
 
 

Batenburg Energietechniek is onderdeel van Batenburg Techniek  

Samen Leven 
 
Bij Batenburg Energietechniek staat maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) hoog op de agenda. MVO beoogt een vorm van ondernemen waarbij de 
aandacht voor sociaal-ethische normen (People) milieu (Planet), en winst (Profit) 
met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden ook wel de drie pijlers van MVO 
genoemd. 
 
Het al jarenlang sociaal bijdragen aan de maatschappij hoopt Batenburg 
Energietechniek binnenkort te bekronen met het zgn. PSO-certificaat. Deze 
erkenning wordt uitgereikt aan organisaties die zich bijzonder inzetten voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Batenburg Energietechniek 
zorgt voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding en 
aandacht voor het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers uit 
deze doelgroep.  Het verschil tussen de PSO en MVO is dat de PSO 
expliciet de werkgelegenheidskant meet van het “People” onderdeel: het 
bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Dit specifieke onderdeel binnen de People kant, wordt steeds vaker “Inclusief ondernemen” of 
“Sociaal ondernemen” genoemd. Wanneer Sociaal ondernemen zich voornamelijk richt op het 
stimuleren van het meer duurzame werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, wordt de term -Inclusief ondernemen- ook wel gebruikt. 
 
Prestatieladder Socialer Ondernemen  
PSO is een landelijk certificatiesysteem (keurmerk) ontwikkeld door 
TNO in samenwerking met verschillende marktpartijen. Dit 
onafhankelijke meetinstrument maakt zichtbaar wat de bijdrage van 
een bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en kan door gemeenten en andere 
opdrachtgevers worden ingezet bij Social Return.  
De prestatieladder kent naast een aspirant status drie niveaus.  
 
Meer weten?  
Voor meer informatie op het gebied van Sociaal Ondernemen of 
Social Return, neem gerust contact met ons op of bekijk de 
volgende link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HpqAdzObiYk 
 

“Een overtuiging die door alle mensen wordt gedeeld, wortelt in de werkelijkheid.” 
(Aristoteles, 384 v C – 322 v C) 

Batenburg Energietechniek B.V. 
 
 

Admiraal Helfrichweg 2a 
2901 AB Capelle a/d IJssel 

T  +31 10 258 08 88 
F  +31 10 258 08 99 
E  info.energietechniek@batenburg.nl 
W www.batenburg-energietechniek.nl.nl 

Contact personen Sociaal 
Ondernemen/ Social Return 
Batenburg Energietechniek 

Carola van Beekum 
T 010 258 08 73 
 
Edwin Herwijnen 
T 010 258 08 11 
 
Rob de Krou 
T 010 258 08 45 
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