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Nieuws
Stappenplan voor voorbehouden
opdrachten beschikbaar!
"Wilt u sociaal maatschappelijk verantwoord
inkopen? Wilt u dit op een zo inclusief
mogelijke manier vormgeven? En wilt u
zoveel mogelijk mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk
krijgen en houden?"

> Lees verder

De PSO is meer dan een keurmerk!
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is ontwikkeld vanuit een publiek-private
samenwerking en is de laatste jaren uitgegroeid tot een open source product dat sociaal
inclusief werkgeverschap op het gebied van arbeidsparticipatie stimuleert. Op de
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landingspagina treft u in de blauwe downloadbalk een overzicht van relevante handreikingen
aan. Vanaf 1 mei kunt u ook real-time inzien waar uw organisatie staat op de PSO-ladder.

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht
Philips krijgt PSO-certificaat uitgereikt
door Toon Gerbrands van PSV
Frank Visser: “Dit keurmerk is een mooie
erkenning voor de bijdrage van het Philips
Werkgelegenheidsplan aan de maatschappij.
Al meer dan 13.000 werkzoekenden kregen
hierdoor al een kans op de arbeidsmarkt. Dit
past bij het sociale DNA van Philips.
Dagelijks doen meer dan honderd WGP’ers
betaalde werkervaring op, in heel Nederland,
op alle niveaus en op al onze locaties.”

> Lees verder

Certificaat helpt overheid bij sociaal
inkopen!
VVD-Kamerlid Martin Wörsdörfer
overhandigde het PSO30+
certificaat. “PSO30+ is de erkenning (...).
Publieke opdrachtgevers kunnen nu direct
een opdracht gunnen aan partijen die
werkgelegenheid bieden aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt."

> Lees verder
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Arriva behaalt landelijk Trede 1 op de PSO
Anne Hettinga: “We zijn trots dat we zoveel
nieuwe collega’s hebben mogen
verwelkomen. Van servicemedewerkers en
chauffeurs tot stewards. De PSO-doelgroep
verdient en krijgt een mooie kans binnen

Arriva om zich thuis te voelen.”

Groei naar sociaal ondernemerschap Van Wijnen Zuid erkend met PSO-certificering
“Als we naar de toekomst kijken, willen we behoren tot de koplopers op het gebied van socialer
ondernemen en voldoen aan de bijbehorende kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Samen met
onze leveranciers en partners gaan we de komende jaren nog harder aan de slag om de hoogste
onderscheiding te behalen op de Prestatieladder,” aldus Arno van den Thillart, regiodirecteur
Van Wijnen Zuid.

> Lees verder

Gemeente Apeldoorn krijgt waardering
voor sociaal inclusief werkgeverschap
Wethouder Jeroen Joon is trots op het
behoud van de hoogste Trede op de

“Als werkgever hebben wij
een voorbeeldfunctie te vervullen en dat
betekent dat we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is
mooi dat we deze waardering krijgen voor
ons beleid.”.
> Lees verder
Prestatieladder.
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SAP Nederland: "Aspirant-status goede
stap in de richting van inclusievere
onderneming"
''Op 1 februari heeft SAP Nederland met trots
haar eerste medewerker met een afstand tot
de arbeidsmarkt aangenomen. In de
toekomst zal SAP zich nog meer gaan
inzetten om verschillende posities binnen de
organisatie in te vullen met medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen
met ketenpartners hoopt SAP Nederland bij
te kunnen dragen aan het creëren van
werkgelegenheid voor mensen met een
kwetsbare arbeidspositie.''

> 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.

> Lees verder
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Ingrid Doeswijk: "Social return is geen verplichting, maar komt bij ons uit het hart"
''Hoe mooi zou het zijn als wij allemaal Social Return hoog op de kaart hebben staan en dat
bedrijven bij de overheid op een eenvoudige manier alles te weten kunnen komen over de
opgelegde verplichting van Social Return en de invulling hiervan. Dit maakt de integratie van
Social Return voor bedrijven steeds interessanter.''

> Lees verder

PSO-Nederland feliciteert deze maand de volgende
organisaties:
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