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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

Graag presenteren wij onze meerjaarlijkse nieuwsbrief over duurzaamheid. 

In onze vorige nieuwsbrieven was aangegeven zijn wij als VS-Heveto B.V. bezig zijn om  
onze certificatie op niveau 3 van de CO2-prestatieladder te vervolgen en te continueren.  
Volgens planning zal in het derde kwartaal van 2022 onze certificerende instelling ons 
beoordelen of wij nog steeds in overeenstemming met de CO2-prestatieladder,  
handboek 3.1, op niveau 3 ons certificaat CO2-bewust mogen blijven voeren.  
 
Recent is vanuit de directie medegedeeld dat er fusie heeft plaatsgevonden tussen  
VS-Heveto en DSO Cleaning Services. Na het samengaan van Heveto en VS-Schoonmaak is 
dit de volgende stap in de verbreding van onze organisatie. In dat kader is ook de aansturing op 
onderdelen en afdelingen veranderd. Voor onze certificatie op de CO2-prestatieladder is nieuw 
MT-lid Jim van Heyningen benoemd als nieuwe CO2-manager (de COM). 

 
Wij blijven continu op zoek naar verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende 
CO2-uitstoot te verlagen. Wij willen onze medewerkers en externe belanghebbenden graag 
hierover informeren omtrent de doelstellingen, reductiemaatregelen en genomen initiatieven.  
 
In de komende tijd zullen wij onze doelstellingen en initiatieven vervolgen en verder uitdiepen. 
Heel recent is de ondersteuning van onze managementsystemen veranderd en willen we dit 
verder professionaliseren richting een verbreding van certificatie volgens ISO9001 en ISO14001. 
 
We willen graag onze medewerkers en externe belanghebbenden informeren over onze stappen 
op de het vlak van de duurzaamheid. Uiteraard houden wij iedereen op de hoogte over de 
verdere voortgang. Hierbij presenteren wij onze definitieve CO2-footprint over het jaar 2021. 
 

     

Indien u goede suggesties op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie heeft,  
vragen wij dit bij ons te melden.  
 
Jim van Heyningen, CO2-manager 
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