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PSO
TNO en PSO Nederland BV vormen het ‘motorblok’ van de PSO. Dagelijks zetten zij zich in
om van de PSO een succes te maken zodat de bedrijven in Nederland steeds inclusiever
worden. Kort samengevat is TNO de eigenaar van de PSO, en is PSO Nederland BV de
uitvoeringsorganisatie van de PSO. Er is geen onderlinge bestuurs- of aandeelhouderspositie.
De twee organisaties hebben gezamenlijk een structuur opgezet waarmee zij denken de PSO
tot een nog groter succes te maken. Met de toename van de rol van de PSO komt terecht een
sterke vraag naar de continuïteit van de PSO. TNO en PSO Nederland BV denken dat de
beschreven governance past bij die ambities.
Organisatiestructuur
•

•
•

PSO Nederland BV legt aan TNO verantwoording af over de uitvoering van de
licentierechten van de PSO, waarvan het eigenaarschap ligt bij TNO. In de praktijk
voert TNO hiervoor tweemaal per jaar een managementreview uit op PSO Nederland
BV. Deze review bevat inhoudelijke en financiële componenten.
TNO heeft aan het verstrekken van het licentierecht aan PSO Nederland BV een
kwantitatieve eis gesteld: ieder jaar een groei realiseren in het gebruik van de PSO.
TNO heeft ook kwalitatieve eisen gesteld aan het verstrekken van de licentie aan PSO
Nederland BV, waaronder waarborgen van de continuïteit (getoetst via tweejaarlijkse
reviews) en het borgen van de sociale doelstellingen binnen de organisatie.

Toezicht
De PSO heeft de laatste twee jaar een belangrijke versnelling doorgemaakt in haar
maatschappelijke rol bij het bereiken van een inclusievere samenleving. Om de nadruk te
blijven houden op de inhoudelijke ontwikkeling van de PSO is door de participanten in deze
fase gekozen voor een lichte structuur. TNO heeft het eigenaarschap van de PSO en geeft
deze in licentie aan PSO Nederland. TNO houdt via de eisen aan de licentierechten toezicht
op PSO Nederland. Daarnaast geldt dat zowel TNO als de PSO-Nederland BV moeten
voldoen aan het gebruikelijke toezicht en de verantwoording die past bij hun rechtsvorm.
Hoe vindt dit toezicht in de praktijk plaats?
•
•
•

De verantwoordingsstructuur en de daartoe gestelde kwantitatieve en kwalitatieve
eisen. (zie ook organisatiestructuur).
Maatschappelijk toezicht en verantwoording worden door TNO en de BV mogelijk
gemaakt door te voldoen aan de wettelijke eisen op dit punt zoals deponering van
jaarrekeningen bij de KvK.
Een Commissie van deskundigen, een Raad van Advies en een Klantenraad zijn
gekoppeld aan de PSO en betrokken bij de doorontwikkeling van de PSO en geven
direct advies af aan TNO.

Op opdrachten aan PSO-Nederland zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op www.pso-nederland.nl.
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Financiële verhouding
•

•
•

•

Tegenover het verkrijgen van de licentierechten staan licentievergoedingen die PSO
Nederland BV betaalt aan TNO. Dit is een door TNO algemeen toegepast model bij
het verstrekken van licenties aan uitvoeringsorganisaties. PSO Nederland BV draagt
een percentage van de opbrengsten van het beheer en de uitgifte van de PSO af aan
TNO. Dit is onderdeel van de kwantitatieve eisen van TNO bij het licentierecht ten
behoeve van de continuïteit in de doorontwikkeling van de PSO, voor welke TNO en
PSO-Nederland BV gezamenlijk verantwoording dragen.
TNO is een onafhankelijke kennis-organisatie zonder aandeelhouders of
winstoogmerk. Mede dankzij de hiervoor genoemde licentie-inkomsten kan TNO zich
blijven inzetten voor de doorontwikkeling van de PSO.
De aandeelhouders dragen het risico van PSO Nederland BV en zijn daarmee volgens
het Nederlands recht ook de mogelijke ontvangers van dividend. De BV heeft echter
een maatschappelijke doelstelling, waarin niet gestuurd wordt op winst. Het doel is
verdere doorontwikkeling en positionering van de PSO waarmee het maatschappelijke
doel verder wordt ondersteund.
PSO-Nederland BV publiceert haar rekeningen bij de KVK.

Op opdrachten aan PSO-Nederland zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u vinden op www.pso-nederland.nl.
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