F actsheet
‘Het PSO-certificaat biedt meer’

Het PSO-keurmerk aanvragen?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van
TNO maakt zichtbaar welke organisaties zich sterk
maken om mensen met een kwetsbare positie op de

Naast het PSO-cer tificaat krijgt u
nog veel meer!

arbeidsmarkt, duurzaam aan het werk te krijgen en te
houden.
De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd
meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate
een organisatie socialer onderneemt en daarmee

Hulp bij communicatie over uw keurmerk
Uw sociale prestatie mag natuurlijk gezien worden; door klanten,
opdrachtgevers en uw eigen personeel. Het cer tificaat ont vangt u
zowel per post als in PDF. Uw jaarbijdrage geef t toegang tot:
•	vermelding op onze website en registratie als gecer tificeerde
organisatie op de online marktplaats van PSO-Nederland;

een inclusieve werkgever is. Iedere organisatie
kan zichzelf dan ook vrijblijvend langs de meetlat
leggen via www.mijnpso.nl.

•	de PSO-Toolbox met onder andere formats voor website-teksten
en informatie over het logogebruik;
• ondersteuning bij een feestelijke uitreiking van het cer tificaat;

Wilt u daadwerkelijk het PSO-keurmerk aanvragen?
Dan dient u een definitieve aanvraag in via
w w w.mijnpso.nl. Vervolgens wordt uw opgave
zorgvuldig gecontroleerd door een onafhankelijke

•	ondersteuning bij de communicatie over uw cer tificering,
bijvoorbeeld door blogs of persberichten. PSO-Nederland
deelt de informatie ook breed via onze eigen mediakanalen en
nieuwsbrief.

certificerende instellingen (naar keuze). PSONederland is de organisatie die een PSO-certificaat
defintief kan toekennen o.b.v. de auditrapportage,
zoals opgesteld door de certificerende instelling. Voor
de PSO-audit sluit u een aparte overeenkomst met
een certificerende instelling. Hiervoor kunt u online
of fertes opvragen.
Voor het gehele proces en deelname betaalt u een
jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Deze bijdrage
is nodig om de PSOcontinu door te ontwikkelen en de
(beheer)kosten van de PSO-prestatieladder dekkend
te houden. PSO-Nederland kent een sociaal
maatschappelijke hoofddoelstelling en is een
organisatie zonder winstoogmerk. PSO-Nederland
maakt geen gebruik van subsidies van overheden of

Toegang tot kennissessies en bijeenkomsten
PSO-Nederland draagt als kennisknooppunt bij aan een
inclusievere samenleving. We delen kennis uit de wetenschap,
en verzamelen data en er varingen uit de praktijk. We verbinden
wetenschap en werkvloer met elkaar, onder meer door trainingen,
opleidingen en social media. We organiseren:
•	minimaal t wee keer per jaar kennissessies en
rondetafelbijeenkomsten. TNO informeer t u hier over de
nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten op
gebied van inclusief werkgeverschap;
•	een jaarlijks landelijk event over een actueel maatschappelijk
onder werp;
•	ondersteuning bij de organisatie van leveranciersbijeenkomsten.
In nauwe afstemming met u informeren wij uw ketenpar tners,
opdrachtgevers en leveranciers over de PSO en het
(toekomstige) inkoopbeleid.

donaties van fondsen.
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Het PSO-cer tificaat biedt nog meer!
Uw persoonlijke informatiebank
PSO-Nederland en TNO staan in nauw contact met de landelijke
en regionale overheid, het bedrijfsleven en vooraanstaande
juristen. Hierdoor beschikken we altijd over up-to-date kennis over
diverse wet- en regelgeving en marktont wikkelingen die inclusief
ondernemen raken. Wij delen die kennis actief via onze website en
nieuwsbrief, en bieden elke PSO-organisatie een vast (dagelijks)
aanspreekpunt voor vragen over:
• de PSO-ladder;
• inclusief ondernemen en sociaal ondernemen;
• aanpalende wet- en regelgeving rond de
aanbestedings-, par ticipatie- en quotumwet;

Meedenken over vraagstukken binnen uw markt
TNO ont wikkelt de PSO door, in nauwe samenwerking met
PSO-Nederland en de markt, en benader t gecer tificeerde
organisaties actief over de inhoud. PSO-Nederland inventariseer t
uw agendapunten, wensen en vraagstukken over sociaal
ondernemen en wet- en regelgeving.

Concrete handvat ten om te groeien
Om de groei naar inclusief werkgeverschap te versnellen, deelt
PSO-Nederland verschillende formats, zoals plannen van aanpak,
aanbestedingsteksten en inkoopformats. Ook ondersteunt
en faciliteer t PSO-Nederland gemeenten en andere publieke
opdrachtgevers om kennis te delen rond de toepassing van de
PSO als alternatief bij overheidsopdrachten waarbij Social return
toegepast wordt.

• social return, sociaal inkopen en (Europese) aanbestedingen.

Kosten PSO-keurmerk

Jaarbijdrage PSO 2018

De PSO-cer tificering is t wee jaar geldig. De kosten zijn:

De PSO-jaarbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

• een jaarlijkse bijdrage voor beheer en dooront wikkeling
van de PSO. De factuur hier voor ont vangt u van
PSO-Nederland na het indienen van een definitieve
PSO-aanvraag.
• eenmalig kosten voor het uit voeren van een audit.
Bij hercer tificeren, na t wee jaar, volgt een nieuwe audit.
De factuur voor de audit ont vangt u van de
cer tificerende instelling.

Bedrijfsgroot te in f te’s
vanaf - tot

Jaarbijdrage

2-25

€500,=

25-50

€950,=

50-100

€1.500,=

100-250

€2.250,=

250-500

€3.500,=

500-1000

€4.750,=

>1000

€5.950,=

o.b.v. aantal fte’s van een aanvragende organisatie, zoals ingevuld bij definitieve PSO-aanvraag

Meer informatie vind u via www.pso-nederland.nl
Verken vrijblijvend waar u op de PSO-prestatieladder staat via www.mijnpso.nl
PSO-Nederland
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

tel: 020-3315535
info@pso-nederland.nl
KvK: 64418499
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