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OOG VOOR DE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL
PPINK is de beroepsvereniging van alle pedagogisch professionals in de kinderopvang; opgericht door vakgenoten 
in 2017. PPINK versterkt de beroepsinhoudelijke positie van alle pedagogisch professionals in de kinderopvang  
en vergroot het aanzien en de waardering voor het vak. Ook zijn wij een gesprekspartner op het gebied van 
beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek. Dit doen wij voor maar ook namens de pedagogisch 
professionals in gesprekken met de politiek en andere beleidsmakers. 

Waar houdt PPINK zich mee bezig?
•	 De	stem	van	de	pedagogisch	professionals	vertegenwoordigen	en	laten	horen.
•	 Positieve	presentatie	van	het	vak	van	de	pedagogisch	professional.
•	 Een	professionele	werkplaats	bieden	waar	pedagogisch	professionals	informatie	kunnen	halen	en	brengen,	bij	

elkaar	komen	voor	intervisie	en	inspiratie.	En	waar	diensten	en	producten	geboden	worden	die	professionals	
helpen hun vak beter uit te oefenen.

•	 Het	aanjagen	van	de	realisatie	van	een	beroepsregister
•	 Participeren	in	relevante	projecten,	initiatieven	op	het	gebied	van	de	kinderopvang	vanuit	het	oogpunt	van	de	

pedagogisch professional en de kwaliteit op de werkvloer.
•	 Naar	buiten	treden	in	de	rol	van	gesprekspartner.
•	 Samenwerking	en	verbinding	zoeken	met	andere	relevante	organisaties	(binnen	de	kinderopvang,	

beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, ouderorganisaties, opleidingen en instanties voor 
permanente educatie en kwaliteitszorg)

•	 Bevorderen	van	de	continue	ontwikkeling	van	het	vak	als	geheel	en	van	de	individuele	professional.

We doen het niet alleen
PPINK wil verbinding zoeken en samenwerkingen aangaan, zowel binnen de kinderopvangbranche als met het 
onderwijs en andere partners. Daarbij worden we gedreven vanuit de beroepsinhoud. 
PPINK ontmoet graag veel gesprekspartners om mee samen te werken en informatie en meningen mee uit te 
wisselen. PPINK werkt onder meer met deze partijen:
-	 politiek	en	overheid:	Ministerie	SZW,	Ministerie	OCW,	Tweede	kamerleden,	VNG
-	 vakbonden:	FNV,	CNV	en	de	Unie
-	 opleidingen:	Beroepsonderwijs	(mbo,	hbo,	wo)
-	 Belangenorganisaties	ouders:	BOinK,	Stichting	voor	Werkende	Ouders
-	 Brancheorganisaties:	BMK,	BK,	Sociaal	Werk	Nederland,	PO-raad
-	 Zorg:	Jeugdzorg	Nederland
-	 Handhaving:	GGD,Onderwijsinspectie
-	 Arbeidsmarkt:	FCB
-	 Wetenschap:	Hoogleraren	en	onderzoekers	pedagogiek	en	onderwijswetenschappen
-	 Beroepsverenigingen:	Beroepsverenigingen	van	aanverwante	beroepen.

WAT BIEDT PPINK?
In 2015 was er een groep werkgevers die onder hun pedagogisch medewerkers de behoefte heeft gepeild naar een 
beroepsvereniging.	Een	vereniging	die	de	krachten	van	de	pedagogisch	professionals	bundelt	en	hun	stem	laat	horen.	
Begin	2017	is	PPINK	opgericht	en	september	2017	was	PPINK	live.

PPINK verenigt zich vanuit de inhoud. Iedereen die volgens de cao kinderopvang bevoegd is om op de groep te staan, 
mag zich aansluiten bij PPINK. Dat zijn dus veelal pedagogisch medewerkers. Directeuren en managers die bevoegd 
zijn om op de groep te staan kunnen ook lid worden van PPINK. Deze groep is wel uitgesloten van een bestuurszetel 
bij PPINK.
In	2020	wil	PPINK	ook	de	professionals	die	werken	in	de	(nieuwe)	functie	van	beleidsmedewerker	en/of	coach	toe	
laten als lid van PPINK.

PPINK heeft een breed aanbod voor alle pedagogisch professionals in Nederland de werkzaam zijn in de 
kinderopvang.	Voor	leden	en	supporters	bieden	we	extra’s	en	kortingen	op	bijeenkomsten	e.d.	Leden	kunnen	ook	
deelnemen	aan	de	ALV’s	en	kunnen	zich	aanmelden	bij	vacatures	voor	een	bestuurszetel.	
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In 2020 biedt PPINK het volgende aan:
•	 PPINK	verbindt	pedagogisch	professionals.	Niet	alleen	met	elkaar,	maar	ook	met	andere	partijen	en	groepen	in	de	

kinderopvang.
•	 PPINK	biedt	kennis,	informatie,	nieuws	e.d.	via	de	website	die	voor	iedereen	toegankelijk	is.	Daarnaast	zal	PPINK	

hiervoor ook social media inzetten.
•	 Voor	de	pp’ers	organiseren	we	PPINK-talks	in	verschillende	delen	van	het	land.	De	PPINK-talks	gaan	altijd	over	

actuele onderwerpen die vanuit verschillende kanten belicht worden, waarna er ruimte is voor intervisie. In 
2020	beginnen	we	met	3	PPINK-talks	en	die	zullen	in	de	loop	van	de	drie	jaar	verder	uitgebreid	worden.	Welke	
onderwerpen precies aan bod komen zal in de loop van de tijd duidelijk worden. PPINK volgt het criterium van 
beroepsinhoudelijkheid en luistert verder naar de pedagogisch professional.

•	 Na	het	succes	van	vorig	jaar	wordt	ook	in	2020	het	PPINK-festival	gehouden,	waar	de	pp’er	een	aantal	workshops	
kan volgen, en op andere manieren positief geprikkeld wordt in een festivalsfeer. 

•	 Voor	de	leden	en	supporters	heeft	PPINK	mooie	aanbiedingen	zoals	kortingen	op	congressen	en	bijeenkomsten,	
korting	op	boeken	of	tijdschriften.	Hier	wordt	in	2020	een	start	mee	gemaakt	en	dit	zal	verder	uitgebreid	worden.	
onder andere door ook meer samenwerkingen aan te gaan.

•	 PPINK	wil	inspelen	op	onderwerpen	die	spelen	in	de	praktijk,	politiek	en	wetenschap	die	betrekking	hebben	op	het	
inhoudelijke werk van de pedagogisch professional. Dit doet PPINK door middel van blogs, vlogs, artikelen en door 
haar mening te verkondigen op congressen, bijeenkomsten e.d.

•	 Er	wordt	teruggeblikt	op	de	functie	van	beleidsmedewerker/	coach.	Deze	functie	bestaat	nu	1	jaar	en	kan	op	
diverse	manieren	ingevuld	worden.	Wat	werkt	goed?	Wat	behoeft	nog	aandacht?	Hoe	kan	men	elkaar	inspireren?	
Door middel van een vlog en een bijeenkomst gaat PPINK hier invulling aangeven die uiteindelijk breed gedeeld 
kan worden.

•	 Over	het	onderwerp	feminalisering	van	de	kinderopvang	volgt	in	2020	een	(digitale)	publicatie.
•	 PPINK	wil	de	pedagogisch	professionals	een	kenniswerkplaats/	professionele	leergemeenschap	kinderopvang	

bieden. In 2020 worden de plannen hiervoor verder vormgegeven en afgestemd met de klankbordgroep. 
Vervolgens	wordt	er	een	start	mee	gemaakt	en	zal	het	in	2021	draaien.

•	 PPINK	on	tour;	PPINK	gaat	op	bezoek	bij	verschillende	locaties	in	de	kinderopvang	in	Nederland.	Daar	gaan	we	in	
op	wat	PPINK	doet	en	biedt	en	willen	we	graag	de	mening	horen	van	de	pedagogisch	professionals.	Wat	vinden	zij	
belangrijke onderwerpen. 

•	 PPINK	wil	verder	met	het	beroepsregister	en	zal	dan	een	ook	een	aanjager	zijn	om	dit	verder	op	de	agenda	te	
krijgen.	Hiervoor	organiseren	we	een	bijeenkomst	met	belanghebbenden.

•	 PPINK	gaat	in	2020	een	panel	samen	stellen	voor	pedagogisch	professionals.	De	professionals	die	willen	
deelnemen aan het panel krijgen polls, vragen, enquêtes e.d. van ons doorgestuurd. Op deze wijze hebben we een 
groep actieve professionals bij elkaar die hun mening kunnen en willen geven over onderwerpen die betrekking 
hebben op hun werk in de kinderopvang. 

2020-2023
Het	aanbod	van	PPINK	zal	in	de	loop	van	de	drie	jaar	steeds	verder	uitgebreid	worden.	In	2020	zal	PPINK	een	enquête	
houden onder de doelgroep zodat ook de wensen en onderwerpen die de doelgroep belangrijk vindt aan bod kunnen 
komen.	Hierbij	bekijken	we	ook	of	het	ontwikkelen	van	een	app	iets	is	voor	de	doelgroep.

HOE KAN JE GEBRUIK MAKEN VAN HET AANBOD 
EN DE DIENSTEN VAN PPINK?
Leden
Pedagogisch professionals die bevoegd zijn om te werken op de groep kunnen lid worden van PPINK. Daarnaast 
willen	we	in	2020	ook	de	beleidsmedewerker/	coach	de	mogelijkheid	geven	om	lid	te	worden.
De contributie hiervoor bedraagt €6,50 per maand. Daarvoor krijgt men in 2020 ook toegang tot het digitale platform 
van Kinderopvangtotaal.nl.
Studenten	die	in	opleiding	zijn	voor	bovenstaande	functies	kunnen	ook	al	lid	worden	van	PPINK	tegen	een	
gereduceerd tarief van €2,- per maand.
Het	lidmaatschap	is	per	half	jaar	opzegbaar.

PPINK-supporters via de werkgever
Ook	werkgevers	zien	het	belang	van	een	beroepsvereniging	voor	‘hun’	pedagogisch	professionals.	Vanaf	2020	is	het	
mogelijk dat werkgevers, hun pedagogisch professionals supporter maken van PPINK. 
De	werkgever	betaalt	dan	een	bedrag	per	medewerker.	Per	locatie	geven	ze	de	gegevens	(mailadres)	van	een	
pedagogisch professional aan ons door. Deze persoon is een contactpersoon van PPINK en zal een vlog ontvangen 
waarin	wordt	uitgelegd	wat	van	hem/haar	verwacht	wordt.	Zo	ontvangt	hij/zij	alle	nieuwsbrieven,	aanbiedingen,	
agenda,	polls	e.d.	en	kan	de	contactpersoon	dit	weer	doorgeven	aan	zijn/haar	collega’s	van	de	locatie.
De	supporters	van	PPINK	ontvangen	alle	info	en	mogen	met	korting	naar	bijeenkomsten	e.d.	PPINK.	Supporters	
kunnen	individueel	besluiten	of	ze	ook	supporter	plus	(soort	van	lid)	willen	zijn	zodat	men	ook	kan	deelnemen	aan	
ALV’s	en	direct	alle	info	van	ons	per	mail	e.d.	ontvangt.
PPINK	zet	de	komende	drie	jaar	flink	in	op	het	werven	van	supporters	via	de	werkgever.
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ORGANISATIE
De	kern	van	PPINK	zijn	de	leden	en	de	supporters	van	PPINK.	Voor	en	door	hun	is	PPINK	er.	Om	alles	goed	te	
regelen	en	een	mooi	aanbod	te	maken	is	er	het	bureau	van	PPINK.	Het	bureau	bestaat	uit	een	directeur,	een	
beleidsmedewerker,	een	communicatiemedewerker	en	een	administratief	medewerker.	Samen	2,2	fte.	

Een	vereniging	heeft	een	bestuur	dat	eindverantwoordelijk	is	voor	de	gang	van	zaken	van	de	vereniging.	Zij	voorzien	
het	bureau	van	inhoudelijke	input.	In	het	bestuur	van	PPINK	is	ruimte	voor	7	bestuursleden.	Zij	worden	aangesteld	
in	de	ALV.	Op	moment	van	schrijven	bestaat	het	bestuur	uit	6	pedagogisch	professionals.	Een	keer	in	de	zes	weken	
komt	het	bestuur	bij	elkaar	om	te	overleggen	met	de	directeur	en	de	adviesraad.	Er	wordt	dan	ook	aan	een	stuk	
meningsvorming voor PPINK gedaan.
Naast het bestuur is er een adviesraad. De adviesraad van PPINK bestaat momenteel uit 4 deskundigen uit de 
kinderopvang. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies in de bestuursvergaderingen, en dient ook als 
klankbord voor het bestuur en bureau.
In 2020 wordt er een klankbordgroep opgezet, waarin sleutelpersonen deelnemen die op enige wijze met de 
kinderopvang of met een beroepsvereniging te maken hebben. Denk hierbij aan iemand vanuit de wetenschap, vanuit 
de opleidingen, van een andere beroepsvereniging, vanuit de oudervertegenwoordiging etc. Deze groep komt 2 keer 
per jaar bij elkaar en kan advies en input geven op vragen die spelen bij PPINK.

In 2020 doen we een pilot met een aantal ambassadeurs onder de PPINK-leden. Deze ambassadeurs brengen PPINK 
onder	de	aandacht	bij	collega’s	op	lokaal	niveau.

FINANCIËN
PPINK heeft een meerjarenbegroting opgesteld, die te vinden is in de bijlage van dit plan.

Een	aantal	bestuurders	uit	de	kinderopvang	steunt	PPINK	de	komende	drie	jaar	financieel	door	middel	van	het	
aanbieden van de diensten van PPINK aan de eigen werknemers. Deze injectie stelt PPINK in de gelegenheid om zich 
verder te professionaliseren. 

De overige inkomsten van PPINK zijn afkomstig van individuele lidmaatschappen.  De afgelopen jaren is gebleken 
dat de professional niet makkelijk te bereiken is. Daarom zijn we in 2020 ook overgegaan op lidmaatschappen via de 
werkgever. De komende drie jaar zal PPINK in de werving met name inzetten op het lidmaatschap via de werkgever. 
Daarvoor zal PPINK op allerlei manieren werkgevers gaan benaderen en attenderen op PPINK, de diensten van PPINK 
en	de	waarde	voor	de	pedagogisch	professionals	(en	de	werkgevers).	
PPINK zal in 2020 ook de mogelijkheid voor subsidie verder onderzoeken. 

COMMUNICATIE
PPINK communiceert met alle pedagogisch professionals via de website, en via social media. De leden en 
supporters krijgen een aparte nieuwsbrief waarin ze alle ins and outs krijgen die te maken hebben met PPINK en de 
werkzaamheden	van	PPINK.	De	supporters	ontvangen	deze	nieuwsbrief	via	hun	collega	(PPINK-contactpersoon)	op	
de locatie.

Voor	journalisten	is	de	directeur	de	spreekbuis	van	de	beroepsgroep,	zolang	het	gaat	over	ontwikkelingen	die	te	
maken hebben met de inhoud van het beroep.

PPINK werkt met verschillende doelgroepen; pedagogisch professionals, studenten in opleiding en 
beleidsmedewerkers/	coaches	die	zelfstandig	lid	worden,	en	de	werkgevers	via	wie	we	de	pedagogisch	professional	
proberen te benaderen. Daarnaast heeft PPINK te maken met beleidsmakers, wetenschappers, de opleidingen en 
andere belanghebben in de kinderopvang. In de tijdbalk is te zien hoe we alle doelgroepen benaderen en voorzien van 
informatie.
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