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Nieuws

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK 'Sociaal ondernemen moet je willen"
Mooi artikel in de Friskijker: Publiek-private samenwerking is zeker niet alleen voorbehouden
aan grote gemeenten. Dat bewijst de gemeente WIerden. Samen met Novon Schoonmaak is het
gelukt om uitkeringsgerechtigden aan een vaste baan als schoonmaker te helpen.

> Lees verder
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Kersverse wethouder Eric Braamhaar van de gemeente Wierden prijst bedrijf Grootgroener uit
Almelo voor haar jarenlange inspanningen op het gebied van duurzaam sociaal
ondernemerschap!
Voor de derde keer op rij is Grootgroener erkend op trede 3 van de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO). Op maandag 11 juni 2018 heeft wethouder Eric Braamhaar het certificaat
officieel uitgereikt aan directeur André Trip.
> Lees verder

Nieuwe leden Commissie van Deskundigen
De Commissie van Deskundigen (CvD) bestaat uit leden die kennis hebben van en
(praktijk)ervaring met het stimuleren van inclusief werkgeverschap. De (CvD) bestaat uit een mix
van wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts. Daarnaast neemt een expert het gebied
van certificering zitting in de CvD. Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO
zelf ontwikkelt of ontvangt van de RvA en de Klantenraad, legt TNO voor advies voor aan de
CvD.

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u een casus aandragen in relatie tot de inhoudelijke
doorontwikkeling van de PSO? Mailt u dit dan naar info@pso-nederland.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming en PSO-Nederland
Vanaf 25 mei 2018 volgt PSO-Nederland de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt en
klik hier om het bijgewerkte privacybeleid te lezen. Daarnaast is er een Handreiking Privacy
compliance tot stand gekomen om nadere informatie te geven over hoe u privacy compliant
gebruik kunt maken van de PSO. Hier treft u de PSO TNO Handreiking privacy compliance
2018 aan voor PSO-klanten en gebruikers. Deze handreiking is in opdracht van TNO en PSONederland opgesteld door Van Doorne advocaten te Amsterdam, de specialisten in dit werkveld.
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Wij gaan ervan uit dat u nog steeds onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u onze nieuwsbrief
niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich via de button onderaan deze nieuwsbrief
uitschrijven.

PSO-Tips

Vanaf heden verschijnt er in de PSO-nieuwsbrief de rubiek 'PSO-Tips'

NUG-er, Social Return doelgroep en statushouders als PSO-doelgroep
NUG-ers (niet-uitkeringsgerechtigden) die door de gemeente voorgedragen/ geaccepteerd
worden als doelgroep voor de invulling van een SROI- (Social return) verplichting, worden
gelijkgesteld met personen met een WWB-uitkering voor instroom, evenals Statushouders die
werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager. De Aanvragende organisatie dient een verklaring van de
gemeente te kunnen overleggen als bewijslast. Weet u niet zeker of een medewerker onder de
PSO-doelgroep valt dan is het altijd mogelijk om uw vraag te stellen via info@pso-nederland.nl.

Hier leest u meer over de afbakening en weging van de PSO-doelgroep

> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht
VodafoneZiggo is aantoonbaar gestart met
inclusief ondernmen
VodafoneZiggo wil haar maatschappelijke
impact vergroten. Dat doet de organisatie
door te streven naar aantoonbare
maatschappelijke waarde. Daarom is
VodafoneZiggo per 1 januari 2018
gecertificeerd op de Aspirant-status op de
Prestatieladder Socialer Ondernemen van
TNO.

> Lees verder

Officieel uitreikingsmoment PSO Trede 3
certificaat voor Koninklijke Ahrend
Afgelopen week ontving Eugène Sterken,
CEO Koninklijke Ahrend, tijdens de officiële
uitreiking bij dochteronderneming
Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem uit
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PSO-Nederland, het certificaat PSO trede 3.
> Lees verder

Hoogste trede PSO Keurmerk voor
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft het
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
certificaat behaald. We zijn gecertificeerd op
trede 3, de hoogst mogelijke trede.
> Lees verder

Gemeente Wierden koploper op gebied van
sociaal ondernemen
De gemeente Wierden heeft onlangs de
hoogste trede op de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) bereikt. Dat betekent dat
de gemeente vooroploopt als het gaat om
werkgelegenheid voor mensen in een
kwetsbare arbeidspositie.
> Lees verder

Wethouder Braamhaar reikt PSO-certificaat
uit aan Grootgroener B.V.
Wethouder Eric Braamhaar heeft maandag 11
juni een PSO-certificaat (Prestatieladder
Socialer Ondernemen) uitgereikt aan André
Trip, eigenaar van groenbedrijf Grootgroener
uit Almelo.
> Lees verder

Werkgever gemeente Rijssen-Holten PSOgecertificeerd
De gemeente Rijssen-Holten heeft de
hoogste trede behaald op de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. Dat
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4/7

9-7-2018

Nieuwsbrief PSO-Nederland juni 2018

Subscribe

Past Issues

betekent een onafhankelijke erkenning voor

Translate

de inspanningen om binnen haar eigen
organisatie mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan werk te helpen en deze
richting opdrachtnemers te stimuleren.

> Lees verder

BTL Realisatie B.V. wederom erkend als
inclusief ondernemer; PSO-certificaat
verlengd op de hoogste trede
Al sinds 2014 is BTL Realisatie in het trotse
bezit van het PSO-certificaat, trede 3.

> Lees verder

Blog

Anne Hettinga: Gewoon een kwestie van beginnen
Bij de uitreiking van het eerste certificaat voor de PSO ladder aan Arriva Nederland - de
Aspirant-status- werd mij door de directeur van PSO gevraagd een blog te schrijven voor de
website van PSO-Nederland. Enthousiast als altijd was mijn antwoord meteen ja. Maar
vervolgens...... allerlei visioenen maakten zich van mij meester. Blogs, vlogs, Insta, tweets,
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> Lees verder

Marith Bloem: Social Return is voor ons een vanzelfsprekendheid
Wat zijn ze trots bij Hendriks SGR. Onlangs behaalde het Brabantse vastgoedonderhoudsbedrijf
opnieuw Trede 3 van de PSO-Prestatieladder. Dat betekent dat het koploper is als het gaat om
werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Aan het woord: algemeen
directeur Marith Bloem.
> Lees verder

Richard Duppen: Meedoen is de beste manier van helpen
Wij zijn een sociale onderneming sinds 1992. Vanaf dat jaar bieden wij werk aan jongens en
meisjes die uitstromen op het VSO. Deze jongeren, die leren door doen en door het maken van
fouten, hebben bij ons hun eerste ervaringen op de arbeidsmarkt opgedaan. Een enkeling bleef
hangen en werkt er nu nog.
> 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:
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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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