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Viasit ontwikkelt
sinds 1980 zit-
oplossingen voor 
de hedendaagse
kantooromgeving.
Bij de ontwikkeling van
ieder product zoeken wij
naar de balans tussen
vormgeving, rendabiliteit,
ergonomie en duurzaam- 
heid, zodat de gebruikers 
gezond en gemotiveerd 
hun werkzaamheden
kunnen uitvoeren.



Viasit is een middelgroot familie-
bedrijf in de beste zin van het 
woord. Snelle beslissingen 
zonder omwegen en continuïteit 
zijn belangrijke hoekstenen van 
ons succes.

Samenwerking als partners 
kenmerkt onze bedrijfscultuur. 
Veel van onze medewerkers zijn 
al tientallen jaren werkzaam 
bij Viasit. Wij hebben ook 
persoonlijke relaties met 
dealers, distributiepartners en 
importeurs over de hele wereld, 
waarbij wederzijds vertrouwen 
en respect op de voorgrond 
staan. 
 

Strategie: Familie.
Als bedrijf zijn we leergierig. 
We houden de markt oplettend 
in de gaten en staan open 
voor innovaties en verdere 
ontwikkelingen. Want in het 
middelpunt van al onze 
inspanningen staan de 
veranderende wensen en 
behoeften van onze klanten. 
Dat blijkt uit ons voortdurend 
groeiende productengamma en 
de vele bekroningen en
gewonnen prijzen. 

Wij bij Viasit verheugen ons 
erop u ook enthousiast over ons 
te maken!

Werner & Thomas Schmeer
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In het middelpunt
van ons product-
ontwerp staat de
mens met zijn
behoeften naar
comfort, ergo-
nomie en 
vormgeving
centraal.

Om die reden heeft een
goed ontwerp bij Viasit
niets met show te maken,
maar gaat het om de 
optimale verbinding van 
vorm materiaal en functie, 
om intuïtieve bediening, 
lange levensduur en hoge
kwaliteit te waarborgen.
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Aan het begin van het 
vormgevingsproces staat het 
bepalen van de behoeften van 
de markt. Alle relevante eisen 
aan het toekomstige product 
leggen we vast in een bestek.
Voor de vormgeving vertrouwen 
we op externe ontwerpers. 
Daarbij zetten wij afhankelijk 
van de eis in op zowel de frisse 
kijk van de nieuwkomers als de 
ervaring van oude rotten in het 
vak.

De eerste conceptschetsen 
worden met door de computer 
gegenereerde afbeeldingen 
gevisualiseerd en 
bediscussieerd. Na de 
zorgvuldige beoordeling en 
selectie van deze ontwerpen 
worden de meest passende 
ontwerpen omgezet. Op basis 

In 2001 wonnen wij de eerste 
designprijs. Sindsdien is Viasit
regelmatig in het rijtjje van
winnaars te vinden, in zowel
het binnen- als het buitenland.

De Good Design Award, red.dot, 
German Design Award, Interior 
Innovation of Mixology Award 
– al deze onderscheidingen, 
verleend door onafhankelijke 
deskundige juryleden, weer-
spiegelen onze innovatiekracht 
en de ontwerpkwaliteit van onze 
producten  en zijn vooral 
stimulerend voor de toekomst.

Waar voor je geldEen Viasit product ontstaat
van de CAD-gegevens ontstaan de 
eerste prototypes. We betrekken al 
vroeg de latere componenten-
leveranciers erbij om een 
ecologisch en duurzaam
serieproduct te waarborgen.

We hechten veel waarde aan 
duurzaamheid in het gehele 
ontwerpproces. We selecteren 
materiaal dat onschadelijk is voor 
de mens, dat duurzaam 
geproduceerd is en recyclebaar is. 

In 2017 is Viasit aangesteld als 
stichtingslid in de ‚Rat für 
Formgebung‘ ( Duitse Design
Raad ). Alleen bedrijven die zich 
onderscheiden door uitmun-
tende prestaties en successen 
op het gebied van design en 
merkmanagement worden 
gevraagd zitting te nemen in de 
raad van deze stichting.
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Kwaliteit, 
Kwaliteit,
Kwaliteit.

Viasit produceert 23 product-
lijnen. Iedere productlijn met tot 
wel 230 varianten en talloze 
opties, zijn allemaal op ieder 
moment beschikbaar voor onze 
klanten. Dit stelt hoge eisen aan 
het voorraadbeheer, de logistiek 
en vooral de productkwaliteit.  

Na de assemblage is het de
verantwoordelijkheid van iedere
monteur om ‚zijn‘ stoelen nog

eens grondig te controleren aan
de hand van het digitale
bestelformulier. Aansluitend
draagt hij ze over aan de
collega’s van de kwaliteits- 
controle, die ze nog eens
grondig checken. 

De producten worden pas naar 
de klanten verzonden, als ze 
alle controles hebben 
doorstaan.



Het juiste doen.

De mens staat altijd in het 
middelpunt van onze 
activiteiten. Wij zijn 
verantwoordelijk voor het 
welzijn van de mede-
werkers, klanten en van 
de buren rond onze
vestigingen.  
 
Milieubescherming en het 
beschermen van de 
gezondheid zijn daarom 
integrale bestanddelen 
van onze bedrijfsstrategie.
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Duurzaamheid is  
onze doelstelling

Waar wij op letten

Duurzaamheid houdt in: alleen
de grondstoffen gebruiken die 
het milieu zelf kan regenereren.
Jaar na jaar, product na product,
komen we een stap dichterbij 
met het verwezenlijken van dit 
doel. 

Met intelligente oplossingen
over de gehele waardeketen,
van het ecologische 
productontwerp tot aan de 
terugname van de producten 
aan het einde van hun leven. Zo 
belanden waardevolle 
grondstoffen niet op de 
vuilstortplaats maar worden
steeds weer nieuwe producten. 

Sinds 2017 zijn wij gecerti- 
ficeerd volgens EMAS, de 
strengste certificering voor
duurzaam milieumanagement,
met eisen die de lat hoger 
leggen dan de Norm ISO 14001. 

EMAS verplicht ons ertoe 
elk jaar opnieuw duidelijk 
geraamde milieudoelen op te 
stellen, en wij verplichten ons 
ertoe deze te bereiken. Onze 
milieuprestatie maken wij 
transparant in een jaarlijkse 
milieuverklaring, die voor 
iedereen is in te zien op onze
website.

We verplichten ons ertoe de natuur te ontzien en duurzaam te werken
in al onze arbeidsprocessen. We willen namelijk een gezond milieu
aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten.

Reeds bij het productontwerp houden wij rekening met het 
einde: wij gebruiken materialen en verwerkingsprocessen 
die later een zo volledig mogelijke recycling mogelijk maken.

We ontwikkelen betrouwbare producten die naast 
de materiaalkwaliteit ook met een tijdloos ontwerp 
lang gebruikt kunnen worden.

We gebruiken milieugecertificeerde materialen 
en bekledingsstoffen voor al onze producten.

Onze logistieke organisatie brengt de Viasit-producten via 
optimale routes, milieusparend en conform de modernste 
emissienormen naar hun plaats van bestemming.

Wij nemen gebruikte producten terug, zodat  
deze aan het einde van hun levensduur weer 
hergebruikt kunnen worden.
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Wij leven voor 
klantgerichte 
service.

In ons middelgroot
familiebedrijf leiden korte
communicatielijnen tot
onvergelijkbaar nauw
klantencontact, zowel voor, 
tijdens als na de aankoop. 

Viasit’s eigen servicepartners
leveren uw nieuwe meubels
op de afgesproken tijd af, tot 
aan de werkplek. Onze 
partners installeren de
producten en nemen de
verpakkingsmaterialen retour.



Logistiek
We houden ons aan onze beloftes
– niet alleen op het gebied van
product- en servicekwaliteit.  
We investeren elk jaar in de 
optimalisatie van onze logistiek.

Ons bedrijfseigen logistieke
team, ondersteund door externe 
expediteurs en stukgoed- 
transporteurs, zorgen voor een 
betrouwbare en probleemloze 
levering van uw producten. Voor 
elk levering garanderen wij een 
stipte productie en een soepele 
levering, ongeacht hoe krap uw
tijdsplanning is.
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Onderhoud en
service

Leasing

Wij doen wat we kunnen voor
het behoud en de levensduur 
van uw kantoormeubels. Laat 
uw stoel regelmatig technisch
controleren door ons. Onze
onderhoudsservice voert dit
ook graag ter plekke uit, zodat
uw bedrijf zonder hinder kan
blijven functioneren.

Leasing maakt kapitaal vrij,
ontziet de liquiditeit en heeft
fiscale voordelen voor uw
bedrijf. Misschien zijn dat voor  
u argumenten om ook bij de
aanschaf van kantoormeubels

• Onderhoud van alle 
Viasit-producten

• Vervanging van functionele 
componenten

• Nieuwe stoffering

• Nano behandeling tegen 
vervuiling

• Service ter plaatse

aan deze alternatieve financierings-
vorm te denken. Wij adviseren
u graag hoe u met leasing uw
investeringsruimte onge- 
compliceerd kunt uitbreiden.
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Het hedendaagse kantoor is
mobiel en digitaal, bevindt
zich in Open Space of thuis,
en dient als werkplek voor
mensen die steeds
heterogener worden.

De vormgeving van de
werkplekken heeft een
onmiddellijk effect op de
creativiteit en productiviteit
van de medewerkers.

Bij Viasit helpen wij u het 
volledige potentieel van
uw kantoor te benutten.

Viasit producten



Stoelen
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System4
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Stoelen
De keuze van een bureaustoel
is vaak het belangrijkste als 
gaat om een gezonde werkplek
voor zijn gebruikers. Een 
kwalitatief hoogwaardige
ergonomische stoel ter bevor- 
dering van het dynamisch
zitten is van essentieel belang
in de hedendaagse kantoor- 
omgeving Viasit ontwikkelt en 
produceert tevens zit-
oplossingen voor onder
andere ontvangst, overleg,
evenementen etc. 
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Soft 
Seating
In de nieuwe kantooromgeving
verandert de communicatie- 
cultuur. Steeds vaker zijn er
plekken nodig voor multimediale
uitwisseling, om informeel te
communiceren, en om je terug
te trekken en je ongestoord te
concentreren, en dit allemaal
flexibel in Open Spaces te 
integreren. Voor deze eisen
heeft Viasit de Organic-serie
ontwikkeld.
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Modulaire
meubels met
System4

Tafels, kasten, sideboards,
geïntegreerde akoestische
oplossingen, naar voorkeur te
herconfigureren: System4 biedt u
de flexibiliteit om gelijke tred te 
houden met het leven en uw 
ideeën. Het klassieke design van 
Zwitserse engineering past zich 
naadloos aan in ieder inrichtings- 
concept.
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Tafels
Of het nu gaat om het individuele
tafelprogramma TRI of het Conbrio 
systeem van Viasit. Op het gebied 
van kwaliteit en flexibiliteit laat het 
niets te wensen over. Robuuste, 
mooie en functionele tafel-
oplossingen voor werkplekken, 
conferentieruimtes en collegezalen 
ronden het productengamma van 
Viasit af.
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Van regionale
starter naar een
gerenommeerde
meubelproducent.
En nog steeds
zeer ambitieus.

We zijn in 1980 gestart,
klein, maar zeer ambitieus. 
Viasit heeft zich tot op de dag 
van vandaag als internationaal 
erkende meubelproducent 
ontwikkeld.

Viasit staat voor  professio- 
naliteit, betrouwbaarheid,
oplossingsgericht en het gelijk
behandelen van mensen.
Zoals ook alle medewerkers, 
van managment tot de 
productie, zich ook iedere dag 
met volledige toewijding 
inzetten.



1980 – 1989 1990 – 1999 20 00 – 2009 2010 – 2015 2016 – 2018 2019 –

1980 Alfons Weber en Werner 
Schmeer richten „Variasit“ op.

1980 Het betrekken van de 
productie- en bedrijfsruimtes in 
een voormalige papierfabriek in 
Wörschweiler.

1981 Naamsverandering in 
Viasit.

1990 De kantoor-
meubelproducent Schaerf AG 
verkrijgt een minderheidsbelang 
in Viasit.

1991 Nieuwbouw productie en 
kantoor in Neunkirchen.

2000 Uitbreiding van de vestiging 
naar een oppervlakte van 
8.200m2.

2000 Met een investerings-
volume van €. 1,5 miljoen komt 
de productserie Futura met eigen 
componenten op de markt.

2001 Good Design Award voor 
Futura. De eerste designprijs!

2005 70 medewerkers.

2005 Viasit introduceert 
„Magnum“ met het zogenaamde 
„kineswing-mechaniek“.

2006 Assortiment uitgebreid 
met meubelprogramma System4.

2006 Overname van de 
bedrijfsaandelen van Samas. 
Viasit is weer volledig een 
familiebedrijf.

2010 Oprichting van de 
dochtervennootschap Viasit 
International Ltd., Londen.

2010 Viasit introduceert de 
Scope met pendolo-
mechanisme - momenteel de 
meest hoogwaardige eigen 
ontwikkeling.

2011 Thomas Schmeer wordt 
bedrijfsleider, Alfons Weber gaat 
met pensioen.

2012 Opening van de show-
room in Tilburg, Nederland.

Succesverhaal

2016 Jaaromzet voor het eerst 
meer dan 30 miljoen euro.

2016 Viasit start samenwerking 
met Amardeep, India.

2016 Viasit ondertekent het 
handvest ‚Charta der Vielfalt‘.

2017 Viasit wordt lid van de 
stichting „de raad voor 
vormgeving“.

2017 Eerste certificering 
conform EMAS.

2017 Viasit wint de German 
Brand Award.

2018 Genomineerd voor de 
„Grote prijs van het mkb“.

2018 Opening van nieuwe 
showrooms in Frankfurt en 
Stuttgart.

2018 140 medewerkers.

2018 Assortiment uitgebreid tot 
23 productseries, nieuwe 
handelspartners op vier 
continenten.

2006 Distributie Frankrijk wordt 
uitgebreid.

2006 Eerste certificering 
conform ISO 14001.

2008 Opening van de show-
room in Parijs.

1992 Burgtec in Australië wordt 
handelspartner.

1994 Samas AG neemt Schaerf 
over.

1996 Eerste certificering 
conform ISO 9001.

1984 Simultan, de eerste 
zelfontwikkelde stoelenserie 
komt op de markt en kenmerkt 
het Viasit-programma voor de 
daaropvolgende tien jaar.

1985 Eerste tafelserie 
„Meeting“ geïntroduceerd.

2014 ‚Organic‘-serie breidt het 
Viasit-assortiment uit met Soft 
Seating.

2015 Viasit start met de 
ondersteuning van S.O.S. 
kinderdorpen.
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De oprichters Alfons Weber
en Werner Schmeer concen- 
treerde zich vanaf het begin  
op de ontwikkeling van

hoogwaardige bureaustoelen, 
wat tevens de basis is van de
explosieve groei van Viasit.
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Integratie i.p.v.
buitensluiten
Viasit heeft in 2017 de ‚Charta 
der Vielfalt‘ ondertekend. 
Daarmee verplichten wij ons tot 
het creëren van een 
werkomgeving die vrij is van 
vooroordelen en buitensluiting 
– onafhankelijk van leeftijd, 

religie, nationaliteit, geslacht en 
seksuele voorkeur. Wij zorgen 
daarmee voor een open 
bedrijfscultuur voor onze 
medewerkers, die gebaseerd is 
op betrokkenheid en wederzijds 
respect.
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De ijzersmelterij in Neunkirchen
kenmerkte ooit het aanblik van
de stad en had 12.000 mensen
in dienst. Op het terrein, waar de
hoogovens tot 1982 voor werk-
gelegenheid zorgden, maar ook
vervuiling, staat tegenwoordig

de milieuvriendelijke Viasit-
fabriek met een vloeropper-
vlakte van 8.700 m2 midden in 
de natuur. Een voorbeeld voor 
een geslaagde structurele 
verandering in het voormalige 
mijnbouwgebied Saarland.

Structurele verandering
in Neunkirchen
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De nieuw ingerichtte kantoor- 
omgeving, voorzien van het
Organic programma, wat
bijdraagt aan de communicatie
op de werkvloer.  

De medewerkers hadden zelf
hun inbreng bij de herinrichting
van hun werkplek.
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U kunt proef zitten, het
gebruikte materiaal 
aanvoelen en uzelf 
overtuigen van de kwaliteit 
van onze kantoormeubels in 
onze zes eigen showrooms 
in Neunkirchen, Londen,
Parijs, Tilburg (NL), 
Frankfurt en Stuttgart en bij
onze handelspartners.

Hier vindt u ook de contact-
personen voor de planning
van uw kantoorinrichting. 

Door deel te nemen aan 
beurzen in het binnen- en 
buitenland houdt Viasit 
samen met zijn partners de 
vinger aan de pols.

Met een netwerk
van sterke partners 
zijn wij op vier  
continenten 
vertegenwoordigt.



Viasit wereldwijd

Europa

Exclusieve importeurs

 Duitsland
 Frankrijk
 Verenigd Koninkrijk
 België 
 Nederland
 Ierland
 Kroatië
 Oostenrijk 
 Slovenië 
 Zwitserland (F) 
 Tsjechië 
 Hongarije
 Denemarken
 Italië 
 Polen 
 Spanje
 Zwitserland (D) 
 Turkije

Viasit distributie- & dealernetwerk

Showroom

 Mexico 
 Canada  
 V.S.
 Columbia

 Verenigde Arabische Emiraten
 Qatar 
 India

 Australië

 Egypte

Noord-, Midden en Zuid-Amerika

Azië

Australië

Afrika
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Showrooms

Viasit International Ltd.
104-110 Goswell Road
Londen EC1V 7 DH

Viasit Design Center
97, rue Réaumur
75002 Parijs

Viasit Nederland
Jules Verneweg 94a
5015 BM Tilburg (Nederland)

Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen

Showroom Frankfurt
Hanauer Landstr. 186
60314 Frankfurt / Main

Showroom Stuttgart
Sigmaringer Strasse 107 
70567 Stuttgart

TilburgLonden

Frankfurt StuttgartNeunkirchen

Parijs
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ABB, Oostenrijk, Slowakije – Ablynx, België – ACCOR – Adecco, GB – ADI, Caïro – ADNOC, Abu Dhabi – Agence Régionale de Santé, Frankrijk – Agrifirm, Nederland – A.K. ziekenhuis 
Sint Niklaas, België – Albert-Ludwigs-Universiteit Freiburg, Duitsland – Alegis – ALGECO – ALSTOM, Frankrijk – Alzheimers Research UK, Cambridge – Amcor Flexibles Gent, België –  
Amido, London – AOK, Duitsland – Areva, Frankrijk – ARVATO, Frankrijk – ASOS, London – Aurubis AG – AXA, Vereinigd Koninkrijk – Baker McKenzie, London – LA Banque Postale, 
Frankrijk – BayWa, München, Duitsland – Beiersdorf, Frankrijk – Berliner Glas, Duitsland – Berliner Immobilien Management (BIM), Duitsland – Bibliothèque Nationale de France – Bio-

Accelerator Gent, België – BNP Paribas, Frankrijk – Bombardier, Frankrijk – Bonava, Fürstenwalde, Duitsland – Brau Union Oosterrijk AG (Heineken) – BSR Berliner Stadtreinigung, Duitsland – Bundesimmobiliengesellschaft 
Oostenrijk – Deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland – Deelstaat Rheinland-Pfalz, Duitsland – Bundespolizei, Duitsland – Café + Co., Oostenrijk – Cambridge University, GB – Canada Life Insurance, Dublin – Carglass, 
Nederland en België – Charité, Berlin, Duitsland – Clockwise – Coca-Cola, Oostenrijk – Commerzbank, Duitsland – Conseil Général Vendée, Frankrijk – Contact Car, Caïro – Continental, Duitsland – CPAM 93, Frankrijk – Crédit 
Agricole, Frankrijk – Credit Suisse – Dachser SE – DAS, Oostenrijk – DB Schenker, Duitsland – DCNS, Frankrijk – Dela levensverzekering en crematoria, Nederland – Dell, Slowakije – Deutsche Angestellten Akademie, 
Duitsland – Deutsche Bahn AG, Duitsland – Deutsche Botschaft Dhaka, Bangladesh – Deutsche Lufthansa AG, Duitsland – Deutsche Telekom AG, Duitsland – Diageo, Ierland – DIAH, Qatar – DHL, Verenigd Koninkrijk – DM 
Austria – Döhler Oosterhout, Nederland – Dredging Antwerpen, België – Dubai Police – E.ON – Eberhard Karls Universiteit Tübingen, Duitsland – Egemin Antwerpen, België – Elior, Frankrijk – Elis – Engelbert Strauss – 
Etihad Airways, Abu Dhabi – Euphony, België  – Ferrero International – Fertil, Abu Dhabi – Brandweer zuid Nederland, Nederland – Luchthaven Basel/Mulhouse – Freie und Hansestadt Hamburg, Duitsland – Fujitsu, 
München, Duitsland – GDC – GE, Frankrijk – Generali, Slowakije – Ghabbour, Caïro – Hager Elektro, Duitsland – H. Essers, België – Hamburger SportBund, Duitsland – Hansestadt 
Lübeck – HeidelbergCement AG, Duitsland – Heinz, Dublin  – Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Duitsland – Highschool Wiesbaden, Duitsland – Hill Brush Limited, 
Dorset – Honda , Duitsland – Honeywell, Boedapest – IMBF, Duitsland – Infineon, Oostenrijk – Infor, Caïro – Institut für Bioinformatik, Saarbruggen, Duitsland – Jaguar, 
Vereinigd Koninkrijk – Johnson Matthey plc – Paleis van justitie Den Haag, Nederland – Barlow, Lyde & Gilbert, Manchester – Kapsch, Oostenrijk – Karlsberg 
Brauerei, Duitsland – KBC Bank, België – KBC Versicherungen, België – KBL Kredit Bank, Luxemburg – KDS UK Limited, Staines – KIND Hörgerate, Großburgwedel, 
Duitsland – Klinikum rechts der Isar, München, Duitsland – Klinikum Braunschweig, Duits land – Kl inikum Oldenburg, Duits land – KLM, Neder land – Knight 
Frank – Komsa, Chemnitz, Duitsland – Koninkl i jke Mar ine – Koninkl i jke Landmacht – Koningklijke Luchtmacht – Koninklijke Marrechausee – Ziekenfonds, 
de Voorzorg Mechelen, België  – Land Tirol – Land Neder-Oostenrijk – Leighton Group, Australië – Lidl – Linkedin, Oostenrijk – Lukoil Oezbekistan – Maersk Logistics 
Panama – Mannheimer Versicherung, Duitsland – Martinair, Nederland – Medizinische Universiteit Graz – Medtronic, Zwitserland – Merck, Zwitserland – Milford Haven, 
Verenigd Koninkrijk – MGEN, Frankrijk – Moorhouse Consulting, London – MRI – Michelin, Frankrijk – Mitsubishi Motors, Nederland – Mobilcom Debitel – Mutualité Sociale Agricole, 
Frankrijk – Nestlé, Hongarije – NJG Group, Dorset – Renault/Nissan, Verenigd Koninkrijk – O2 Telefonica, London – ÖBB, Oostenrijk – Oberlausitzkliniken, Saksen, Duitsland – Olympus, 
Duitsland – Orange, Slowakije – Palfinger – Pabulum Catering, Hampshire – Pattonair, UK – Philips Oostenrijk – Praxis Amsterdam, Nederland – Procon Invest, Zwitserland – Prowin International, 
Duitsland – Qatar Foundation – Rabobank, Nederland – Raiffeisen International – RAJA – Region Hannover, Duitsland – REWE Austria – ROC Eindhoven, Nederland – Roche Diagnostics 
Deutschland GmbH, Duitsland – Rolls-Royce Motor Cars, Chichester – Rossmann, Großburgwedel, Duitsland – Ruprecht-Karls-Universiteit Heidelberg, Duitsland – RWTH, Aachen, Duitsland – Sagem, 
Frankrijk – Salzgitter AG – Sanofi, Frankrijk – Schweizerische Eidgenossenschaft – Sharp Clinical, UK – Shipleys LLP, Surrey – Shiseido – Siemens AG, Duitsland – Smith Detection - Smiths Heimann 
GmbH, Duitsland – SKY Deutschland – Smurfit-Kappa – SNCF, Frankrijk – SODEXO Group, Frankrijk – Stad Dortmund – Stad Frankfurt, Duitsland – Stad Echt, Nederland – Stad Gent, België – Stad Hannover, 
Duitsland – Stad Izegem, België – Stad Maasgouw, Nederland – Stad Maastricht, Nederland – Stad Mechelen, België – Stad Nizza, Frankrijk – Stad Paris, Frankrijk – Stad Zaanstad, Nederland – Stadtamt 
Leuven, België – Standard Life, Edinburgh – Stanley Black & Decker, Colombia – STANTEC, Dubai/Katar – STC Group Rotterdam, Nederland – Systra, Frankrijk – Techdata, Frankrijk – Techniker Krankenkasse, 
Hamburg, Duitsland – Technische Hochschule Nürnberg, Duitsland – Technische Universität Delft – Technische Universität Dortmund, Duitsland – Ter Hell Plastic, Herten – Thales, Frankrijk – ThyssenKrupp – Total, 
Frankrijk – Transavia, Nederland  – UIT, Zwitserland – Uniqa, Slowakije – Universiteit Gent – Universiteit Würzburg, Duitsland – Universitätsklinik Graz – Universitätsklinik Innsbruck, Duitsland – Universitätsklinik 
St. Pölten, Oostenrijk – Universitätsklinikum Heidelberg, Duitsland – Universitätsklinikum Jena, Duitsland – Universitätsklinikum Magdeburg, Duitsland – Universitätsklinikum Münster, Duitsland – Universitätsklinikum 
Tübingen, Duitsland – Université de Valenciennes, Frankrijk – University of Montreal – URSSAF, Frankrijk – Utilita Energy Ltd., GB – Valeo, Frankrijk – Vallourec, Frankrijk – VBB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg, 
Duitsland – Vectura, Cambridge – Vedior N.V., België – Veolia – Verdi – Verteidigungsministerium, Nederland – VIC-M, Oostenrijk – Visualsoft, UK – Volkswagen, Poznan – Volkswagen Finance, Frankrijk – Wageningen 
Campus, Nederland – Waterschap Brabantse Delta, Nederland – Waterwerk Evides Rotterdam, Nederland – Welsh Water – Wiener Wohnen – Zebra Technologies Europe, Preston – Zurich Versicherungen, Duitsland
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