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de vraag
Romy, assistent restaurant hotel manager
bij Van der Valk Akersloot:
“Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
op de werkvloer. Denk hierbij aan het aansturen
van collega's, klachtafhandeling en het te woord
staan van de gasten. In totaal hebben we meer
dan 350 medewerkers. Daarnaast ben ik o.a.
verantwoordelijk voor de bedrijfskleding.
We wilden al een tijdje wat nieuws want de vorige
bedrijfskleding was aardig gedateerd, en niet meer
van deze tijd. Onze huidige leverancier was prima,
maar we wilden graag eens om ons heen kijken,
wat andere bedrijven te bieden hadden.
Belangrijk voor ons, was een moderne en frisse
uitstraling, die ook onze (oudere) vaste klanten een
vertrouwd gevoel zou geven. Dit was voor ons een
belangrijke vereiste. Hiertussen schipperen was nog
best een uitdaging.
Via internet zijn we bij SA Wear terecht gekomen.
De uitstraling van de website gaf ons direct een
goed gevoel en hebben een afspraak gemaakt.
Robert is niet veel later bij ons langs geweest en
dit was een erg leuk en prettig eerste gesprek.
Robert had van allerlei soorten voorbeelden bij en
tevens veel stofstaaltjes van de mogelijkheden.
We kregen zo echt het gevoel dat er van alles
mogelijk was. Buiten SA Wear hebben we geen
andere leveranciers langs laten komen.
Wel hebben we hier en daar nog een offerte
opgevraagd.”

wat deed sa wear?
“Nadat Robert bij ons is geweest, zijn ze bij
SA Wear aan de slag gegaan. Ongeveer
1 week later hadden we de eerste uitgewerkte
ontwerpen. Deze waren vrijwel direct goed en
op basis hiervan heeft SA Wear een paar
samples laten maken.

Iedereen hier vond de samples mooi en was
er erg enthousiast over. Dit gaf ons de doorslag
en we hebben dan ook niet veel andere opties
meer bekeken hierna.
SA Wear heeft een geheel eigen custom made
kledinglijn met eigen kleuren. Hierdoor kan je
de kleding op honderden manieren zelf
samenstellen, maar ook qua kwaliteit zijn er
meerdere mogelijkheden. Dit gaf ons het
gevoel dat we het zelf hebben samengesteld,
natuurlijk met de hulp van Robert. Daarbij was
de communicatie met hem prettig en snel.
Als ik hem mail, ontvang ik altijd zeer snel een
reactie. Super fijn!”

“we hebben met de bedrijfskleding
een mooi compromis gevonden tussen
de gasten en het personeel”

wat vindt de klant ervan?
Het personeel is heel enthousiast over de kleding.
Iets wat wij erg belangrijk vinden. De blouses
sluiten echt heel mooi aan. Doordat er een grote
maatboog is, staat het bij iedereen mooi.
Zowel voor de mensen die wat zwaarder zijn
ziet het er netjes uit en mensen die smal zijn
zwemmen er niet in. Daarnaast is het een
prettige stof waar je lekker in kunt werken.
Kortom; we hebben met de bedrijfskleding een
mooi compromis gevonden tussen de
gasten en het personeel!
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