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M.i.v. 1 oktober 2012 zal HSO Schoonmaakservice BV uit Purmerend het schoonmaakonder-
houd verzorgen op het hoofdkantoor van Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP). Het gehele 
schoonmaakproces wordt milieuvriendelijk uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het interieur,  
de vloeren en het sanitair met behulp van de microvezel techniek worden schoongemaakt.

Unieke groene en duurzame samenwerking

Stadsverwarming Purmerend B.V. kiest 
voor HSO Schoonmaakservice B.V.

Stadsverwarming Purmerend B.V. heeft voor 
HSO Schoonmaakservice BV gekozen omdat 
SVP er alles aan doet om het meest duurzame 
warmtebedrijf van Nederland te worden. “Als 
innovatief en duurzaam lokaal warmtebedrijf 
vinden wij het belangrijk dat ook ons kantoor 
op een duurzame manier wordt gereinigd. 
Bovendien is HSO in Purmerend gevestigd en 
SVP draagt graag bij aan de lokale economie,” 
vertelt mevrouw Kilsdonk, communicatiead-
viseur van SVP. HSO promoot deze manier van 
werken met nadruk en zeker bij organisaties 
zoals de Stadsverwarming, die een voorbeeld-
functie vervult. Duurzaam inkopen en maat-
werk bij de uitvoering  zijn de basis voor ver-

antwoord marktgedrag. Een convenant dat 
door beide ondernemingen is gerespecteerd. 
“Op dit moment lopen er meerdere projecten, 
waar we op deze wijze de schoonmaak geheel 
milieuvriendelijk invullen,” vertelt Sabine Slot- 
Reinders, manager bedrijfsbureau van HSO.  

VerBreDing DienStVerlening
Per 1 januari 2013 vormt HSO Schoonmaak-
service BV een onderdeel  van De Haan Faci-
litaire Diensten Groep. Algemeen directeur 
John de Haan: “We hebben de afgelopen twee 
jaar niet stil gezeten en gezocht naar verbre-
ding van onze dienstverlening. Behalve HSO, 
waarmee wij ons als specialisten op de 

schoonmaakmarkt richten, zijn er de zuster-
bedrijven HSD Specialistische Dienstverlening 
BV en HFD Facilitaire Diensten. HSD voert 
specialistische schoonmaakdiensten uit in 
computerruimten, datacentra en cleanrooms. 
Daarnaast heeft zij een afdeling glas- en ge-
velonderhoud, hogedrukreiniging en mobiele 
machinale schrob/veeg service voor parkeer-
voorzieningen. HFD richt zich op aanvullende 
facilitaire diensten, zoals klein technisch on-
derhoud, huismeester - en conciërgediensten, 
catering en beveiliging. Om herkenbaar en 
eenduidig in de markt te staan, hebben wij 
gekozen om de drie bedrijven onder te bren-
gen onder De Haan Facilitaire Diensten Groep. 
De drie bedrijven worden aangestuurd door 
één management en directievoering en onder-
steund door één administratie. Dat betekent 
voor de opdrachtgever een uniforme discipline 
en één aanspreekpunt.”
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