
Index voor ‘inclusief ondernemen’

Wat is ons doel?

Kenmerken

Met de inclusiviteitsindex stimuleert PWRI 
beursgenoteerde ondernemingen die geloven 
in het talent van mensen. Ook al hebben die 
mensen op dit moment een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit heet ‘inclusief ondernemen’. 
PWRI selecteert elk jaar 150 ondernemingen 
en beoordeelt hen op hun inspanningen op 
het gebied van inclusief ondernemen. 
Het doel is om ondernemingen te stimuleren 

PWRI stelt ieder jaar opnieuw de lijst samen op basis van onderzoek door de PSO. En zorgt in de 
toekomst mogelijk voor een actieve beheersing door middel van onderweging en overweging op 
basis van de Prestatieladder.

Hoe werkt het?

mensen uit deze groep in te sluiten, in 
plaats van uit te sluiten. Ondernemingen 
die in de doelportefeuille zitten, dienen als 
voorbeeld voor andere beursgenoteerde 
ondernemingen. PWRI wil bedrijven 
stimuleren om hoger te eindigen op de 
Prestatieladder Socialer Ondernemen 
(PSO), een onafhankelijk keurmerk van 
TNO met vier niveaus.
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Waaruit bestaat de Inclusiviteitsindex?

Hoe meten we de mate van inclusiviteit?
’

PSO staat voor Prestatieladder Socialer 
ondernemen. PSO geeft een keurmerk 
af voor organisaties die duurzaam 
werkgelegenheid bieden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Een bedrijf dat zich aanmeldt vult een 
vragenlijst in. Dit wordt gevolgd door een 
audit op de resultaten. Op basis van de 
audit krijgt het bedrijf een score en positie 
op de PSO-ladder. Het hebben van, of bezig 
zijn met, een PSO-certificering vormt de 
basis voor het samenstellen van de index.
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’’“Jan heeft een 
visuele beperking
en is maximaal
getraind in goed 
luisteren. Dat komt
prima van pas bij
zijn werk in een 
callcenter”.  
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