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Nieuws

PSO-Nederland en Cedris tekenen Samenwerkingsovereenkomst PSO 30+
Voorzitter van Cedris, Job Cohen en bestuurder van PSO-Nederland, Yuri Starrenburg,
ondertekenden op 9 maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is
opgenomen elkaar wederzijds ledenvoordeel te geven op lidmaatschap. Beide organisaties
hebben als doelstelling om bij te dragen aan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen
> Lees verder

Nieuws van onze partners

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Eerste Kamer over contouren loondispensatie
De staatssecretaris heeft gezien en begrepen dat er bij veel mensen vragen en ook zorgen zijn
over de in het Regeerakkoord genoemde maatregel om loonkostensubsidie in de Participatiewet
te vervangen door loondispensatie. Ze constateert ook dat er beelden zijn ontstaan die niet
kloppen. Zo bestaat de zorg dat mensen die werken met loondispensatie "teruggaan naar de
bijstand" en dat er structureel 500 miljoen euro wordt bezuinigd op mensen met een
arbeidsbeperking.

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht

> Lees verder

PSO-certificaat voor gemeente Bernheze
Meer mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk krijgen is een
opdracht voor gemeenten vanuit de
Participatiewet die op 1 januari 2015 in
werking is getreden. > Lees verder

Woningcorporatie Zayaz koploper op het
gebied van sociaal ondernemen
Woningcorporatie Zayaz heeft als eerste
woningcorporatie trede 3 gehaald, de
hoogste trede op de PSO-Prestatieladder!
> Lees verder

U-stal bekroond met Trede 3|30+ op de
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Op 20 februari 2018 organiseerde CMS
Derks Star Busman in samenwerking met
U-stal het 'Meeting of Minds' evenement in
Amsterdam.
> Lees verder

deBesteEHBOdoos toont aan
maatschappelijk verantwoord te
ondernemen door het behalen van trede
3|30+ op het PSO-keurmerk
Op 23 februari hebben Hanne Overbeek,
directeur van Locus, en Rutger ter Weele van
PSO-Nederland het PSO-certificaat trede

3|30+ uitgereikt aan Bob Koolsteeg,
directeur van deBesteEHBOdoos.
> Lees verder

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
> 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.
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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