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Gemeente Tiel behaald trede 3 op de PSO-

prestatieladder

De gemeentelijke organisatie Tiel heeft 

Trede 3 behaald op de Prestatieladder 

Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat 

de gemeente op een duurzame wijze een 

bovengemiddelde bijdrage levert aan sociaal 

ondernemen. Dit heeft de gemeente bereikt 

door werkgelegenheid te bieden aan mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij 

voorkeur samen te werken met organisaties 

die dit ook doen of nastreven. Dit blijkt uit 

onafhankelijke toetsing door een 

certificerende instelling.

>> Lees verder

College Twenterand stelt 

Bestuursrapportage 2017 vast: PSO-

Certificering

Het financiële overschot stelt ons in staat om 

te investeren in de samenleving via de 

Agenda voor Twente én de reserve Sociaal 

Domein aan te vullen”. Een aantal belangrijke 

zaken die tot nu toe in 2017 gerealiseerd 

zijn: certificering van de gemeente 

Twenterand op de hoogste trede van de 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), 

vaststellen van een nieuwe 

Detailhandelsstructuurvisie 2017 – 2022 ...

>> Lees verder
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Uw blogbijdrage op PSO-Nederland 

Wij nodigen u uit om uw verhaal te delen 

door middel van een blog. Deze blog kan 

bijvoorbeeld gaan over een bijzondere 

collega of over uw organisatie.

>> Lees verder

PSO-keurmerk ook onder 

schildersbedrijven steeds populairder

Onder de ruim 800 bedrijven en instellingen 

met een TNO-Keurmerk Prestatieladder 

Socialer Ondernemen, bevindt zich een 

handvol vooraanstaande schilders- en 

vastgoedonderhoudsbedrijven. Ze laten 

ermee zien dat ze aandacht hebben voor 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het is niet zomaar een papiertje, legt Yuri 

Starrenburg uit.

>> Lees verder

PSO-Nederland feliciteert de volgende bedrijven:



De PSO uitgelegd in twee minuten

Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf 

zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding. In 

twee minuten vertellen wij wat uw organisatie kan betekenen op het gebied van Social 

Return.  De PSO-Prestatieladder van TNO is het landelijke keurmerk voor inclusief 

ondernemerschap.

U ontvangt deze mailing omdat u zich heeft ingeschreven
voor een nieuwsbrief van PSO-Nederland.
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