om een extra paar te hebben, zodat u kunt wisselen. Ook in 
dat geval kunt u via het UWV een extra paar aanvragen.

Let op: wie zelfstandig ondernemer is, moet orthopedische veiligheids-
schoenen zelf betalen.

Wat kunt u van ons verwachten?
•   U heeft orthopedische (individueel op maat gemaakte) werk- of 
     veiligheidsschoenen schoenen nodig. U maakt een afspraak bij ons. 
     Na een intakegesprek maken wij voor u een o�erte. 

•   U wilt uw werkschoenen graag vergoed krijgen. U ontvangt van ons
     een instructie om voor deze vergoeding met uw DigiD online een 
     aanvraag in te dienen bij het UWV.

•   Zodra het UWV de aanvraag goedkeurt, stelt u ons op de hoogte. 
     Daarna starten wij de productie. 

•   Als uw schoenen klaar zijn, declareren wij het bedrag rechtstreeks
     bij het UWV.

Levertijd
Na de goedkeuring van het UWV gaan wij direct voor u aan de slag. Het 
vervaardigen van orthopedische werkschoenen is zeer arbeidsintensief. 
De levertijd is maximaal dertien weken. Een herhalingspaar is meestal 
binnen acht weken gereed. Confectiewerkschoenen met steunzolen 
en/of aanpassingen worden doorgaans binnen vier weken geleverd. 

Garantie
U krijgt drie maanden garantie op de pasvorm van uw schoenen. Voor 
het materiaal geldt een garantietermijn van zes maanden. Slijtage door 
normaal gebruik, gebreken veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, of 
veranderingen aan uw voeten vallen buiten deze garantie.

Goed om te weten: u bent altijd welkom als er iets mis is met uw 
orthopedische werkschoenen. Wij zoeken graag een oplossing. Ook al is 
de garantietermijn verstreken.

Breed assortiment
Behalve werk- en veiligheidsschoenen verstrekken de leden van 
Voetcentraal ook diverse andere hulpmiddelen. Vraag gerust naar de 
andere folders over deze producten en diensten. 
www.voetcentraal.nl
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