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Nieuwsbrief januari 2023  
 
Infratech, Tanklijst. CO₂-prestatieladder, VCA, ISO 14001  
 
Beste medewerkers, 
 
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met het doel jullie te informeren en nieuws te delen op veiligheids- en 
gezondheidsgebied algemeen, een veiligheidsonderwerp en specifiek betreffende de normeringen in 
gebruik bij Tijssen B.V. 
 
In deze nieuwsbrief o.a.: 
 

 Tanklijst 
 Infratech 2023 
 ISO-14001:2015  
 Wat is VCA? 
 CO2-Prestatieladder 

   
 
TANKLIJST 

Ook in de vorige nieuwsbrief gemeld: registreer a.u.b. goed je eigen naam en het juiste voertuig 
als je gaat tanken. Dit is erg belangrijk i.v.m. de juiste registratie voor CO2 reductie 

Graag opletten als je gaat tanken dat je weer het juiste nummer kiest. 
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INFRATECH 2023 
InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is de 
beurs en het kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en 
toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop 
behoort. De Vermeulengroep presenteert zich ook dit jaar weer hier. 

 
 
VCA 
 
VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle 
omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, 
in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.  
Basis of VOL? 
Medewerkers en operationeel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten 
respectievelijk een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) en een diploma Veiligheid voor 
Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Hiermee laten zij zien dat zij 
basiskennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en dat zij - in het geval van 
operationeel leidinggevenden - deze kennis kunnen toepassen. 
 
 
ISO-14001:2015  
 
In week 2 hebben we met succes een audit voor ISO-14001 doorlopen. Wat houdt deze certificering in? 
ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het 
milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te 
ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. 
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CO2 Prestatieladder Niveau 5 
 
Bij trede 5 sta je bovenaan de CO2 prestatieladder. Hoger dan deze trede is er niet. Om deze trede te 
bereiken komt er nog een flinke schep boven op de eisen die gesteld zijn voor trede 3. Nu wordt de 
leidende rol niet alleen een initiatief, maar komen er verplichtingen bij. 
Voor trede 5 van de CO2 prestatieladder laat je als bedrijf zien dat je niet alleen de verantwoordelijkheid 
neemt voor je eigen organisatie, maar geef je aan dat je je verantwoordelijk voelt voor de hele branche. 
Je wilt er niet alleen voor zorgen dat jouw “huis” op orde is, je spreekt de buren er niet alleen op aan dat 
hun schuur nog geverfd moet worden, maar je neemt de verantwoordelijkheid voor de hele straat. Elk 
huis moet zijn CO2 en energie verbruik op orde hebben. 
Er wordt duidelijk energie gestoken in het verminderen van de totale CO2 uitstoot en het aansporen van 
de keten om dit ook te doen. Het voorbeeld wordt gezet. Als organisatie slaag je er ook in om dit 
voorbeeld te zijn en om impact te maken. 
trede 5 is het overtreffende trap. Je laat zien dat de toekomst voor jou belangrijk is. Er moet wat aan 
gedaan worden. Het verminderen van CO2 uitstoot en het verbeteren van je energie verbruik heeft 
prioriteit. 
Trede 5 is niet voor niets een van de meest gekozen en gebruikte treden van de CO2 prestatieladder, 
samen met trede 3. Hier valt het meeste voordeel uit te halen voor je eigen organisatie bij 
aanbestedingen en laat je zien dat je met niet alleen je eigen organisatie, maar met de hele branche wilt 
werken aan een betere toekomst. 
 

Wanneer je zelf meer informatie wilt over de CO₂-prestatieladder verwijzen wij je naar de SKAO, 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. http://CO2-prestatieladder.nl Hier kom je bij de 
deelnemende bedrijven ook Tijssen BV tegen. 

Heb je zelf een tip of weetje inzake CO2-reductie, laat het weten! 

         

 

Sint - Maartensdijk, januari 2023      

N.W. Tijssen   

 

Deze nieuwsbrief wordt ook digitaal op de bedrijfswebsite geplaatst conform paragraaf 4.1.2. uit het communicatieplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


