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182 gemeenten accepteren de PSO bij Social 

return! 
PSO-Nederland heeft een overzicht gemaakt van 

publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten, 
waarvan bekend is dat zij o.b.v. gepubliceerde 

(beleids)documenten (actief) werken met de PSO 

en/ of PSO 30+ in het kader van 
overheidsopdrachten. Het overzicht geeft 

momenteel 182 van de 355 gemeenten weer 

en is ingedeeld per werkpleingebied. Het is voor 
publieke opdrachtgevers niet verplicht om aan 

PSO-Nederland door te geven of de PSO wordt 

toegepast en/of geaccepteerd. Hierdoor is de lijst 
met publieke opdrachtgevers die werken met de 

PSO in werkelijkheid groter.         > Lees verder  
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Overheden in Oost-Nederland gaan dezelfde regels toepassen voor Social return!  
Op 2 oktober is hierover een convenant ondertekend door de betrokken partijen. Hierdoor is het voor 
bedrijven eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die 

moeilijk aan werk komen. In heel Oost-Nederland wordt, bij de invulling van Social return, een korting 

gegeven indien de opdrachtnemer over een PSO-certificaat beschikt.                                        > Lees 

verder 

 

  

 

 

Rotterdam en regiogemeenten lanceren nieuwe aanpak Social return  
Rotterdam en regiogemeenten lanceren nieuwe aanpak Social return: meer kans op een opleiding of 
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werk voor mensen die al lang in de bijstand zitten, mensen langer in dienst houden en invulling Social 
return door inkopen bij een sociale onderneming: opdrachtnemers kunnen voortaan ook een 

inkooporder plaatsen bij PSO30 + gecertificeerde organisaties en dit meetellen in de Social return 

opgave. Dit draagt indirect ook bij aan de groei van werkplekken voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.                                                                                                                             

              > Lees verder  

 

  

 

 

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht  

 

 

  

 

 

 

Verlenging hoogste PSO-certificering voor sociale onderneming de Verspillingsfabriek! 
Het vinden van een baan is niet makkelijk als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. De 
Verspillingsfabriek vindt dat talentverspilling. Daarom heeft een aanzienlijk deel van het 

medewerkersbestand van de organisatie een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor ontving de 

Verspillingsfabriek twee jaar geleden de hoogste erkenning, Trede 3, op de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen.                                                                                                  > Lees verder  
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Een nieuwe koers bij Ericsson: socialer 

ondernemen! 
Ericsson heeft de Aspirant-status behaald op de 

PSO. Uit de onafhankelijke toetsing door een 

certificerende instelling, blijkt dat Ericsson 

aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen. 
Ericsson richt zich nu op de volgende trede van 

de prestatieladder.                      > Lees verder  
 

 

  

 

 

 

StadswerkSW koploper als het gaat om sociaal ondernemen  
StadswerkSW is in het bezit van het zogenaamde PSO 30+ certificaat. Deze erkenning ontvangen zij 

voor de manier waarop zij zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Door deze 

mensen werk te bieden, draagt StadswerkSW bij aan een betere maatschappij.’, aldus wethouder 
Marcel van Zon van de gemeente 

Alkmaar.                                                                                        > Lees verder  
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Koraal aantoonbaar sociale koploper in 

Limburg 
Radboud Quik, voorzitter Raad van Bestuur 
Koraal: “Bij Koraal zijn participatie en meedoen in 

de samenleving echt van betekenis. Wij maken 

daar werk van. Letterlijk! Sociaal ondernemen is 

daarom voor ons heel vanzelfsprekend. PSO 
maakt dat zichtbaar en wij zijn trots op deze 

erkenning! Het Project Sociaal Ondernemen 

heeft bij Koraal geleid tot een 40-tal gecreëerde 
functies voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Wij zijn daardoor bovendien 

anders gaan kijken naar werkzaamheden, 
functies en mogelijkheden van mensen. 

Inmiddels hebben meerdere 

participatiemedewerkers binnen én buiten Koraal 
hun weg naar een reguliere baan gevonden." 
                                              > Lees verder  

 

 

  

 
 

 

K_dekker heeft als eerste en enige in de 

Noordkop PSO trede 2 bereikt! 
Jelle Beemsterboer, Wethouder van Gemeente 

Schagen, was aanwezig om het familiebedrijf te 

feliciteren. Door de PSO-certificering kunnen 
gemeenten en andere opdrachtgevers 

organisaties die structureel werk maken van 

Social return (h)erkennen.          > Lees verder  
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Vertisol komt binnen op PSO-trede 3  
"Wij geven deze medewerkers een kans zich te 

ontwikkelen op een duurzame deelname aan de 

arbeidsmarkt."                            > 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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Frank Griekspoor: "Opdrachtgevers moeten Social return verplichting controleren" 
Ik denk natuurlijk sowieso dat ze moeten controleren wat ze vragen, maar ook ervoor zorgen dat de 
werknemers waarmee je sociaal onderneemt een goede vorm van aansluiting vinden. Vanuit de 

werkgever geldt dit voor de medewerkers in het bedrijf, daar moet voldoende draagvlak zijn onder het 

personeel.                                                                                                                         > Lees verder  
    

 

 

PSO-Nederland feliciteert deze maand o.a. 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 PSO-helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur 

Telefoonnummer: 020 - 331 55 35 
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Uitschrijven nieuwsbrief PSO-Nederland  
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