
Poweo is een particuliere Belgische leverancier van elektriciteit en gas die aanwezig is
op de Belgische markt sinds 2014. Het is een filiaal van de Franse energieleverancier
en -producent DirectEnergie. Poweo had meer dan 50.000 Belgische klanten 
aan het eind van 2016, waaraan 480 GWh energie in dat jaar werd geleverd.

Dhr. Patrick Lallemang, verantwoordelijke SQE bij Poweo, heeft 
de volgende getuigenis gegeven over het project Poweo/DirectEnergie:

WWat was de reden om een nieuw pakket aan werkkleding te ontwerpen? 
De elektriciteitscentrale Marcinelle Energie is gekocht door de Groupe DirectEnergie. 
In België wordt echter de merknaam Poweo gebruikt. De naam werd veranderd, 

het logo werd veranderd en nu is dus ook de kleding veranderd.

U heeft dit project met Vandeputte en HAVEP afgerond, hoe is de samenwerking ontstaan? 
Vandeputte/global safety is onze eerste leverancier van PBM-producten, ze hebben ons 
altijd geadviseerd in zake kwaliteitsproducten. Wij werken met Vandeputte sinds 6 jaar. 
VVoor de beschermende kleding heeft VDP HAVEP voorgesteld, die voorbeelden 
presenteerde van jasjes en broeken die voldoen aan de 5 veiligheidsnormen 

die vereist zijn voor ons type arbeid op de werkplek. Eerst werd bepaald of de kleding 
technisch voldeed en dit was duidelijk het geval. Wij waren direct onder de indruk van 

de modellen en vonden ze aantrekkelijk. We hebben vervolgens de technische specificaties 
naar onze wasserij gestuurd voor de wasvoorschriften en daarna is het project in gang gezet.

Hoe heeft het project zich voor u ontwikkeld?
De snelheid De snelheid van de voortgang beviel ons goed. De aanpassingen van de tekeningen, 

de aanwezigheid van de probeerset voor het bepalen van de maten en de mogelijkheid om 
de broeken in te korten, alles is goed verlopen.

Zijn de medewerkers enthousiast over de kleding? Hoe zijn de reacties. 
Iedereen is positief, ze hebben zelfs ‘een selfie’ genomen met de nieuwe outfit. 

De medewerkers zeggen dat de kleding warm is (280 gr), maar dit is het gevolg van 
de normen. Voor het uitoefenen van de functie van preventie en veiligheid is 
kleding kleding voorgeschreven die genormeerd is volgens duidelijk vastgelegde risico’s. 

Toch is de kleding door de werknemers goed ontvangen.

Hoe vat u dit traject samen?
Met 3 woorden: pragmatisme, kwaliteit en snelheid.

“IEDEREEN IS POSITIEF, ZE HEBBEN ZELFS EEN “SELFIE” GEMAAKT MET DE NIEUWE OUTFIT”


