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Nieuws

Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen waren sociaal ondernemen, social return en inclusief
werkgeverschap onderwerp van debat. Het thema leeft en is onderdeel van de meeste
verkiezingsprogramma's. De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) stimuleert organisaties
om steeds inclusiever te gaan ondernemen en zelf bewust sociaal in te kopen.
> Lees verder

Nieuws van onze partners

Landelijke handreiking Social return van de VNG helpt gemeenten bij beleid
Social return staat steeds hoger op de agenda van de Nederlandse gemeenten. Niet alleen grote
steden, maar ook kleinere gemeenten zien dat ze met hun inkoop kunnen bijdragen aan het
creëren van werkgelegenheid of sociale doelstellingen.
> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht

Webmastery behaalt uitzonderlijk hoge
score voor keurmerk sociaal ondernemen
Me Socialmediabureau Webmastery heeft
Trede 3 behaald op de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het
wetenschappelijk onderbouwde
meetinstrument en keurmerk van TNO dat
de mate van sociaal ondernemen objectief
meet en zichtbaar maakt. > Lees verder

Wij feliciteren Caspar de Haan B.V. met
Trede 3 op de PSO- Prestatieladder Socialer
Ondernemen van TNO
Caspar de Haan B.V. was één van de eerste
Nederlandse onderhoudsbedrijven met een
PSO-keurmerk. Per 1 januari 2018 is Caspar
de Haan B.V. voor de derde keer op rij
gecertificeerd op de Prestatieladder Socialer
Ondernemen en daar zijn wij trots op!
> Lees verder

Gemeente Oss ontvangt PSO-certificaat
voor sociaal ondernemen
Gemeente Oss loopt voorop met sociaal
ondernemen. Er werken mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en gemeente

Oss werkt het liefst samen met organisaties
die deze mensen ook in dienst nemen.
> Lees verder

Mulder Vastgoedonderhoud ontvangt als
derde organisatie in de bouwbranche in
Almelo het PSO-certificaat voor socialer
ondernemen
Mulder Vastgoedonderhoud heeft als derde
organisatie in de bouwbranche in Almelo een
trede behaald op de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) van onderzoeksinstituut
TNO>
> Lees verder

Blog

Anna Teresa Bellinzis: Webmastery heeft een missie; mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werk bieden door hun talenten in te zetten
Trotser kunnen we eigenlijk niet zijn; onze groei naar sociaal ondernemerschap is erkend met
een PSO -certificering. En de beoordeling was uitzonderlijk hoog, waarmee we gelijk Trede 3 op
de Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald hebben.

> Lees verder
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-Nederland feliciteert deze maand de volgende
organisaties:

U ontvangt deze mailing omdat u zich heeft ingeschreven
voor een nieuwsbrief van PSO-Nederland.
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Laan van Kronenburg 14 | 1183 AS Amstelveen
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