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Vesto voor Serious Request

Het glazen huis van Serious Request stond dit keer in onze eigen 
vestigingsstad Haarlem. Dit jaar vroeg Serious Request aandacht voor 
vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden 
van seksueel geweld. Uiteindelijk is met deze mooie actie meer dan 12 
miljoen euro opgehaald. Vesto kreeg de eer om de schoonmaak te 
verzorgen bij dit enorme evenement. Voor ons, een prachtige afsluiter van 
2014. 
!
Bij een evenement als Serious Request mag schoonmaak geen issue zijn. 
Dit zou veel effect hebben op de organisatie en daardoor ook op de 
bezoekers. De processen tijdens zo'n event lopen 24/7 door, een week 
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lang achter elkaar. Er hangt heel veel van af, voor zowel de organisatie als de toeleveranciers, 
waar Vesto zich onder mocht rekenen. Onze top-schoonmakers Brigitte en Rachid hebben 
geweldig werk geleverd om dit evenement schoon en tot een succes te maken. 

Een prachtige, geslaagde klus waar wij met veel genoegen op terug kijken.
!
Bent u benieuwd wat wij nog meer te bieden hebben? Kijk dan op onze website voor de 
complete dienstverlening. !
Vesto voor het goede doel

We staan aan de start van 2015. De feestdagen zijn gevierd en er is 
geproost op een fantastisch 2015. Voor velen zijn de feestdagen een 
periode om gezamenlijk met familie en dierbaren door te brengen en te 
vieren. Het is ook een tijd van bezinning, want helaas is dit niet voor 
iedereen het geval. Om deze reden hebben wij dit jaar gekozen voor een 
donatie aan een goed doel, in plaats van relatiegeschenken. Dit heeft u 
ook kunnen lezen in onze kerstkaart. 
!
Dat fijne feestdagen niet vanzelfsprekend zijn geldt bijvoorbeeld voor de 
kinderen die zijn ondergebracht in ‘OCK Het Spalier’ te Kennemerland. 
Een instelling die opvoeding en onderdak verleent aan kinderen die 
helaas niet het voorrecht hebben van een zorgeloze thuis situatie. 

Om deze kerstdagen toch speciaal te kunnen maken heeft Vesto een donatie aan deze stichting 
gedaan. Een goed doel direct en midden onder het dak van één van onze belangrijke 
werkgebieden. De stichting bepaalt nu op welke wijze de donatie het best besteed kan worden. 

Vesto zal hierover nog bericht ontvangen. 
!
Een donatie aan OCK Het Spalier past in het MVO-beleid van Vesto om een maatschappelijke rol 
te vervullen in de eigen regio Kennemerland. Vesto staat voor duurzaam en bewust ondernemen 
in de meest brede zin. Op deze wijze dragen wij een steentje bij aan onze maatschappij.  !
Schoonmaken tegen griep

Januari, de donkerste dagen van het jaar. In deze winterse periode ligt de 
griep op de loer. Om snotterige en zieke medewerkers te voorkomen is 
een goede schoonmaak van groot belang.
!
Volgens Carlo Koppeschaar (wetenschapsjournalist en oprichter van de 
grote griepmeting) is er sprake van een griepepidemie in Amerika. De 
kans bestaat dat deze epidemie overwaait naar Europa. Bovendien is dit 
een nieuw type virus. Het huidige griepvaccin is hier nog niet op 
afgestemd.
!
Om griep te voorkomen is het belangrijk om de leef- en werkomgeving goed schoon te houden. 
Om verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat iedereen regelmatig de handen wast en 
zakdoeken gebruikt bij niezen en/of hoesten. Verder dienen zaken zoals deurklinken en 
toetsenborden regelmatig te worden schoongemaakt. Dit maakt de kans op besmetting kleiner. 
!
Schoonmaken dus, om griep te voorkomen. Vesto biedt daarom in de wintermaanden extra 
dienstverlening aan. Hierbij kunt u denken aan extra schoonmaak van contactvlakken (zoals 
deurknoppen en toiletten) en handpompjes met ontsmettingsmiddel voor een gemakkelijke 
reiniging. Deze kunnen bijvoorbeeld in de pantry worden geplaatst.  
Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden! 
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http://www.vesto.nl/pages/dienstverlening
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Stijging kostprijzen schoonmaakbedrijven 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe 
schoonmaak CAO voor onze branche. Vesto is verplicht als werkgever de 
hieruit voortvloeiende afspraken met werknemersverenigingen na te 
komen. De grootste wijziging houdt een stijging van de loonkosten in. 

Ieder schoonmaakbedrijf heeft hiermee te maken, dus ook Vesto. 
!
Een aantal CAO afspraken zijn vorig jaar al ingegaan, in 2015 wordt dit 
verder doorgezet. Een samenvatting van de belangrijkste nieuwe 
afspraken is als volgt:

* Stijging uurloon;

* Stijging eindejaarsuitkering;

* Afschaffen wachtdagen bij ziekte;

* Wegvallen franchise;

* Stijging van sociale lasten en premies;

* Indexeringen toeleveranciers.
!
De bovenstaande punten hebben een ingrijpend effect op de kostprijzen voor 
schoonmaakbedrijven. Aangezien loonkosten het grootste deel uitmaken van de kosten van 
schoonmaakbedrijven (3/4 of meer), hebben deze afspraken verstrekkende en onherroepelijke 
gevolgen voor de kosten. Prijsontwikkelingen zijn daardoor onontkoombaar. In de media viel hier 
al het één en ander over te lezen www.servicemanagement.nl 
!
Heeft u vragen over de prijsontwikkelingen, neem dan contact met ons.  
Wij geven u graag een nadere toelichting. 
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