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Jouw dienstkleding
Pieter van Foreest

een eigentijdse frisse look
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Speciaal voor jou, jouw dienstkleding  

Pieter van Foreest, stelt dienstkleding beschikbaar als dat nodig is voor de uitvoering van 
jouw werkzaamheden. Iedereen die werkt bij Pieter van Foreest is een visitekaartje voor de organisatie. 
Jij bent immers hét gezicht van de organisatie voor onze cliënten, hun naasten en voor iedereen 
met wie je in contact komt vanuit jouw professionele rol. En daar hoort een representatieve 
uitstraling bij. 

Deze brochure is bedoeld voor alle collega’s die bij Pieter van Foreest werkzaam zijn in een functie 
waarbij dienstkleding gedragen wordt.

Verstrekking dienstkleding
Je ontvangt jouw dienstkledingpakket in bruikleen van Pieter van Foreest. Welke kleding 
je ontvangt en de hoeveelheid kleding is afhankelijk van jouw functie, passend bij jouw 
dienstverband. In de bijlage kun je het overzicht van de verschillende kledingpakketten 
bekijken.  

Jouw kledingpakket zorgvuldig samengesteld 
Jouw kledingpakket is zorgvuldig samengesteld. Een grote groep van collega’s in 
diverse functies en vanuit verschillende teams zijn betrokken geweest bij de keuze 
van de dienstkleding, het materiaal, de kleur, het model etcetera.

Duurzaam 
Belangrijk bij het maken van de keuze is natuurlijk comfort, functionaliteit en uitstraling, 
maar ook duurzaamheid speelt een rol. We kunnen dan ook met trots melden dat 
Pieter van Foreest kleding verstrekt dat 100% recyclebaar is. De leverancier maakt 
bovendien gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare verpakkingsmaterialen.

Levering van jouw bestelde kledingpakket 
De kleding in de door jou bestelde maat en de door jou gekozen kleur en/of 
items (indien van toepassing) wordt door de leverancier in een pakket op één van 
de wonen met zorg locaties of locatie Mozartlaan geleverd. Twijfel je waar jouw pakket 
wordt geleverd? Op jouw orderbevestiging die je hebt ontvangen van de leverancier, 
staat het afleveradres vermeld. 
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Onderhoud & reiniging  

Je bent zelf verantwoordelijk voor het reinigen en onderhouden van jouw kleding. Natuurlijk 
kan het gebeuren dat jouw kleding er niet meer representatief uitziet, door schade of slijtage of 
om een andere reden. We verwachten dat jij hier zelf actief op let en hier ook zelf melding van 
maakt bij je leidinggevende. Jouw leidinggevende beoordeelt wanneer kleding aan vervanging 
toe is.

Schade
Wanneer er schade is ontstaan aan een kledingstuk door onzorgvuldigheid van jezelf, dan 
is vervanging voor jouw eigen rekening. Bij verlies van een item zijn de vervangingskosten 
ook voor rekening van jezelf. Indien één van deze situaties zich voordoet, neem dan 
contact op met je leidinggevende. Jouw leidinggevende beoordeelt of er sprake is van 
onzorgvuldigheid. 

Versleten of niet meer representatief
Als een kledingstuk versleten of niet representatief meer is, wordt dit op kosten van 
het betreffende team, de betreffende locatie vervangen. Als je vindt dat jouw kleding aan 
vervanging toe is, dan overleg je dit met je leidinggevende. Jouw leidinggevende beoordeelt 
of en wanneer kleding aan vervanging toe is. De leidinggevende kan extra budgetpunten 
aanvragen bij de dienstkledinghelpdesk Pieter van Foreest op de Kalfjeslaan.

Reinigen van de kleding
Je bent zelf verantwoordelijk voor het reinigen van jouw kleding. In jouw kleding zit een 
wasetiket en in de bijlagen staan de wasvoorschriften per kledingstuk omschreven. 

Wasetiket
Het wasetiket niet verwijderen anders kan de dienstkleding niet opnieuw worden hergebruikt.

Kledingvoorschrift / Representatief   

We verwachten van jou dat je er tijdens je werk representatief uitziet. Dit betekent dat je kleding schoon is en in goede 
staat en dat je er zelf verzorgd en fris bij loopt. We verwachten dat je jouw badge zichtbaar draagt en dat je je houdt aan de 
hygiëneregels en het kledingvoorschrift zoals onderstaand omschreven.

Dienstkleding en eigen kleding
Het dragen van dienstkleding is gedurende werktijd verplicht. Het is alleen toegestaan de kleding buiten werktijd te dragen 
wanneer je op weg bent naar je werk of op weg naar huis. De dienstkleding mag dus niet privé gedragen worden. 

Representatief
We verwachten dat je iedere werkdag in schone dienstkleding werkt. Indien dienstkleding of eigen kleding zichtbaar 
verontreinigd is, graag deze meteen verschonen. Het is niet de bedoeling dat er een blote buik zichtbaar is of dat er een laag 
decolleté getoond wordt. Ook is het niet de bedoeling dat er gaten in broeken of rokken zitten of dat er een korte broek 
of een rok korter dan 5 cm boven de knie wordt gedragen. Draag passende onderkleding en wees attent op de kleur van je 
onderkleding. Zorg dat je schoenen representatief zijn passend bij je outfit. Natuurlijk worden veiligheidsschoenen gedragen als 
je die van Pieter van Foreest hebt ontvangen.  

Naambadge
De naambadge is een verplicht onderdeel van je dienstkleding en moet altijd zichtbaar gedragen worden. 

Persoonlijke verzorging
Wees je bewust van lichaamsgeuren (teveel deodorant, nicotinelucht, lucht van bepaalde voedingsmiddelen etc.).  
Tip: met een goed ontbijt en goede gebitsverzorging voorkom je een nare mondgeur. 

Basishygiëne
In jouw functie is het belangrijk om volgens de basishygiënecodes te werken. De basishygiënecode is te vinden in het handboek 
infectiepreventie op intranet. Hierin staat onder andere omschreven hoe om te gaan met schoeisel, de verstrekking van 
beschermende kleding, de afspraken rondom het dragen van handschoenen bij bepaalde werkzaamheden, de afspraken rondom 
handreiniging, haardracht, nagels, sieraden en piercings. Zorg dat je je aan de basishygiënecode houdt. We werken immers met 
een kwetsbare groep cliënten.  
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Zwangerschap 
Tijdens zwangerschap is het mogelijk om dienstkleding in bruikleen in een grotere maat te bestellen. Wanneer 
je hier gebruik van wilt maken kun je contact opnemen met jouw leidinggevende. 

Uitlevering bestellingen 
Jouw bestelling wordt vervolgens afhankelijk van de voorraad zo snel mogelijk uitgeleverd. De bestellingen 
worden uitgeleverd via verschillende locaties. De uitlevering van dienstkleding wordt in principe één keer per 
week door de leverancier gedaan. 
Niet voorradig 
Indien een artikel niet voorradig is, wordt er automatisch een backorder aangemaakt door 
de leverancier om de voorraad aan te vullen. Op jouw digitale bestellijst kun je inzien of het 
artikel kan worden geleverd. Heb je vragen over de bestelling, kun je telefonisch contact 
opnemen met de helpdesk van de leverancier.  

Helpdesk Groenendijk Bedrijfskleding

Team : Team Pieter van Foreest (TEAM 1)
Telefoon : 0348 - 79 10 79
E-mail : co1@groenendijkbedrijfskleding.nl

Bestellen  

Bestellen dienstkleding
Als je in dienst komt ontvang je nieuwe kleding die je enkele jaren kunt dragen. Je kunt jouw dienstkleding zelf bestellen via 
intranet bij ‘nieuwe dienstkleding bestellen’ of via de bestelsite van de leverancier Groenendijk: www.corpwear.nl. 

Inloggen
Je kunt inloggen met je eigen wachtwoord. De activatielink die 48 uur geldig is heb je ontvangen op je privé emailadres van 
info@groenendijkbedrijfskleding.nl. In de mail staat een link die je in de browser kunt plakken om opnieuw de activatiecode te 
ontvangen. Heb je problemen met inloggen of activeren (of de mail kwijt)? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de 
helpdesk van de leverancier. Zie de contactgegevens op blz. 7. 

Hoeveelheid dienstkleding
De hoeveelheid kleding die je ontvangt is afhankelijk van jouw dienstverband verdeeld over het aantal dagen. Onderstaand een 
overzicht. 

 
Aantal
Werkdagen

Zorgme-
dewerker / 

Huishoudelijk 
medewerker 
intramuraal /
Gastvrouw /
Gastheer / 

Spec. Ouderen-
geneeskunde / 

Afwasser

Zorg Thuis 
medewerker / 
Huishoudelijk 
medewerker 
extramuraal

Kok Facilitair
medewerker / 
medewerker

service en
techniek

Medewerker 
restauratieve 
voorzieningen 

(RV)

4 of 5 dagen  5 6 17 12 11
per week

3 dagen per week 3 4 13 8 7

2 dagen of minder  2 3 11 6 5
per week

Aantal
Werkdagen

Stagiaire Combi Kok
en RV

Combi Huishouding
en Afwasser 

Combi
Huishouding
en Facilitair 

Combi 
Huishouding 

en RV 

4 of 5 dagen  2 15 6 9 9
per week

3 dagen per week 2 9 4 6 6

2 dagen of minder  2 7 3 4 4
per week
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Uitdiensttreding  

Uitdiensttreding 
Bij uitdiensttreding graag alle in bezit zijnde dienstkleding, schoon en in goede staat bij je  
leidinggevende inleveren net zoals je dat ook doet met je badge. Je leidinggevende en jij 
vullen samen het inleverformulier dienstkleding in. Het inleverformulier en de ingeleverde 
dienstkleding worden naar de dienstkledinghelpdesk Pieter van Foreest op de Kalfjeslaan 
verstuurd. Hier wordt beoordeeld of de kleding duurzaam kan worden hergebruikt of niet. 
Zo ja, gaat de kleding terug naar de leverancier om 
de kleding na reiniging opnieuw te gebruiken. 
Zo nee, dan wordt de kleding verzameld voor 
vernietiging op duurzame wijze. Het materiaal 
waar de zorgkleding van gemaakt is, is volledig 
recyclebaar. 

Indien je jouw dienstkleding niet 
of niet volledig inlevert, dan 
wordt de waarde van de 
dienstkleding in mindering 
gebracht op de eindbetaling 
na afloop van je dienstverband. 
Jouw leidinggevende geeft op 
het inleverformulier aan of alle 
kledingstukken zijn ingeleverd of niet. 

Retourbeleid   

De uit te leveren kledingpakketten worden zorgvuldig verpakt, zodat de inhoud niet 
beschadigt. Echter met zoveel collega’s die een kledingpakket ontvangen, kan er helaas 
ook wel eens iets fout gaan. Mocht dit bij jou het geval zijn, laat dit dan meteen aan de 
leverancier weten. 

Opmerking of klacht 
Wanneer je een opmerking en/of klacht hebt over de kwaliteit van de aan 
jou geleverde dienstkleding (bijv. knoop kapot of stiksel niet goed) of  de 
geleverde maat is niet passend, kun je contact opnemen met de helpdesk 
van de leverancier. 

Retourzendingen 
Indien er sprake is van het ruilen van kleding i.v.m. kwaliteit (scheur, 
knoop kapot e.d.) of maatvoering (verkeerde maat) kun je de kleding 
retour sturen. Retourzendingen  kun je aanmelden via de webshop 
dienstkleding van de leverancier Groenendijk.

  •   Je gaat naar de website www.corpwear.nl en logt in met je eigen 
inlogcode

  •   In de linkerkolom zie je een kopje retourneren
  •   Klik op retour plaatsen en vul alle gegevens in 
  •    Je ontvangt vervolgens een bevestiging van Groenendijk met daarbij 

een pakketzegel om kosteloos via PostNL het huidige (gedeeltelijk) 
“foute” pakket te retourneren.

  •   Een nieuwe bestelling voor een andere maat wordt automatisch 
opgestart 

  •  Maatruiling binnen 15 dagen na ontvangst
  •   Kwaliteitsruiling zoals beschadigde of loszittende fournituren binnen         

6 maanden na ontvangst

Uitgebreide informatie over retourzendingen staat op de website www.corpwear.nl. 

Onvoorzien 
In alle gevallen waar deze regeling niet in voorziet, kan een leidinggevende (in overleg met de verantwoordelijke 
adviseur facilitair inzake dienstkleding) in alle redelijkheid tot een standpunt en/of beslissing komen.  
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Helpdesk dienstkleding  

Vragen en/of hulp nodig bij bestellen?

Je kunt hiervoor direct contact opnemen met de helpdesk van de leverancier.  
Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Helpdesk Groenendijk Bedrijfskleding

Team : Team Pieter van Foreest (TEAM 1)
Telefoon : 0348 - 79 10 79
E-mail : co1@groenendijkbedrijfskleding.nl

Zorg, huishouding, gastheer en gastvrouw

Tuniek violet of blauw
Collega’s zorg intramuraal  
Collega’s thuiszorg 
Collega’s huishoudelijke dienst 
Collega’s hulp bij huishouding thuis
Gastvrouwen / gastheren 
Collega’s zorg Revalidatie & Herstel 
stagiaires en vakantiekrachten

* Indien werkzaam bij Revalidatie & Herstel locatie RdGG, dan naast 
bovenkleding ook een broek van RdGg ivm kledingeisen die  
samenwerkingspartner RdGg stelt. 

Wasvoorschrift
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Buitenjas paars
Collega’s thuiszorg 
Collega’s hulp bij het huishouden (thuis) 

Wasvoorschrift

Restauratieve voorzieningen

Pantalon zwart
Blouse/overhemd zwart
Veiligheidsschoenen
Sloof (via locatie)

Collega’s restauratieve voorzieningen 

Wasvoorschrift

95

Thuiszorg en hulp bij het huishouden thuis

Droogtrommel
lage stand
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Restauratieve voorzieningen: kok Technische dienst

Koksbuis zwart
Pantalon zwart
Veiligheidsschoenen
Sloof (via locatie)

Labelen kokskleding en sloven door wasserij 
Kokskleding en sloven worden gereinigd door Pieter van Foreest via de externe wasserij. 
Dit betekent dat de kokskleding voor ingebruikname en uitgifte gelabeld moet worden 
door de betreffende wasserij/linnenkamer. Neem hierover contact op met je leidingge-
vende.

Limegroene polo of 
Antraciet overhemd
Blauwe werkbroek, 
Buitenjas donkerblauw
Veiligheidsschoenen

Collega’s technische dienst

Wasvoorschrift
Technische dienst polo

Technische dienst overhemd

Technische dienst werkbroek

Technische dienst jas Wasvoorschrift

95

Droogtrommel
medium stand

Droogtrommel
lage stand

Droogtrommel
lage stand
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Transport & logistiek

Wasvoorschrift
Transport dienst polo

Transport dienst werkbroek

Transport jas/ fleecevest magazijn

Blauwe polo
Blauwe worker
Buitenjas  donkerblauw
Veiligheidsschoenen

Collega’s transport / logistiek

Strandgoed & Behandelaren

Polo violet
Collega’s strandgoed
Behandelaren
(Zie beleid)

Wasvoorschrift

BINNENSTE BUITEN WASSEN
MET GELIJKE KLEUREN WASSEN

Droogtrommel
lage stand
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Visie Pieter van Foreest

 Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar 
streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis woont of bij Pieter van 
Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat wij je leven overnemen.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en 
samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te 
bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter.

Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. Hoe je contact maakt. Hoe 
je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij continue aandacht voor.

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe 
initiatieven. En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn.

 Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen. En met iedereen die meedoet. Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t.

Witte Doktersjas, Basisartsen en Specialisten 
Ouderengeneeskunde

Witte Doktersjas
Specialisten Ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten

Wasvoorschrift

95 C1

95 graden wassen. Koud bleken met bleekwater. Warm strijken (polyestermix, wol). 
Gewone chemische reiniging. Droogtrommel lage stand.



www.pietervanforeest.nl


