DIENSTVERLENING

Personeel
Advies wet- en regelgeving
Socialer Ondernemen
Waarom Sociaal Ondernemen?
Door sociaal te ondernemen zorgt u voor een bijdrage aan de werkgelegenheid, in het bijzonder voor mensen die
moeilijk aan het werk komen. Uw winst is drieledig:
1.
2.
3.

U voldoet aan uw maatschappelijke missie
U zorgt voor werkgelegenheid, in het bijzonder voor mensen die moeilijk aan het werk komen.
U draagt in positieve zin bij aan het imago van uw bedrijf
U kunt de resultaten van uw sociaal ondernemerschap gebruiken in uw contacten met andere bedrijven en
organisaties. Steeds vaker wordt de sociaal ondernemen component bij een aanbesteding zwaarder gewogen.
Sociaal ondernemen levert u geld op
Het loyaler en gemotiveerder (lees productiever) worden van medewerkers zijn uw indirecte verdiensten. De
directe verdiensten zijn bijvoorbeeld een compensatie van een deel van de loonkosten, premiekortingen en
een beperkt financieel risico bij arbeidsongeschiktheid.

Waarom Podium24?
U heeft één aanspreekpunt bij Podium24; iemand die de tijd neemt om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf en uw
doelen. Podium24 beschikt over de expertise om uw sociaal ondernemen een gezicht te geven. Dat doen wij door:
1. U te bezoeken
Tijdens dit bezoek inventariseren wij globaal hoe sociaal u op dit moment al onderneemt en waar er kansen voor u
liggen.
2. Uw kansen om te zetten naar resultaat
Wilt u een baan bieden aan iemand die moeilijk aan het werk komt, dan helpen wij u met het vinden van die baan
binnen uw bedrijf
3. Uw sociaal ondernemen een gezicht te geven
Bent u een sociaal ondernemer en wilt u dit uitdragen? Dan begeleiden wij u in de aanvraag voor de certificering
Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Podium24 is gecertificeerd adviseur en wij kunnen u ondersteunen bij de
aanvraag óf de volledige aanvraag voor u verzorgen. U bepaalt!

Werkwijze / kosten:
Wij helpen u graag bij uw oriëntatie op sociaal ondernemen. De eerste afspraak kost u niets. Wilt u daarna herkenbaar en
gecertificeerd sociaal ondernemen en wilt u dat wij u daarbij helpen? Dan betaalt u een vast projecttarief. Het tarief
hangt af van de omvang van uw bedrijf en van de gewenste werkzaamheden, maar kan vooraf gecalculeerd worden. U
weet dus precies waar u aan toe bent.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of
wenst u een persoonlijk advies? Kijk voor meer informatie
op www.podium24.nl of bel ons op (043) 3-50-60-70 en wij
maken er werk van!
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