
WIE?
Waarvoor kan ik bij PSO terecht?
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PSO heeft inhoudelijke 

expertise en daar is bij de 

leden ook vraag naar.

Veel leden werken ook samen 

met PARTOS en vragen zich af 

hoe de expertise van PARTOS 

zich verhoudt tot die van PSO.

1. Kiezen van een kaart: Welke kaart springt 
er op dit moment voor jou uit?

2. Onderzoeken van de keuze: Waarom heb je 
deze kaart gekozen? Welk thema komt 
hierin voor jou naar voren?

3. Ontwerpen volgende stap: Wat zou ik 
hiermee willen doen? Wat zou je, gericht 
op dit thema, willen bereiken? Kunnen we 
er slimmer of anders mee omgaan dan nu?

4. In actie komen: Wie (of wat) heb je daarbij 
nodig? Wat ga je dan nu doen?

Ref lectievragen: 

“Echt werken met logical frameworks 
staat nu op de agenda. Ik weet niet 
in hoeverre zoiets mogelijk is met 
ondersteuning van PSO.”

“PSO kan ons misschien 
helpen met hun expertise 
rond fusieprojecten 
(structuur, proces, 
juridisch).”

Leden hebben veel inhoudelijke vragen waarbij ze hulp van PSO kunnen 

gebruiken. Deze vragen variëren van expertise rond fusieprojecten tot tips en 

tricks voor vrijwilligers die conferenties organiseren. Veel leden werken ook al 

samen met PARTOS en vragen zich af hoe de expertise van PSO zich verhoudt tot 

het aanbod van PARTOS. Het kan nuttig zijn om de intentie van PSO en die van 

PARTOS, als het gaat om kwaliteitsverbetering, in kaart te brengen. We merken 

ook dat het voor veel leden niet duidelijk is welke expertise PSO precies heeft: 

Hebben ze ook kennis op het gebied van interne kwaliteitsverbetering?

“Aan kwaliteitsverbetering werken 
we ook al samen met enkele 
medefinancierings-organisaties. 
We hebben een kwaliteitshuis 
opgericht. Daarin geven we dat vorm. 
Dat wordt onderdeel van PARTOS. 
Wat ik lastig vind is: hoe verhoudt 
PSO zich weer tot PARTOS en tot het 
kwaliteitshuis? Waar ik bezorgd over 
ben is dat het versnipperd raakt. 
Wij werken ook al internationaal en 
zo wordt het wel erg veel. Wat is de 
overlap, waar onderscheiden ze zich?”

“We zouden wel hulp 
willen bij ISO en de 
ervaringen hiermee 
van andere leden.”


