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4ALLBRANDS®

Gecertificeerde 
orthopedische 
schoeiseloplossingen voor al 
uw merken beroepsschoeisel
Voor uw volledige assortiment aan merken werk- en 
veiligheidsschoeisel (beroepsschoeisel) heeft 4Allbrands® 
gecertificeerde orthopedische schoeiseloplossingen 
beschikbaar ter verbetering van de pasvorm en het 
loopcomfort, ter voorkoming van en ter ondersteuning bij 
voetproblemen. Deze schoeiseloplossingen zijn door Neskrid 
ontwikkeld vanuit de unieke deskundigheid op het gebied van 
orthopedie en beroepsschoeisel.

4Allbrands® is met name geschikt voor distributeurs, 
importeurs en fabrikanten van beroepsschoeisel, die hun 
assortiment van merken beroepsschoeisel gecertificeerd 
willen hebben in combinatie met 4Allbrands® orthopedische 
schoeiseloplossingen.
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4ALLBRANDS®

NOCS@CE

• Uw eigen assortiment modellen beroepsschoeisel van al 
uw merken certificeren in combinatie met 4Allbrands® 
orthopedische schoeiseloplossingen; 

• Zo kunt u op eenvoudige wijze in het Neskrid Online 
Customer System (NOCS) de certificering van nieuwe 
modellen in combinatie met de 4Allbrands® orthopedische 
schoeiseloplossingen aanvragen.

NOCS@
Library

• U beheert zelf uw volledige assortiment modellen 
beroepsschoeisel in uw eigen bibliotheek in NOCS.  

• Zo kunt u op eenvoudige wijze in NOCS@CE de certificering 
van nieuwe modellen in combinatie met de 4Allbrands® 
orthopedische schoeiseloplossingen onderhouden en 
opvolgen.

NOCS@
Business

• Als er sprake is van voetproblemen bij een werknemer van 
uw klant kunt u in de buurt van de werknemer of klant een 
consult aanvragen bij een door Neskrid geselecteerde en 
opgeleide Voetexpert; 

• U kunt in NOCS@Business het gehele traject van aanvraag 
intakeconsult, voorstel schoeiseloplossing, aflever- en 
nazorgconsult volgen. Daarnaast beslist u zelf wat u wel of 
niet wil; 

• U heeft met 4Allbrands® orthopedische 
schoeiseloplossingen van Neskrid één professionele 
leverancier en aanspreekpunt, van aanvraag tot en met 
nazorg inclusief orthopedische advisering, workflowbeheer 
en facturatie.
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4Allbrands®

NOCS@
Support

• Binnen NOCS@Support kunt u via het Q&A systeem vragen 
stellen. Daarnaast is de Neskrid helpdesk op werkdagen 
tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.

NOCS@
Academy

• Binnen NOCS heeft iedere gebruiker de mogelijkheid om 
een online training op het gebied van beroepsschoeisel 
te volgen. Na het afronden van de training, kan iedere 
gebruiker een examen afl eggen om een certifi caat te 
krijgen. Met dit certifcaat kunt u aantonen dat u over 
voldoende kennis beschikt over beroepsschoeisel in 
combinatie met orthopedie. Het certifi caat blijft één jaar 
geldig.
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ORTHOPEDISCHE 
SCHOEISELOPLOSSINGEN
De gecertificeerde orthopedische 4Allbrands® 
schoeiseloplossingen zijn:

Deze 4Allbrands® orthopedische schoeiseloplossingen zijn 
beschikbaar om te certificeren in alle modellen van uw merken 
beroepsschoeisel. 

Door het toepassen van 4Allbrands® gecertificeerde 
orthopedische schoeiseloplossingen, wordt (het risico 
op) ziekteverzuim bij uw klanten gereduceerd. Door de 
juiste pasvorm en optimaal loopcomfort wordt werken 
op dit beroepsschoeisel comfortabel en verhoogt het 
beroepsschoeisel de productiviteit van de werknemers van uw 
klanten.
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Certifi ceren

Conform de Europese 
verordening 2016/425 
voor Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM)
Het is mogelijk om uw gehele assortiment merken 
beroepsschoeisel met de beschikbare 4Allbrands® 

schoeiseloplossingen te certifi ceren conform de 
Europese verordening 2016/425 voor Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM). Alle stukken die
van toepassing zijn uit deze verordening, staan beschreven
op de pagina’s 7 en 8.

In deze verordening wordt degene die het CE gemarkeerde 
(gecertifi ceerde) beroepsschoeisel wijzigt, aangemerkt 
als fabrikant. Met als gevolg dat deze fabrikant aan alle 
verplichtingen uit bovengenoemde verordening moet voldoen, 
waaronder de voorgeschreven testen bij een geaccrediteerd 
Europees testinstituut, CE markering, User Manual, 
conformiteitsverklaring, etc. 

Voor het wijzigen van CE gemarkeerd beroepsschoeisel is in 
overeenstemming met de verordening géén toestemming 
noodzakelijk van de oorspronkelijke fabrikant van het 
beroepsschoeisel. Neskrid streeft echter naar een intensieve 
samenwerking met fabrikanten, importeurs en distributeurs 
van beroepsschoeisel, waardoor een optimaal resultaat voor 
klanten en eindgebruikers van het merk beroepsschoeisel 
wordt gerealiseerd.

Naast bovengenoemde productcertifi ceringen is Neskrid als 
organisatie gecertifi ceerd voor:
 ISO 9001 Kwaliteit
 ISO 14001 Milieu
 MVO verklaring

Hiervoor werkt Neskrid nauw samen met diverse 
geaccrediteerde Europese instituten zoals NEN, TNO, TUV en 
organisaties zoals VGVW, Febelsafe, etc. 



7.VERSIE NL2020.09

Zoals eerder beschreven, is het mogelijk om uw eigen 
merken beroepsschoeisel te certificeren in combinatie 
met de 4Allbrands® schoeiseloplossingen conform de 
Europese verordening 2016/425 voor Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM). Deze mogelijkheid wordt 
geboden op basis van de stukken uit de verordening die 
onderstaand staan beschreven. 

VERORDENING 2016/425

Verplichtingen van fabrikanten
 1. Wanneer fabrikanten PBM in de handel brengen, 
waarborgen zij dat deze zijn ontworpen en vervaardigd 
overeenkomstig de toepasselijke in bijlage II opgenomen 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

2. Fabrikanten stellen de in bijlage III („technische 
documentatie”) bedoelde technische documentatie 
op en voeren de in artikel 19 bedoelde relevante 
conformiteitsbeoordelingsprocedure uit of laten deze 
uitvoeren. 

Wanneer met die procedure is aangetoond dat de PBM aan 
de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 
voldoen, stelt de fabrikant de EU-conformiteitsverklaring 
zoals bedoeld in artikel 15 op en brengt hij de in artikel 16 
bedoelde CE-markering aan.

HOOFDSTUK
II

Artikel 8

Gevallen waarin de verplichtingen van fabrikanten van 
toepassing zijn op importeurs en distributeurs 

Een importeur of distributeur wordt voor de toepassing van 
deze verordening als fabrikant beschouwd en moet aan de 
in artikel 8 vermelde verplichtingen van de fabrikant voldoen, 
wanneer hij PBM onder zijn eigen naam of merk in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte PBM zodanig wijzigt 
dat de conformiteit met deze verordening in het gedrang kan 
komen.

HOOFDSTUK
II

Artikel 12

Conformiteitsbeoordelingsprocedures 
De conformiteitsbeoordelingsprocedures voor elke van de in 
bijlage I vastgestelde risicocategorieën zijn als volgt:
b) Categorie II: EU-typeonderzoek (module B) als vastgesteld 
in bijlage V, gevolgd door conformiteit met het type op basis 
van interne productiecontrole (module C) als vastgesteld in 
bijlage VI.

HOOFDSTUK
II

Artikel 19
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VERORDENING 2016/425

EU-Typeonderzoek
3. Aanvraag voor het EU-typeonderzoek 
De fabrikant dient bij één aangemelde instantie van zijn keuze 
een aanvraag voor het EU-typeonderzoek in.

6. Certificaat van EU-typeonderzoek 

6.1. Indien het type voldoet aan de toepasselijke essentiële 
gezondheids- en veiligheidseisen, verstrekt de aangemelde 
instantie de fabrikant een certificaat van EU-typeonderzoek. 

De geldigheidsduur van een nieuw certificaat en, in 
voorkomend geval, van een verlengd certificaat, bedraagt ten 
hoogste vijf jaar.

BIJLAGE
V

Module B

Conformiteit met het type op basis van interne 
productiecontrole 

1. Met „conformiteit met het type op basis van interne 
productiecontrole” wordt het gedeelte van een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld waarin de 
fabrikant de verplichtingen van de punten 2 en 3 nakomt 
en op eigen verantwoording garandeert en verklaart dat 
het betrokken PBM conform is met het type als beschreven 
in het certificaat van EU-typeonderzoek en voldoet aan de 
toepasselijke eisen van deze verordening. 

2. Fabricage De fabrikant neemt alle nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat het fabricage- en controleproces 
waarborgt dat de vervaardigde PBM conform zijn met het 
type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek 
en met de toepasselijke eisen van deze verordening. 

3. CE-markering en EU-conformiteitsverklaring 

3.1. De fabrikant brengt de CE-markering aan op elk 
afzonderlijk PBM dat conform is met het type als beschreven 
in het certificaat van EU-typeonderzoek en voldoet aan de 
toepasselijke eisen van deze verordening.
 
3.2. De fabrikant stelt voor een PBM-model een schriftelijke 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt deze verklaring 
tot tien jaar na het in de handel brengen van het PBM 
ter beschikking van de nationale autoriteiten. In de EU-
conformiteitsverklaring wordt het desbetreffende PBM 
beschreven. 

Op verzoek wordt aan de bevoegde autoriteiten een kopie 
van de EU-conformiteitsverklaring ter beschikking gesteld.

BIJLAGE
VI

Module C
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Werkwijze voor het certificeren van 4Allbrands® orthopedische 
schoeiseloplossingen in uw merken is als volgt:

CERTIFICEREN

U stelt een selectie samen van te certificeren modellen van 
de merken uit uw assortiment en bepaalt per selectie welke 
4Allbrands® orthopedische schoeiseloplossingen gewenst zijn. 1
In het Neskrid Online Customer System (NOCS) kunt 
u per selectie de gewenste 4Allbrands® orthopedische 
schoeiseloplossingen aanvragen. 2

Neskrid verzorgt het gehele certificeringstraject voor 
de selectie in combinatie met de gewenste 4Allbrands® 
orthopedische schoeiseloplossingen. 3

Neskrid is productaansprakelijk en onderhoudt de technische 
documenten. 4
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NOCS@CE

Het platform voor 
certificeringen 
van orthopedische 
schoeiseloplossingen voor uw 
merken beroepsschoeisel
Voor het aanvragen en beheren van de certificeringen van alle 
modellen van uw merken beroepsschoeisel in combinatie met 
de 4Allbrands® orthopedische schoeiseloplossingen, is binnen 
het Neskrid Online Customer System (NOCS) een platform 
ontwikkeld onder de naam NOCS@CE. 

In NOCS@CE kunnen de volgende zaken worden geregeld:

Aanvragen
Binnen NOCS@CE kunt u de certificering van uw 
eigen assortiment modellen beroepsschoeisel van uw 
merken in combinatie met 4Allbrands® orthopedische 
schoeiseloplossingen aanvragen. Iedere aanvraag komt in uw 
eigen bibliotheek van modellen te staan en de actuele status 
van de aanvraag kan op elk moment onder uw eigen account 
worden ingezien. 

Inzien
Met behulp van uw eigen account kunt u in NOCS@CE 
uw eigen bibliotheek met aangevraagde, gecertificeerde 
en gearchiveerde modellen inzien. Ook kunt u van het 
gecertificeerde model de noodzakelijke technische 
documenten inzien en downloaden. Het betreft onder andere:  
    Conformiteitsverklaring;
    User manual.
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NOCS@CE
Wijzigen
Als een model uit uw assortiment door de fabrikant is gewijzigd 
waardoor de conformiteit komt te vervallen en dus ook de 
certifi cering door de fabrikant van uw model, dan kunt u de 
gecertifi ceerde 4Allbrands® orthopedsiche schoeiseloplossing 
opnieuw laten certifi ceren in combinatie met het gewijzigde 
model. U doet dit door een aanvraag in te dienen, waarbij u het 
reeds gecertifi ceerde model selecteert uit uw bibliotheek van 
de gecertifi ceerde modellen.

Archiveren
Van modellen die zijn gewijzigd en opnieuw zijn gecertifi ceerd 
wordt de oude versie in uw bibliotheek gearchiveerd. Ook kunt 
u zelf modellen archiveren, omdat deze zijn komen te vervallen 
uit uw assortiment. Archivering is noodzakelijk vanwege de 
wettelijke verplichting in de verordening om de technische 
documenten 10 jaar te bewaren.
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NESKRID VOETEXPERT

Voor de orthopedische 
expertise en 
schoeiseloplossingen voor al 
uw merken beroepsschoeisel
Neskrid beschikt voor 4Allbrands® over een landelijk dekkend 
netwerk van voetspecialisten in de meeste noordwestelijke 
Europese landen. Hierdoor heeft Neskrid altijd een 
professionele voetspecialist beschikbaar nabij de door de 
eindgebruiker van beroepsschoeisel zelf te kiezen locatie, 
bijvoorbeeld in de buurt van de woonplaats of van de vestiging 
van de werkgever.

Iedere door Neskrid geselecteerde voetspecialist is een 
professional en beoefent tenminste één van de volgende 
beroepen:

Orthopedisch schoentechnoloog;

Orthopedisch schoentechnicus;

Podotherapeut.

Daarnaast doorloopt de voetspecialist bij Neskrid een 
uitgebreide voorlichting en opleiding op het gebied van 
beroepsschoeisel, waaronder wet- en regelgeving, technische 
mogelijkheden en beperkingen, veiligheids- en risicoanalyse, 
etc. Na het met goed gevolg afronden van de Neskrid 
opleiding, krijgt deze voetspecialist binnen 4Allbrands® de 
kwalifi catie “Neskrid Voetexpert”.
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NESKRID VOETEXPERT
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de dekking 
van de Neskrid Voetexperts in Nederland en België.



14. WWW.NESKRID.COM

NOCS@BUSINESS

Het platform dat uw klanten 
koppelt aan een orthopedisch 
Neskrid voetspecialist
Om uw klanten te helpen bij het oplossen van voetproblemen 
bij de eindgebruikers van beroepsschoeisel, heeft Neskrid 
NOCS@Business ontwikkeld in haar Neskrid Online Customer 
System (NOCS). In NOCS@Business is het voor u of uw klanten 
mogelijk om bij een voetprobleem de hulp van een Neskrid 
Voetexpert in te schakelen.

Binnen NOCS@Business kan een Voetexpert worden 
geselecteerd, nabij de door de eindgebruiker van het 
beroepsschoeisel zelf te kiezen locatie. Bijvoorbeeld in de 
buurt van de woonplaats of de vestiging van de werkgever. 
Neskrid regisseert met behulp van NOCS@Business de gehele 
operationele operatie vanaf het intakeconsult, het consult 
voor de afl evering van de 4Allbrands® schoeiseloplossing en 
desgewenst tot een consult voor nazorg. 

Klanten hebben dus met 4Allbrands® van Neskrid één 
leverancier en aanspreekpunt. Met NOCS@Business hebben 
de klanten volledig inzicht in de voortgang van het proces. Bij 
iedere nieuwe processtap ontvangen de klant en eindgebruiker 
met voetproblemen een e-mail, zodat ze volledig op de hoogte 
blijven van de status van het proces. Neskrid ondersteunt en 
verzorgt het gehele operationele traject: van intakeconsult tot 
en met nazorgconsult, van off erte tot facturatie.
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Onder eigen regie 
orthopedische 
schoeiseloplossingen bij één 
leverancier
De werkwijze binnen NOCS@Business, hierna NOCS 
genaamd, is als volgt:
De klant is de distributeur, importeur of fabrikant en deze logt 
in op een eigen account binnen NOCS. De klant selecteert 
samen met de werknemer met voetproblemen in NOCS een 
Voetexpert in de buurt van de woonplaats van de werknemer 
of de vestiging van het bedrijf waar de werknemer werkzaam 
is. Als er sprake is van een herhaling dan worden de gegevens 
van de vorige levering opgehaald. De klant ontvangt vanuit 
NOCS de offerte voor het intakeconsult bij de geselecteerde 
Voetexpert.

1

Als de klant in NOCS akkoord gaat met de offerte, zal NOCS 
automatisch het intakeconsult aanvragen bij de geselecteerde 
Voetexpert. De klant ontvangt vanuit NOCS automatisch een 
orderbevestiging.

De Voetexpert zal vervolgens contact opnemen met de 
werknemer om de afspraak voor het intakeconsult op locatie 
bij de Voetexpert in te plannen. De Voetexpert zal de afspraak 
vermelden in NOCS, zodat de klant evenals de werknemer 
hiervan automatisch vanuit NOCS een afspraakbevestiging zal 
ontvangen.

2

3

NOCS@BUSINESS 
WERKWIJZE
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NOCS@BUSINESS 
WERKWIJZE

Als de klant in NOCS akkoord gaat met de offerte, zal NOCS 
hiervan een inkooporder versturen naar de Voetexpert. 
De Voetexpert zal vervolgens de inkoop/productie van de 
schoeiseloplossing opstarten. De klant ontvangt uit NOCS 
automatisch een orderbevestiging. Tevens ontvangen de 
werknemer en de klant beiden de afspraakbevestiging voor het 
afleverconsult.

De werknemer komt bij de Neskrid Voetexpert voor het 
afleverconsult en heeft zijn beroepsschoeisel meegenomen. 
De werknemer past en test het beroepsschoeisel in combinatie 
met de schoeiseloplossing. Als de werknemer en Voetexpert 
tevreden zijn, wordt de 4Allbrands® schoeiseloplossing 
meegegeven aan de werknemer en is deze daarmee geleverd. 
Tevens wordt desgewenst de afspraak voor het nazorgconsult 
gemaakt. De klant ontvangt automatisch vanuit NOCS de 
factuur voor het intakeconsult. Tevens ontvangen de klant en 
werknemer de afspraakbevestiging voor het nazorgconsult.

De werknemer komt bij de Neskrid Voetexpert voor het 
nazorgconsult en heeft zijn beroepsschoeisel meegenomen. 
Als de werknemer en Neskrid Voetexpert tevreden zijn over 
de 4Allbrands® schoeiseloplossing, ontvangen zowel de klant 
als werknemer hierover een e-mail bericht en kan de klant het 
dossier archiveren.

De werknemer neemt het beroepsschoeisel mee naar het 
eerste intakeconsult bij de Voetexpert. Tijdens de afspraak 
wordt het voetprobleem van de werknemer beoordeelt en 
een schoeiseloplossing voorgesteld voor het model van 
het merk beroepsschoeisel dat de werknemer draagt. De 
Voetexpert maakt hiervan een offerte in NOCS. Daarnaast 
maakt de Voetexpert met de werknemer alvast de afspraak 
voor het afleverconsult en zet deze afspraak in NOCS. De klant 
ontvangt vanuit NOCS de offerte voor de schoeiseloplossing, 
het afleverconsult en het nazorgconsult. Daarnaast ontvangt 
de klant ook automatisch vanuit NOCS de factuur voor het 
intakeconsult.

4

5

6

7
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SEMI-ORTHOPEDISCHE 
INLEGZOLEN

Optimale pasvorm en 
loopcomfort gecertificeerd 
voor al uw merken 
beroepsschoeisel
De 4Allbrands® gecertificeerde semi-orthopedische inlegzolen 
zorgen voor een optimale pasvorm en loopcomfort. Deze zijn 
beschikbaar met semi-orthopedische eigenschappen als:
    Lage voetboog;
    Normale voetboog;
    Hoge voetboog.

Daarnaast komen mogelijk beschikbaar:
    Zachte hiel;
    Harde hiel;
    Diabetisch;
    Allergeenvrij;
    Koude isolerend;
    Innovaties.

Alle 4Allbrands® semi-orthopedische inlegzolen zijn per 
maat verpakt in een paardoos met aan de buitenzijde een 
kleurenopdruk, barcode, toelichting en QR-code. Tevens is de 
user manual in het paardoosje verpakt.

De consument kan de QR-code met een mobiele telefoon 
eenvoudig scannen. Daarmee kan de consument snel 
controleren of de in de verpakking aanwezige 4Allbrands®  

semi-orthopedische inlegzolen geschikt (en dus veilig) zijn voor 
het model van het favoriete merk beroepsschoeisel.  

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om specifiek voor 
één modelfamilie van een merk gecertificeerde anatomische 
inlegzolen te ontwikkelen met eigen private label opdruk op 
voetbed en verpakking. Deze private label inlegzolen zijn in 
dat geval gecertificeerd en dus toepasbaar voor betreffende 
modelfamilie van het private label. 
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INDIVIDUELE STEUNZOLEN

Gemaakt met orthopedische 
deskundigheid en 
gecertificeerd voor uw 
merken beroepsschoeisel
Omdat nu eenmaal iedere individuele voet verschillend 
vormgegeven is, worden de 4Allbrands® individuele steunzolen 
ontwikkeld en gecertificeerd voor uw merken. De individuele 
steunzool is exact afgestemd op de individuele voet en bevat 
alle benodigde voorzieningen om de beperkingen als gevolg 
van het voetprobleem te minimaliseren. Hierdoor is de 
eindgebruiker van het beroepsschoeisel in staat om optimaal 
te functioneren en wordt mogelijk ziekteverzuim voorkomen.

Iedere individuele steunzool komt tot stand in samenwerking 
met de expertise van een door Neskrid geselecteerde en 
opgeleide professionele Voetexpert. Zoals toegelicht bij het 
onderwerp “Neskrid Voetexpert”. 

Voor de 4Allbrands® individuele steunzolen zijn diverse 
technische mogelijkheden voor de Neskrid voetspecialist 
beschikbaar zoals:
    Diversiteit in materialen;
    Diversiteit in hardheden;
    Technische specificaties opgeven in NOCS ten
    behoeve van de modellering; 
    Digitale innovaties zoals scanning, 3D printing, etc..
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Orthopedische 
aanpassingen (OVAC)
Voor specifieke 
voetproblemen en 
gecertificeerd voor uw 
merken beroepsschoeisel
Sommige voetproblemen vereisen een orthopedische 
aanpassing. De beschikbare gecertificeerde 4Allbrands® 
orthopedische aanpassingen zijn:
    Hakverhoging;
    Zoolverhoging;
    Zoolverstijving;
    Pronatie/supinatie;
    Afwikkeling.

Iedere orthopedische aanpassing komt tot stand in 
samenwerking met een Neskrid Voetexpert, die over de juiste 
expertise op het gebied van orthopedie en beroepsschoeisel 
beschikt.

De 4Allbrands® orthopedische aanpassingen zijn niet mogelijk 
bij sommige modellen van merken, omdat het technisch 
niet mogelijk is. Binnen 4Allbrands® zijn er echter voldoende 
modellen en merken beschikbaar voor deze orthopedische 
aanpassingen, waardoor de klant altijd kan worden geholpen.
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4ALLWORKS®

Als 4Allbrands® geen oplossing biedt voor het voetprobleem, 
dan heeft Neskrid binnen 4Allworks® het ABC-concept 
beschikbaar voor individuele orthopedische maatwerk 
beroepsschoeiseloplossingen. 

Waar 4Allbrands® stopt, 
begint 4Allworks®….

Neskrid® certificated care solutions 4Allfeet® 


