“Wie is wie” binnen het bestuur van Febelsafe?

Febelsafe lid: Vandeputte Safety Experts
Wie: Philippe Halsberghe
Wat: Bestuurslid van Febelsafe en Sales- en Marketing Directeur bij Vandeputte Safety
Contact: philippe.halsberghe@vdp.com

Wat doet Vandeputte Safety Experts?
Philippe: “Vandeputte is al 75 jaar een familiebedrijf. Na de 2de Wereldoorlog
lanceerde mevr. Vandeputte modieuze lederen handschoenen in Boechout. Gezien de industriële
evolutie op dat moment, zette zij de stap naar de productie van lederen werkhandschoenen.
Onze grootste motivatie vertrekt vanuit de vraag: Hoe beschermen we elke dag 1.000.000 mensen
op de werkplek? Samen met ons team van 200 medewerkers, vertegenwoordigd in meerdere
landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Afrika, Estland, etc. zorgen we ervoor dat alle
medewerkers van onze klanten elke dag veilig thuiskomen.”
Wat is jouw rol binnen Vandeputte Safety?
Philippe: “In mijn rol als Sales- en Marketingdirecteur ben ik verantwoordelijk voor onze klanten.
Mijn taak bestaat dan ook voornamelijk uit het creeëren van de meest ideale klantbeleving.
Klantentevredenheid verhogen en de best mogelijk dienstverlening garanderen, zijn dan ook mijn
stokpaardjes.
Ik coördineer een team van 80 salesmensen en 15 marketing medewerkers. Samen met mijn team
hebben we een anciënniteit van 550 jaar aan expertise in het verhogen van veiligheid en welzijn in
verschillende sectoren. Die expertise zetten we in bij al onze klanten én stelt ons in staat om bij
complexe veiligheidsrisico’s de juiste oplossingen aan te bieden.”

Er is een strategie bepaald door de Febelsafe bestuursleden.
Hoe volg jij die strategie mee op?
Philippe: “Een van onze doelstellingen binnen deze strategie was het optimaliseren van onze
communicatie als vakvereniging. Het aanstellen van een Communicatie Coördinator werd dan ook
niet uitgesteld en het resultaat zien we reeds in de nieuwsbrieven van 2019 en de communicatie
op onze sociale media.
De targets zijn duidelijk en de evaluatie ervan maken we eind dit jaar. Ook via de
bestuursvergaderingen probeer ik geëngageerd de strategie verder te ondersteunen.”

Kunnen mensen rechtstreeks bij jou terecht voor vragen?
Philippe: “Zeker en vast. Zo had ik laatst nog contact met de Waalse Overheid i.v.m. het
onderhoud van rivieren en kanalen. Zij hadden specifieke vragen omtrent de werk- en
veiligheidsrisico’s bij onderhoudswerken. Febelsafe is dan dé partner die dergelijke vragen kan
opvangen en doorspelen aan de leden.”

Hoe toegankelijk is Febelsafe?
Philippe: “Toegankelijk zeker, vindbaar nog niet in de mate van onze vooropgestelde
doelstellingen. Vandaar ook onze inzet op een beter communicatiebeleid.”

Waarom heb je je opnieuw kandidaat gesteld voor de bestuursfunctie bij Febelsafe?
Philippe: “Als grote distributeur hebben we een neutrale en objectieve ondersteuning voor onze
klanten. Dit helpt ons om de juiste merkonafhankelijke oplossingen te bieden. De problematieken
van de klanten en de merkoverstijgende oplossingen zijn mijns inziens een belangrijke pijler voor
Febelsafe.”

Waar zal jij mee je schouders onderzetten in de komende 4 jaar?
Philippe: “Febelsafe verder op de kaart zetten als ‘leading authority’ op gebied van veiligheid.
Daarnaast zal ik zeker de nodige ondersteuning bieden om het communicatiebeleid nog meer
handen en voeten te geven.”

