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Van der Tol behaalt hoogste trede op de Prestatiela dder Socialer  
Ondernemen (PSO)  

Vol trots heeft Van der Tol Algemeen Directeur Oliv ier Copijn, uit handen van bestuurder 
PSO Nederland Yuri Starrenburg, het PSO-certificaat  in ontvangst mogen nemen. Hét 
officiële bewijs dat Van der Tol de hoogste Trede 3  behaald heeft op de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen. 

 

Yuri Starrenburg en Olivier Copijn 

Met het behalen van het prestatieniveau Trede 3 heeft Van der Tol aangetoond op het hoogste 
niveau sociaal te ondernemen. “Als groot regionaal bedrijf hebben wij een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Wij vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief deel te 
nemen aan de maatschappij. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarin 
hebben ook wij een taak. Sociaal ondernemen is binnen ons bedrijf eigenlijk heel 
vanzelfsprekend. Al sinds jaar en dag bieden wij daarom ook plek voor mensen met een 
kwetsbare arbeidspositie. Dat kunnen mensen zijn met psychische of lichamelijk beperkingen, 
maar ook mensen die het ontbreekt aan opleiding, kwalificaties of een (sociaal) netwerk. Met 
het bieden van deze werkplek kunnen zij hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt verbeteren.”, 
aldus Olivier Copijn.  
 
 
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO en PSO-Nederland is hét instrument 
geweest voor Van der Tol om haar ambities op het vlak van sociaal ondernemen voor iedereen 
objectief inzichtelijk te maken. Dit onafhankelijk meetinstrument heeft tevens aantoonbaar 
gemaakt in welke mate Van der Tol invulling geeft aan haar sociaal beleid.  
 
Copijn; “Met de Trede 3 als mooi resultaat ligt de lat hoog voor ons om op dit niveau te blijven 
ondernemen. Uiteraard treden wij met alle vertrouwen de toekomst tegemoet om dit niveau 
hoog te houden”. 
 
 
 
 
Meer over Van der Tol  
Van der Tol wil met behulp van groene oplossingen de stad groener, gezonder en leefbaarder 
maken. Bij deze dagelijkse missie richten wij ons op het bevorderen van biodiversiteit, effectief 
gebruik en hergebruik van (regen)water, tegengaan van de opwarming van de stad en het 
verbeteren van het binnenklimaat. www.vandertolbv.nl  
 
 



Meer over de PSO-Prestatieladder 
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. 
Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-
Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare 
groepen in onze samenleving. www.PSO-Nederland.nl 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie Voor meer informatie en details over dit project kunt u 
contact opnemen met communicatieadviseur Britta Mantel, tel. 020 – 667 7716, mob. 06 5498 2688, 
mail: bmantel@vandertolgroepbv.nl. 


