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Nieuws

PWRI uitgeroepen tot beste pensioenfonds door insluitingsmandaat!
Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) heeft een unieke manier ontwikkeld om via
engagement te investeren in inclusiviteit en gebruikt de PSO als onafhanklelijk meetinstrument
en keurmerk. > Lees verder
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Gemeente Den Haag kiest voor PSO: erkenning voor Haagse sociaal ondernemers!
Gemeente Den Haag zet onder leiding van wethouder Rachid Guernaoui sociaal ondernemen op
de kaart in Nederland. Kan een organisatie aantonen met een PSO 30+ certificaat dat ze de real
deal zijn op het gebied van sociaal ondernemen, dan gunt de gemeente deze organisatie bij
voorkeur een opdracht. Den Haag geeft daarmee de sociale ondernemingen de mogelijkheid om
uit te breiden en de missie centraal te zetten door continuïteit in de opdrachtportefeuille. Ook
de koppeling met Social return is gemaakt waarbij er in lijn van Social return is gedacht, sociale
ondernemingen moeten zich richten op arbeidsparticipatie om op de lijst met sociale
ondernemingen te komen waarbij mag worden ingekocht om aan de Social return verplichting te
kunnen voldoen.

> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht
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ASM Europe B.V. vaart een nieuwe koers, inclusiever ondernemerschap
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een begrip wat alom bekend is binnen ASM
Europe B.V. Sterker nog, het is een integraal onderdeel van de strategie bij ASM. Bij ASM gelooft
men in ‘zero harm’, waarbij de focus ligt op het ‘’voorkomen van ongelukken, vermindering in

output op het milieu, én waarde creatie voor de maatschappij’’. Met het behalen van de
Aspirant-status op de PSO-prestatieladder geeft ASM een belangrijk geluid af te geloven in het
doel om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief
goede wijze aan werk te helpen

> Lees verder

RIBW Groep Overijssel aantoonbaar sociale
werkgever, Trede 2!
"In het team wordt rekening gehouden met mijn
mogelijkheden. Maar dat sluit helemaal aan bij
hoe wij onze cliënten begeleiden: kijk naar wat je
wél kan. Als je dat doet, komt iedereen in
beweging. Het hoeven niet gelijk reuzestappen te
zijn, kleine stappen maken betekent ook
vooruitgang.''
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> Lees verder

Sociale ondernemers van Confed ontvangen
Trede 3
Peter Hobbelen is trots op zijn inclusieve
onderneming en blij met de PSO-erkenning.
“Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven de
samenleving een stuk inclusiever kunnen
maken door het inzetten van de juiste
talenten van mensen die willen werken.
Confed bewijst dagelijks dat dit uitstekend
samengaat met hoogwaardige technische
producten, zeer tevreden klanten en
financiële winst.”.

> Lees verder

Gebr. Van Kessel: "Door social return vinden wij onontdekte pareltjes op de arbeidsmarkt"
“Waarom zou je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen kans geven? Wij hebben
inmiddels gezien dat social return kan leiden tot het vinden van onontdekte pareltjes op
de arbeidsmarkt. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit juist een welkome aanvulling”,
zegt Francien de Wit, hoofd P&O.

> Lees verder
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Knaapen Renovatie en Onderhoud B.V. groeit
door naar Trede 3
Het oudste familiebedrijf van Nederland
heeft Trede 3 bereikt op de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO), en zijn daar
ontzettend trots op! Knaapen Renovatie en
Onderhoud B.V., ontstaan in 1652, behoort
hiermee tot de 10 procent meest sociale
Nederlandse ondernemingen. > Lees verder

Renewi gecertificeerd als sociaal inclusief
werkgever op Trede 1
"Het is voor Renewi belangrijk dat we als
bedrijf aansluiten bij de diversiteit van de
samenleving en gebruikmaken van het talent
dat daar aanwezig is. Zeker in een tijd
waarin we genoeg uitdaging hebben om
geschikt personeel te krijgen." > Lees verder

Weten waar uw organisatie op de PSO-ladder staat?

Blog

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.

5

> Lees verder

Bibian Oude Egberink: "Sociaal ondernemen draagt bij aan ons onderscheidend vermogen"
"Middels PSO hebben we met andere bedrijven die ook PSO-gecertificeerd zijn nauwere
contacten en ook daadwerkelijke uitwisseling van medewerkers weten te
realiseren .
> Lees verder

PSO-Nederland feliciteert deze maand o.a. de volgende
organisaties:
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