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Nieuws

Zomersessie: Op weg naar inclusief 

werkgeverschap

Welke concrete stappen kun je zetten op 

weg naar inclusief werkgeverschap? Hoe 

pakken andere bedrijven dit aan? En hoe ga 

je om met de uitdagingen die inclusief 

werkgeverschap met zich meebrengen>      

> Lees verder

Nieuws van partners

Uitnodiging: Masterclass inkoop bij sociaal 

ondernemers

Jaarlijks kopen alle Nederlandse gemeenten 

samen voor 41 miljard euro in. Daar liggen 

kansen voor (decentrale) overheden om 

maatschappelijk aan te besteden en haar 

aandeel inkoop bij sociale ondernemers te 

vergroten.       

> Lees verder

PSO-gecertificeerde organisaties uitgelicht



Gemeente Breda haalt hoogste score 

landelijke norm Prestatieladder Socialer 

Ondernemen

Onlangs heeft de gemeente Breda Trede 3 

bereikt op de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO) met een erkenning van 

30+.                             > Lees verder

PWRI onderneemt nog socialer

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)

Integratie (PWRI) staat per 1 september op 

trede 2 van het keurmerk Prestatieladder 

Socialer Ondernemen (PSO). Dat wil zeggen 

dat PWRI, naast het in dienst hebben van een 

medewerker uit de sociale werkvoorziening, 

nu ook alle samenwerkingspartners 

stimuleert om mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

> Lees verder

Amarant Groep behaalt Trede 2 op 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Onlangs heeft Amarant Groep Trede 2 

bereikt op de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO)! De PSO is het 

wetenschappelijk onderbouwde 

meetinstrument én keurmerk van TNO dat 

de mate van sociaal ondernemen objectief 

meet en zichtbaar...    > Lees verder

Gemeente Uden behaalt hoogste niveau 

voor sociaal ondernemen

Gemeente Uden behaalt hoogste niveau voor 

sociaal ondernemen Steeds meer 



organisaties en overheden zien dat hun 

onderneming onderdeel is van de 

maatschappij. Het creëren van meer 

werkgelegenheid voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt is daarbij een 

belangrijk onderwerp. > Lees verder

Unieke erkenning voor Noord Limburgs 

Groen als Sociaal Ondernemer in Venlo  

Hoveniersbedrijf Noord Limburgs Groen B.V. 

heeft het hoogst haalbare certificaat op de 

Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) 

behaald, het PSO 30+ Abw certificaat.       

> 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

Bert Pauli: Erkenning voor oud-Brabants Beste Macek Technika

Woensdag 19 september bezocht ik producent van plastic onderdelen Macek Technika in Oss. 

Een succesvol bedrijf waarvan meer dan 30 procent van het personeel een ‘afstand tot de 

arbeidsmarkt’ heeft.  > 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.
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De PSO-helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur

Telefoonnummer: 020 - 331 55 35
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