Handreiking inschakeling PSO-adviseur
Waarom kiezen voor een gecertificeerde PSO-adviseur?
De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk van TNO waaraan een strikt versiebeheer gekoppeld
is. Beleidswijzigingen en aanpassingen aan de actualiteit vragen om een jaarlijkse doorontwikkeling en waar
nodig tussentijdse aanpassing. PSO-Nederland geeft zelf geen advies af over het behalen van de PSO.
Wanneer u advies of begeleiding wenst, is het mogelijk om een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur in
te schakelen. Zij beschikken over de inhoudelijke kennis en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
m.b.t. de PSO-norm.
Met het invullen van Ja of Nee in kolom D kunt u voor een of meer onderdelen een offerte opvragen bij een
PSO-adviseur.
Stappen in MijnPSO

Toelichting

Offerteonderdelen voor
een PSO-adviseur

Stap 1A en 1F
Stap 3A
Stap 3B
Stap 3C
Stap 3C (geen eis voor
de PSO-certificering)
Stap 3D
Stap 3D (geen eis voor
de PSO-certificering)
Stap 4 (geen opgave
voor Aanvragende
organisatie)
Stap 5
Stap 5
Stap 5

Stap 6/ audit
1

Bepalen Aanvragende organisatie
Bepalen peiljaar (meetjaar) en cao-urennorm.
Vasstellen Bedrijfsomvang
Inventarisatie, invoer en bewijslast verzamelen
m.b.t. medewerkers uit PSO-doelgroep (de
zogeheten directe bijdrage).
(Structurele) borging directe bijdrage binnen de
Aanvragende organisatie.
Inventarisatie, invoer en bewijslast m.b.t. inkoop bij
PSO-gecertificeerde organisaties (de zogeheten
indirecte bijdrage).
(Structurele) borging indirecte bijdrage binnen de
organisatie.
Uw voorlopige PSO-prestatieniveau wordt zichtbaar:
Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 of Trede 3 (PSO
30+). Een erkenning van de Aspirant-status is geen
voorwaarde voor het verkrijgen van een Trede.
Invoer kwalitatieve eisen door het beantwoorden
van de vragen die toehoren aan het PSOprestatieniveau.
(Structurele) borging kwalitatieve eisen binnen de
organisatie indien er (nog) niet (volledig) voldaan
wordt aan de gestelde kwalitatieve eisen.
(Structurele) borging van de groei naar -of het
behoudt van- een PSO-tredeniveau d.m.v. opstellen
van een Plan van Aanpak. Om in aanmerking te
komen voor een Aspirantstatus is het opstellen van
een Plan van aanpak verplicht. PSO-Nederland stelt
een format handreiking beschikbaar die u of uw
adviseur kan invullen. Het is niet verplicht om dit
format te gebruiken.
Voorbereiden audit inclusief benodigd bewijslast.
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