
Proeven 
aan PPINK

toegang ledenplatform Insite. Hier kunnen leden zelf berichtjes
op zetten of tips, vragen en inspiratie van andere vakgenoten
lezen. En er staat natuurlijk ook nieuws van PPINK zelf,
bijvoorbeeld aankondigingen van events, etc.;
gratis maandelijks webinar;
gratis toegang tot PPINK-talks;
korting of voorrang op events zoals het PPINK-festival;
winacties;
gratis deelname aan PPINK-escape-challenge (een slim
escapespel dat je ook kunt inzetten als gezamenlijk teamuitje).

Voordelen van een collectief lidmaatschap voor jouw
pedagogisch professionals:

Beroepsvereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang 
www.ppink.nl - info@ppink.nl

ledenplatform Insite



Je wilt het beste voor je pedagogisch professionals. 
Zij maken immers jouw organisatie tot wat hij is. Zij zijn de mensen
waar kinderen en ouders op bouwen. Deze toppers wil je tevreden
houden. Je wilt dat ze bij je blijven omdat jij naast een fijne werkplek
en een goede sfeer ook extra’s biedt. 
Extra’s speciaal toegesneden op de pedagogisch professional.
Extra’s die precies aansluiten bij wat zij nodig hebben: een
organisatie die pedagogisch professionals meer op de kaart zet
en ze vertegenwoordigt in gesprekken met politiek en andere
beleidsmakers, een podium waar ze vakgenoten kunnen treffen en
een plek die verdieping & inspiratie biedt, waar kwaliteit continu
op de voorgrond staat. 
Dát is precies wat beroepsvereniging PPINK doet. 

Om dit eens uit te proberen, kun je nu proeven aan PPINK. Of
eigenlijk, jouw pedagogisch professionals kunnen proeven aan
PPINK. 
We bieden je organisatie een aantal gratis webinars. Zo kunnen
jouw professionals zelf de voordelen ondervinden van PPINK.
Daarna neemt PPINK contact met je op om te informeren naar jullie
ervaringen en indien positief kunnen we vrijblijvend een aanbod
op maat maken voor een collectief lidmaatschap. 

Proeven aan PPINK? 
Stuur een mail naar myrte@ppink.nl 
of bel Myrte op 06-42491229

kwaliteitsimpuls voor je organisatie; je faciliteert je werknemers
om hun vak bij te houden en zich te ontwikkelen volgens de
professionele standaard van de beroepsgroep;
ondersteuning in de ‘communicatie & implementatie van het
PPINK-lidmaatschap’;
ledenservice voor vragen van je medewerkers die van invloed
zijn op het vak en de kwaliteit op de werkvloer;
het collectief lidmaatschap kan zonder problemen onbelast
vergoed worden en valt buiten de vrije ruimte van de
werkkostenregeling.

Wat biedt het collectief lidmaatschap van PPINK?
Je kunt je pedagogisch professionals in een keer allemaal lid maken.
Dit heet een 'collectief lidmaatschap’. Voor dit lidmaatschap maakt
PPINK per organisatie een aanbod op maat. 

Voordelen van een collectief lidmaatschap voor jouw
organisatie:

 


