
29-1-2018 Nieuwsbrief PSO-Nederland januari 2018

https://mailchi.mp/pso-nederland/nieuwsbrief-pso-nederland-januari-2018?e=[UNIQID] 1/4

Nieuwsbrief PSO-Nederland januari 2018   View this email in your browser

Nieuws

Overal dezelfde regels voor social return in

Zuidoost-Brabant

De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

biedt voortaan werkgevers duidelijkheid en

uniformiteit als het gaat om social return. De

weg naar duurzame banen, waaronder

erkenning van PSO-gecertificeerde bedrijven

en instellingen, is hierdoor een stuk sneller

en beter geworden.

> Lees verder

Tilburg University betrokken bij

doorontwikkeling Prestatieladder Socialer

Ondernemen

Irmgard Borghouts treedt toe tot commissie

over socialer ondernemen. Dr. Irmgard

Borghouts- van de Pas van ReflecT wordt

met ingang van 2018 lid van de Commissie

van Deskundigen voor de Prestatieladder

Socialer Ondernemen (PSO). 

> Lees verder

Nieuws van onze partners

Subscribe Past Issues Translate

http://mailchi.mp/pso-nederland/nieuwsbrief-pso-nederland-januari-2018?e=[UNIQID]
https://www.pso-nederland.nl/news/416/11/Overal-dezelfde-regels-voor-social-return-in-Zuidoost-Brabant
https://www.pso-nederland.nl/news/416/11/Overal-dezelfde-regels-voor-social-return-in-Zuidoost-Brabant
https://www.pso-nederland.nl/news/406/11/Tilburg-University-betrokken-bij-doorontwikkeling-Prestatieladder-Socialer-Ondernemen
https://www.pso-nederland.nl/news/406/11/Tilburg-University-betrokken-bij-doorontwikkeling-Prestatieladder-Socialer-Ondernemen
http://eepurl.com/b40NQf
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=a4f88755619d0d58f1b4dcb70&id=ddd826f6d2
javascript:;


29-1-2018 Nieuwsbrief PSO-Nederland januari 2018

https://mailchi.mp/pso-nederland/nieuwsbrief-pso-nederland-januari-2018?e=[UNIQID] 2/4

Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen

met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de

Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het

inkomen mee.

> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht

Eindhoven ontvangt als eerste grote

gemeente de hoogste PSO-trede voor

socialer ondernemen

De gemeente EIndhoven heeft als eerste van

de 5 grootste gemeenten van Nederland de

hoogste trede behaald op de Prestatieladder

Socialer Ondernemen (PSO) van

onderzoeksinstituut TNO.

> Lees verder

Kringloop Zeist bekroond met hoogst

haalbare trede op de Prestatieladder

Socialer Ondernemen

Wethouder Roy Luca reikte op 30 november

jl. het PSO-certificaat trede 3|30+ uit aan

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug.

Kringloop Zeist is een zelfstandige stichting,

welke al bijna 35 jaar actief is en heeft als

werkgebied de gemeenten Zeist, Bunnik en

Utrechtse Heuvelrug.

> Lees verder

Hanenberg Wegenbouw behaalt Trede 3 op

PSO Prestatieladder

Per 1 januari 2018 heeft Hanenberg

Wegenbouw trede 3 bereikt op de

Prestatieladder Socialer Ondernemen.

> Lees verder
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Van Wijk Vastgoedonderhoud erkend met

trede 2 op het PSO-keurmerk

Van Wijk Vastgoedonderhoud is al 85 jaar

actief in het totaalonderhoud van vastgoed.

Van Wijk Vastgoedonderhoud streeft naar

langdurige samenwerking met klanten,

leveranciers en medewerkers

> Lees verder

Blog

Henk Cortenbach: PSO-certificaat is kroon

op werk van Kringloopwinkel Helmond

De heer Otto Boudewijns kwam via een

traject van het SW-bedrijf "Senzer" bij ons

binnen en gaf er in zijn trajectperiode blijk

van dat hij de functie als chauffeur op de

boedeldienst naar behoren kon uitvoeren

> Lees verder 
 
 

PSO-Nederland feliciteert deze maand de volgende

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

 
Adres: 

Laan van Kronenburg 14 | 1183 AS Amstelveen 
 

Helpdesk: 
De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur 

Telefoonnummer: 020 - 331 55 35
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