De zorg van Vepa
Vepa en inrichting van ziekenhuizen

De keuze voor Vepa

Positie Vepa op Nederlandse markt
Vepa heeft zich sinds 1971 ontwikkeld tot een van de meest veelzijdige en grootste kantoor- en projectmeubelfabrikanten

Vepa mag zich als fabrikant gerust een specialist noemen als het gaat om de inrichting
van ziekenhuizen.
Doordat Vepa werkt volgens het dealermodel is de naam Vepa niet bij iedereen bekend.
Vepa is echter al jaren de snelst groeiende en vooral meest stabiele fabrikant van
kantoor- en projectmeubilair. Doordat Vepa alle onderdelen van de productie in eigen

van Nederland. Met fabrieken in Hoogeveen, Emmen, Breda en Wijchen garanderen wij u een 100% Nederlands product
waarbij kwaliteit, flexibiliteit en design hoog in het vaandel staan. In productie- en logistieke kracht kan Vepa zich minimaal
meten met de grootste partijen op de Nederlandse markt.
Doordat Vepa werkt volgens het dealermodel is de naam Vepa niet bij iedereen bekend. Vepa is echter al jaren de snelst
groeiende en vooral meest stabiele fabrikant van kantoor- en projectmeubilair. Vepa is financieel sterk, winstgevend en

fabrieken in Nederland uitvoert kan Vepa als geen ander inspelen op klantspecifieke

heeft juist tijdens de periode van laagconjunctuur grote investeringen gedaan zoals een fabrieksuitbreiding met 10.000 m2,

vragen.

nieuwe LaserTec-machines, zaag- en buigmachines.

VDB-groep

Dealermodel

Vepa maakt deel uit van de VDB groep, waartoe naast Vepa

Vepa werkt samen met dealers. Op deze wijze zorgen we

ook Drentea, EromesMarko en Bèta behoren. Hierdoor

voor een goede regionale en plaatselijke aanwezigheid

beschikt Vepa naast de eigen productiemogelijkheden ook

van zowel commerciële als logistieke diensten. Bij grotere

over de specialistische productiekracht van de collega’s

projecten treden wij desgewenst op de voorgrond,

in de groep. De bedrijven zijn volledig zelfstandig, maar de

bundelen wij onze krachten en putten indien nodig ook uit

productiefaciliteiten worden achter de schermen optimaal

het brede pakket aan handelsproducten van de dealer.

voor de bedrijven ingezet.
De VDB-groep is op dit moment al de grootste
producerende partij in Nederland op het gebied van
kantoor-, zorg- en schoolmeubilair.

100% made in Holland!
Doordat Vepa alle onderdelen van de productie in eigen fabrieken in Nederland uitvoert kan Vepa als geen ander inspelen op
klantspecifieke vragen. Dit kan bestaan uit aanpassingen in producten, maar ook bijzondere logistieke uitgangspunten. Met
het eigen logistieke apparaat dat dagelijks alle dealers en projecten door heel Nederland, België en Duitsland bevoorraad is
specialistische kennis en flexibiliteit ruimschoots aanwezig.
Het productieproces en de producten voldoen volledig aan de Nederlandse arbo- en milieuwetgeving. En Vepa is uiteraard
al jarenlang ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Producten worden dicht bij de afzetmarkt geproduceerd, dit zorgt voor
een enorme reductie van brandstofgebruik. En Vepa heeft het transport in eigen beheer waardoor er efficiënt gereden kan
worden.
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USP’s van Vepa
Breed assortiment

Maatwerk

Door onze jarenlange ervaring op de Nederlandse markt

Bij Vepa zijn klantspecifieke productaanpassingen

beschikt Vepa over een uitgebalanceerde maar zeer

standaard. “Standaard niet standaard” is ons

uitgebreide collectie kantoor- en projectmeubilair.

uitgangspunt. De productie vindt geheel in eigen fabrieken

Van werkplekken tot vergaderstoelen, van wacht- tot

in Nederland plaats. Daarmee zijn we uniek. Geen andere

loungemeubilair, van schuifdeurkast tot bezoekersstoel en

fabrikant biedt deze diversiteit in eigen huis. Daarmee

alles wat daar tussenzit.

kunnen we direct inspelen op veranderingen in uw
organisatie en bijdragen aan de meest optimale zorg voor
uw klanten en een stimulerende werkomgeving voor uw
medewerkers.

Ergonomisch
Wij produceren ons meubilair zelf in onze eigen fabrieken in Nederland. Daardoor kunnen wij relatief eenvoudig klant
specifieke aanpassingen aan ons meubilair realiseren. Ook specifieke aanpassingen op ons meubilair op advies van een
arbo deskundige of bedrijfsarts doen wij graag. Wij leveren ons meubilair altijd met een goede ergonomische instructie.
Voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen!

Circulair
We zijn mede-oprichter van het initiatief “Green Furniture Circle” (www.greenfurniturecircle.nl) waarin we duurzame
producten en grondstoffen ontwikkelen vanuit afval en deze fabrieksmatig toepassen. Zo ontwikkelden wij met Suez
(voorheen Sita) onze nieuwe Felt stoel van gerecyclede PET-flessen. We ontwikkelden als een van de eersten het Circulaire
Returnover Concept waarbij klanten betalen voor gebruik in plaats van bezit en wij het meubilair na gebruik terugnemen,
revitaliseren en hergebruiken.
Vepa was als eerste Nederlandse producent PEFC- en FSC®-gecertificeerd en wij kunnen u garanderen dat Vepa als
producent en al onze producten voldoen aan de hoogste Europese normen op het gebied van milieu (o.a. ISO 14001),
kwaliteit (o.a. ISO 9001) en Arbo (o.a. EN 527, EN 1335 en NPR 1813) conform de ISO 26000 doelstellingen.
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Medisch Spectrum Twente - Enschede
Medisch Spectrum Twente heeft een nieuw hoogtechnologisch ziekenhuis gebouwd in het centrum van Enschede aan het
Koningsplein. Vanaf januari 2016 wordt vanuit één efficiënt gebouw zowel specialistische basiszorg als topklinische zorg
verleend.
Het ontwerp voor de nieuwbouw is gebaseerd op de inzichten die voortkomen uit de concepten Evidence Based Design
en Healing Environment. Samen resulteren die in een omgeving die een positieve invloed heeft op de gezondheid en een
sneller herstel van de patiënt, doordat de stress van het verblijf in een ziekenhuis verminderd wordt. Voorbeelden zijn:
het nieuwe MST heeft louter eenpersoons verpleegkamers met de bijbehorende privacy en veiligheid, de toepassing van
daglicht en uitzicht naar buiten, de toepassing van kleur en een heldere oriëntatie en overzicht in het gebouw. (Bron: IAAArchitecten) Vepa heeft op basis van de wensen en beelden op de inrichting va de architect, bestaande meubilairconcepten
doorontwikkeld naar de producten die uiteindelijk zijn toegepast.

Kengetallen
ziekenhuis:

Kengetallen
levering:

•

4.000 medewerkers

•

800 werkplekken

•

1070 beschikbare bedden

•

700 kasten

•

472.000 polikliniekbezoeken

•

2000 bezoekersstoelen

•

30.100 klinische opnames

•

500 Cosmo Moood stoelen

•

33.100 dagbehandelingen

•

tafels, klaptafels, hoge kolomtafels, barkrukken,

•

172.000 verpleegdagen.
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vergaderstoelen
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Isala Klinieken - Zwolle
Isala bouwde ‘het mooiste ziekenhuis van Nederland’ in Zwolle. De insteek van de architecten was om een beter-huis te
ontwerpen, in plaats van een ziekenhuis.
Het interieur vloeit voort uit de architectuur van de buitenkant van het complex. Van plafond tot vloer gaat het in uitstraling
en kleurstelling mee in het organische ontwerp. Alles ademt een open, natuurlijke sfeer. Het meubilair van Vepa sluit hier
naadloos op aan, waarbij tevens duurzaamheid één van de speerpunten is.

Kengetallen
ziekenhuis:

Kengetallen
levering:

•

5.361 medewerkers

•

1200 werkplekken en workbenches

•

994 beschikbare bedden

•

700 schuifdeurkasten

•

500.000 polikliniekbezoeken

•

1000 bezoekersstoelen

•

47.000 klinische opnames

•

700 Cosmo Moood stoelen

•

48.000 dagbehandelingen.

•

klaptafels, hoge kolomtafels, barkrukken,
vergaderstoelen
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Meander MC - Amersfoort
In december 2013 is het nieuwe Meander Medisch Centrum in Amersfoort opgeleverd. Het welzijn van de patiënt stond
centraal binnen het ontwerp. Hierdoor is de routing overzichtelijk gebleven met veel ruimte om elkaar te “ontmoeten”.
Bovendien heeft iedereen een eigen moderne eenpersoonskamer. Dat geeft rust, ruimte en privacy, wat bijdraagt aan het
genezingsproces.
Daar waar de werkplekken zijn, is dit ingericht op basis van “Het Nieuwe Werken”. Vepa leverde o.a. de werkplekken,
spreekkamers en het patiëntenmeubilair.

Kengetallen
ziekenhuis:

Kengetallen
levering:

•

> 3000 medewerkers

•

1000 werkplekken

•

200 medisch specialisten

•

600 maatwerk kasten

•

tientallen vrijwilligers

•

1000 stoelen o.a. Cosmo Moood en Pit

•

5 locaties: Amersfoort, Baarn, Soest, Nijkerk en
Barneveld
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Maastricht UMC+ - Maastricht
Voor het Maastricht UMC+ heeft Vepa de complete levering gerealiseerd voor de nieuwbouw van “gebouw VH10” aan de
Verheylaan 10 in Maastricht. De uitbreiding van het MUMC+ Maastricht bestaat uit 6 bouwlagen met een kelder en een
dakopbouw met een omvang van in totaal 22.500 m2. Deze nieuwbouw is de grootste uitbreiding van het academisch
ziekenhuis Maastricht sinds zijn bouw en ingebruikname in 1993. De nieuwbouw is duurzaam gebouwd en gecertificeerd
volgens BREEAM NL.
Maastricht UMC+ is een samenwerking tussen het azM en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de
Universiteit Maastricht. Vepa leverde de producten voor zowel de ontmoetingsruimtes en behandelkamers, als de kantoren,
vergaderruimtes en OK-gebieden.

Kengetallen
ziekenhuis:

Kengetallen
levering:

•

> 7000 medewerkers

•

450 werkplekken

•

200 medisch specialisten

•

450 bureaustoelen

•

480 kasten (hoog, middel, laag metaal en hout en

•

4000 studenten

•

715 bedden

•

195.113 verpleegdagen
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lockerkasten)
•

250 rolblokken

•

1300 stoelen, banken, lounge seats

•

200 tafels
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Adm. de Ruyter Ziekenhuis - Vlissingen
Revitalisatieproject
Het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg is gerenoveerd tot een kliniek voor planbare zorg, diagnostiek, twee operatiekamers,
beeldvormende technieken, poliklinieken en dagbehandeling.
De nieuwbouw aan de voorzijde van het bestaande gebouw geeft het ziekenhuis een nieuw gezicht. Met een relatief
kleine ingreep, om in medische termen te blijven, is de routing op orde gebracht en ontstaat overzicht en doorzicht. De
grote glasoppervlakken zorgen voor veel daglicht, zelfs tot midden in de vernieuwde beddenafdeling. De nieuwe tuin in de
oorspronkelijk patio geeft niet alleen een prettige sfeer, maar speelt ook een rol bij de oriëntatie binnen. Vanaf de centrale
ontmoetingsplek zijn voor zowel de patiënten als de bezoekers alle afdelingen op een eenvoudige en prettige manier te
bereiken.
Atelier PRO maakte, naast een ontwerp voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw, ook het interieurontwerp.
De ruimtelijkheid, de afwerking en inrichting van het nieuwe atrium maken het wachten, in vaak spanningsvolle
omstandigheden, minder onaangenaam. Het atrium is licht, het uitzicht is groen en je kunt plaats nemen op de opvallende
zitmeubels, de Mosselbanken. Kan het Zeeuwser? Dit sterke regionale karakter is met de keuze van kleuren, materialen
en vormen ook terug te vinden in het overige interieur. De losse inrichtingselementen zijn door atelier PRO ontworpen in
samenwerking met projectinrichter Weststrate uit Middelburg. (Bron: atelier PRO)
De revitalisatie is financieel mogelijk gemaakt door crowdfunding. Een primeur in de Nederlandse ziekenhuiswereld.
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Kengetallen
ziekenhuis:

Kengetallen
levering:

•

> 2000 medewerkers

•

150 werkplekken

•

162 medisch specialisten

•

400 stoelen o.a. Cosmo Moood, Stoel 400 en Felt

•

715 bedden

•

75 (lounge)banken

•

88.873 verpleegdagen

•

80 tafels

•

199.379 overige polibezoeken

15

ISO 9001 en ISO14001
Het milieumanagementsysteem van Vepa is ISO 14001 gecertificeerd.
Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

PEFC en FSC® keurmerk
Van hout met het PEFC- of FSC®-keurmerk weet u zeker dat het uit een goed beheerd
bos afkomstig is. Een PEFC- of FSC®-bos is aantoonbaar duurzaam beheerd, op een
manier waarbij de natuur wordt beschermd, de rechten en veiligheid van werknemers
en inheemse bevolking worden gerespecteerd en het geoogste hout geld oplevert.

Ecolabel keurmerk
Ecolabel textiel is aantoonbaar milieuvriendelijker. Het Europees Ecolabel is het
Europese milieukeurmerk. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van
een product.
Van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval. U herkent het
Europees Ecolabel aan de bloem. En dan weet u: ‘Met de bloem kies je voor groen’.

Oeko-Tex Standard 100
Het keurmerk voor textiel met gezondheidsgaranties. Ook standaard in de Vepa

vepa.nl | +31 (0)528 29 71 11 | info@vepa.nl

Vepa v1a - 03-2017

stoffencollectie.

