adver torial

De zorg onderneemt
aantoonbaar socialer
met de PSO
Steeds meer organisaties in de zorg ondernemen aantoonbaar

Nieuwste wetenschappelijke inzichten

socialer. De mate van sociaal ondernemen wordt objectief zichtbaar

Iedereen kent wel een of meerdere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt,

via de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO, dat

bijvoorbeeld iemand die voor langere tijd in de WW zit of iemand uit de Participatie

is uitgegroeid tot het landelijke meetinstrument én keurmerk

Wet, maar ook jongeren die moeizaam aan de slag komen zoals VSO pro of personen

voor sociaal ondernemen. De PSO erkent organisaties die op een

die een BBL of BOL opleiding volgen. Een steuntje in de rug is dan een goede zaak en

duurzame en kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan

biedt betere kansen op (duurzaam) werk en ontwikkelingsmogelijkheden.

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PSO draagt daaraan bij en wordt continu in samenwerking met de markt volgens
de nieuwste wetenschappelijke inzichten doorontwikkeld. De PSO toetst objectief in

Steeds meer gemeenten in Nederland accepteren de PSO bij de invulling van een

welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen tov organisaties

Social Return verplichting, waardoor tijd vrijkomt voor de zorg van een medewerker

in dezelfde grootteklasse en kent vier treden: Aspirant-status, Trede 1, 2 en 3.

en een structurele investering in hem of haar wordt beloond. De PSO wordt de laatste

Een organisatie in het bezit van een Trede status onderneemt meer dan gemiddeld

jaren vaker aangevraagd door het reguliere bedrijfsleven omdat organisaties op de

sociaal, maar dient wel actief te blijven met sociaal ondernemen om te groeien op de

PSO-ladder kunnen groeien, wanneer zij zelf inkopen bij andere PSO-gecertificeerde

PSO-ladder of die Trede te behouden. Op www.pso-nederland.nl kunt u zelf meten

organisaties. Op deze wijze ontstaat een ketenwerking van organisaties die

waar uw organisatie staat op het gebied van socialer ondernemen.

op een duurzame wijze aan de slag gaan met sociaal ondernemen. Een mooi
voorbeeld is de onlangs gesloten groene megadeal tussen 240 zorgorganisaties

Ont wikkeld door:

en energieleverancier Eneco, dat zich voor de PSO gaat certificeren om aan de
verplichting van Social Return te voldoen.

De PSO in een schema

Resultaten
(per groot teklasse)

Kwalitatieve aspecten

Trede 3

> norm Trede 3
Indirect

Passend werk

Integratie

Functioneren en
ontwikkelen

Begeleiding

Passend werk

Integratie

Functioneren en
ontwikkelen

Begeleiding

Passend werk

Integratie

Functioneren en
ontwikkelen

Begeleiding

Direct

Trede 2

> norm Trede 2
Indirect

Direct

Trede 1

> norm Trede 1
Indirect

Direct

Aspirant-status

Inzicht
Indirect

Plan van aanpak
Direct

Doelstelling

Meer informatie
Heef t u interesse in PSO-erkenning of wilt u weten
hoe dit instrument in uw gemeente kan worden
ingezet?
Ga naar www.pso-nederland.nl
of bel 055 36 89 899

Creëren
draagvlak

Postadres:
Postbus 4155
7320 AD Apeldoorn

Aanpassen
werving & selectie

Bezoekadres:
Boogschutterstraat 52
7324 BA Apeldoorn

Functies
beschikbaar
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