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Zutphen wordt een inclusieve werkgever

Als grote werkgever in Zutphen wil de 

gemeente een voorbeeldfunctie vervullen en 

vacatures door de hele organisatie 

openstellen voor mensen met een 

beperking. 

>> Lees verder

Uw blogbijdrage op PSO-Nederland

Wij nodigen u uit om uw verhaal te delen 

Stappenplan: groeien op de PSO door 

socialer in te kopen

Samenwerken met andere PSO-

gecertificeerde organisaties die aantoonbaar 

socialer ondernemen, levert een positieve 

bijdrage aan uw PSO-score.

>> Lees verder
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door middel van een blog. Deze blog kan 

bijvoorbeeld gaan over een bijzondere 

collega of over uw organisatie. 

>> Lees verder

PSO-Nederland in OSB Magazine over de 

meerwaarde van de PSO

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en 

Bedrijfsdiensten (OSB) brengt vijf maal per 

jaar het OSB Magazine uit. OSB is de 

werkgeversorganisatie van de schoonmaak- 

en glazenwassersbranche in Nederland.

>> 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.

Bezoekadres:
Boogschutterstraat 52 | 7324 BA Apeldoorn

Postadres:
Postbus 4155 | 7320 AD Apeldoorn

Helpdesk:
De helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

Telefoonnummer: 055 - 368 98 99
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