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Nieuws
PSO-Handleiding 1.6. per 1 april 2018
Van de PSO-Handleiding is een herziene versie beschikbaar. De Handleiding versie 1.6 is van
toepassing vanaf 1 april 2018. Klik hier voor een download van de herziene versie
PSO_Handleiding 1.6.

> Lees verder

Nieuws van onze partners
Meer jonggehandicapten aan het werk door Participatiewet
Door de Participatiewet zijn meer jonggehandicapten aan het werk in vergelijking met de
doelgroep van de oude Wajong, concluderen onderzoeksbureau's SEO, Panteia en de Vrije
Universiteit naar aanleiding van onderzoek in de vier grootste gemeenten.

> Lees verder

Werkmaat wordt voortgezet na succesvolle afronding van de pilot
FNV en SBCM hebben vorig jaar, via een pilot in twee regio's, de Werkmaat geïntroduceerd. Deze
betrouwbare en betrokken collega fungeert als maat of buddy op de werkvloer en ontvangt
hiervoor een maatwerktraining van een ervaren jobcoach. Eind 2017 is de pilot succesvol
afgerond. Daarom wordt de Werkmaat voortgezet. Het blijft mogelijk Werkmaattrainingen aan te
vragen voor een medewerker op de werkvloer.

> Lees verder

Verslag van het kamerdebat over de Participatiewet
De vaste Tweede Kamercommissie SZW debatteerde op 8 februari met staatssecretaris Van Ark
over diverse aspecten van de Participatiewet. Het debat concentreerde zich op de
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over BUIG.

> Lees verder

Tweede pilot met technologie start bij Senzer. Welke bedrijven volgen?
Senzer, het werkbedrijf voor Helmond- De Peel start samen met zakenpartner Dorel een pilot
om de meerwaarde van innovatieve techniek voor sociale werkgelegenheid te onderzoeken. Bij
de montage van kinderveiligheidsstoeltjes voor de auto krijgen medewerkers ondersteunung
van een operator support system (OSS). Eerder startte een vergelijkbare pilot bij de Amfors
Groep. Samen met TNO willen SBCM en Cedris hierna nog een drietal andere pilots starten. Hebt
u hiervoor interesse? Dien dan een aanvraag in.

> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht
Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering
is koploper op het gebied van inclusief
werkgeverschap en hiervoor erkend met
een PSO certificaat
Al meer dan een halve eeuw zet Kamphuis
de toon op het gebied van Sloopwerken
Asbestsanering.
> Lees verder

AM match toont met het behalen van PSOkeurmerk Trede 3|30+ aan dé regionale
expert te zijn op het gebied van inclusief
ondernemen.
AM Match is sinds 1 september jl.
gecertificeerd op trede 3|30+ op het PSOkeurmerk.
> Lees verder

Stichting Kringloopwinkel Helmond
ontvangt keurmerk voor socialer
ondernemen PSO Trede 3
Kringloopwinkel Helmond is opgericht in
1987 met een vijfkoppig bestuur aan het
roer. Kringloopwinkel Helmond hecht al
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sinds zijn oprichting veel waarde aan het
bieden van werk aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
> Lees verder

Werkplein Fivelingo behaalt als eerste
organisatie in Noord-Nederland trede
3|30+ op de Prestatieladder Socialer
Ondernemen
Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet
en de wet Sociale Werkvoorziening uit voor
de gemeenten Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. Zij hebben drie locaties in
Appingedam en Delfzijl.
> Lees verder

Blog

Roel Jansen: Sociaal ondernemen zit in ons DNA
Sinds januari 2014 is Biggelaar Groen BV als een van de eerste groenbedrijven gecertificeerd
voor Trede 3 op het PSO-keurmerk. Dit was een bevestiging van van iets wat reeds al langere
tijd onderdeel was van onze bedrijfsvoering.

> Lees verder

PSO-Nederland feliciteert deze maand 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 helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 020 - 331 55 35
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