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Nieuws

PSO-Nederland gaat verder als
bedrijfspagina op Linkedin!
Wilt u op hoogte blijven van de meest
recente informatie via social media? Zoals
zien wie er gecertificeerd is en daar trots op
is? Volg dan vanaf nu de bedrijfspagina van
PSO-Nederland!

     > volg ons hier

Het PSO-Stappenplan maakt het u makkelijk
om socialer te ondernemen samen met uw
ketenpartners
Samenwerken met andere PSOgecertificeerde organisaties die aantoonbaar
socialer ondernemen, levert een positieve
bijdrage aan uw PSO-score. PSO-Nederland
stelt voorbeelddocumenten ter beschikking
die u op weg helpen om samen met uw
ketenpartners (opdrachtnemers, leveranciers
en onderaannemers) socialer te
ondernemen.

> lees verder

Nieuws van partners

Aanbestedingswet: sociale detachering telt
mee bij voorbehouden opdrachten  
Goed nieuws voor sociale ondernemingen
gericht op arbeidsparticipatie.
Staatssecretaris Keijzer heeft in antwoord op
vragen van de ChristenUnie aangegeven dat
sociale detachering kan meetellen bij
voorbehouden opdrachten.    > Lees verder

Goede aanpak op gebied van (dreigende)
schulden? Meld het aan SBCM!
SBCM, het A&O fonds en kenniscentrum
sociale werkgelegenheid, is op zoek naar
goede aanpakken van sociale
ondernemingen op het gebied van
schulden.

  > Lees verder

Verwijderen opschot op Staatsbosbeheerterreinen aanbesteed als PSO 30+ project
Sinds 2017 heb je als opdrachtgever de
mogelijkheid om projecten waar veel handjes
voor nodig zijn een-op-een aan te besteden
aan bedrijven met het PSO 30+ certificaat.
Staatsbosbeheer heeft dat gedaan bij het
opschonen van in totaal 1500 hectare bos.
> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht

Albron behaalt wederom hoogste Trede

PSO-Prestatieladder

"Wij zijn natuurlijk trots als organisatie, niet
zozeer op het certificaat maar vooral op
onze mensen. Het certificaat is een mooie
erkenning van de inspanningen die we als
organisatie verrichten om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt weer een
perspectief op een loopbaan te bieden. Met
z'n allen zetten we ons ervoor in om de
medewerkers die soms (nog) een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt weer
enthousiast en trots op zichzelf en hun werk
te laten zijn."

  > Lees verder

MAAS behaalt na onafhankelijke toetsing
Trede 2 op de PSO-Prestatieladder
MAAS heeft sociaal ondernemen hoog in het
vaandel staan en zet zich actief in voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. “Hierbij kijken wij altijd verder

dan de verplichting van 5% voor wat betreft
social return"

> Lees verder

Gemeente Meierijstad is erkend als inclusief
werkgever met PSO Trede 3
Wethouder Roozendaal geeft aan dat hij
uitermate trots is dat gemeente Meierijstad
op het hoogste niveau is ingestapt. “We

willen heel graag een inclusieve gemeente
zijn en graag als voorbeeld dienen voor de
samenleving om ook sociaal te
ondernemen".

> Lees verder

Sepawand uit Nijverdal behaalt PSO Trede 1

Op donderdag 4 oktober 2018 heeft
directeur Fred Mak van Sepawand het
keurmerk PSO ontvangen uit handen van
wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis. Het
bedrijf in verplaatsbare binnenwanden en
systeemplafonds heeft met haar prestaties
uit het afgelopen jaar trede 1 op de PSOladder behaald.

  > Lees verder

VAN RAAIJ groenverzorging behaalt PSO
Trede 3 certificaat
Op vrijdag 12 oktober is door wethouder
Bert van Swam het PSO certificaat uitgereikt
aan VAN RAAIJ groenverzorging uit BovenLeeuwen. PSO staat voor Prestatieladder
Sociaal Ondernemen. Al ruime tijd is dit
bedrijf bezig om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt te laten integreren binnen
haar organisatie.

> 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

Desiree Curfs: langs de meetlat
In ons land kennen we heel veel keurmerken.
Soms opgelegd vanuit wetgeving en soms
vrijwillig gekozen. Keurmerken bieden
externe verantwoording. Maar keurmerken
doen meer. De blik van binnen naar buiten
draagt bij aan een degelijke bewijslast. Zo
trokken ook wij de stoute schoenen aan om
een externe partij ons te laten toetsen op de
mate waarin we sociaal ondernemen.
> 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 PSO-helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur
Telefoonnummer: 020 - 331 55 35
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