
Goed werkgeverschap
Als organisatie behoud je natuurlijk graag je  
werknemers. Zij zijn de kracht van je organisatie.  
Met een collectief lidmaatschap van de beroeps- 
vereniging geef je als directie aan dat niet alleen  
jouw stem belangrijk is, maar ook die van hen als 
werknemers. PPINK vertegenwoordigt hen immers 
rechtstreeks aan tafel bij beleidsmakers. 

Goed werkgeverschap is ook aangeven “ik wil je graag 
behouden, wat heb jij nodig?” Via een lidmaatschap van 
PPINK kun je je werknemers veel extra’s bieden. Leden 
hebben bijvoorbeeld toegang tot interessante webinars 
en ‘Talks’, een uitgebreide kennisbank met actuele  
informatie, en contact met collega’s in heel Nederland. 

Een prettige, betrokken werkgever zorgt via de  
werknemer ook voor positieve aandacht naar buiten.  
Wat weer de kans vergroot om nieuwe medewerkers  
aan te trekken. “Je wordt daar gezien, je mag deelnemen 
aan interessante webinars, en je stem wordt ook  
vertegenwoordigd en niet alleen die van de directeur.” 
Een collectief lidmaatschap van beroepsvereniging  
PPINK laat kortom zien dat je je werknemers waardeert 
en respecteert. 

Hoe meer leden, hoe meer impact
Door als organisatie een collectief lidmaatschap af te 
sluiten steun je niet alleen je werknemers, maar de hele 
beroepsgroep. Hoe meer leden, hoe meer impact.  
En hoe groter onze stem aan tafel bij beleidsmakers en 
andere relevante organisaties. 

Heb je al een collectief lidmaatschap afgesloten? 
Spread the word! En moedig organisaties in je netwerk aan 
om ook voor hun werknemers een collectief lidmaatschap 
af te sluiten. Om zo onze pedagogisch professionals  
te steunen, en ons beroep echt op de kaart te zetten. 
Want we zijn trots op ons vak, en op onze mensen. 

Proud to be PPINK!

Wij zijn PPINK. 
Pedagogisch Professionals 
in Kinderopvang. 
We zijn de eerste en enige beroepsvereniging  
voor pedagogisch professionals* in kinderopvang.
Onze missie is de beroepsinhoudelijke positie van  
de pedagogisch professional te versterken en de  
waardering voor ons vak te vergroten. 

Dit doen we onder meer door:

•  Namens pedagogisch professionals aan tafel te zitten 
bij beleidsmakers en relevante organisaties, om de  
werkomstandigheden en kwaliteit op de werkvloer  
verder te verbeteren, en het vak te professionaliseren.

•  Kennis en inspiratie te delen, en tips en ervaringen  
uit te wisselen. 

•  De bekendheid en waardering voor ons vak bij onder 
meer ouders, werkgevers en de overheid te vergroten.

Samen met onze ambassadeurs en vakgenoten zetten 
we ons in om ons vak nog beter op de kaart te zetten  
en het naar een hoger niveau te tillen. Want het is het 
mooiste vak dat er is!

*Pedagogisch medewerkers, gastouders, leidinggevenden die bevoegd zijn  
om op de groep te staan. En pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches.

“De kinderopvangsector is  
inmiddels een professionele sector 
met een behoorlijk omvang en met  
een grote toegevoegde waarde voor 
onze samenleving. De pedagogisch 
professionals spelen hierin de  
hoofdrol. 
Het is daarom belangrijk en noodzakelijk dat deze  
beroepsgroep een eigen beroepsvereniging met  
kwaliteitsregister heeft. De Kinderopvanggroep neemt 
haar verantwoordelijkheid om deze beroepsvereniging 
financieel te ondersteunen zodat deze vereniging kan 
groeien en zich kan ontwikkelen en totdat het landelijke 
kwaliteitsregister een feit is!”

Harriëtte Koning - Lid Raad van Bestuur  
Kinderopvanggroep

“Wij vertegenwoordigen de leden en 
brengen hun belangrijke stem over. 
Hiermee kunnen we de kwaliteit  
op de werkvloer bewaken en  
veranderen als nodig. De leden  
zijn de experts op het gebied van  
de jonge kinderen in Nederland en  
hebben de super belangrijke taak 
aan hun toekomst mee te bouwen. Het is een  
beroepsgroep die gehoord en gekend moet  
worden en die enorm trots mag zijn op hun inzet.” 

Myrte van Gurp - Directie beroepsvereniging PPINK

Waarom een collectief  
lidmaatschap afsluiten  
voor je werknemers?
De beroepsgroep pedagogisch professionals is van groot 
belang voor de jonge kinderen van Nederland. En voor 
hun ouders. Het is daarom belangrijk dat zij gehoord en 
gesteund worden. Door hun werkgever, door ouders en 
door de overheid. Een eigen beroepsvereniging speelt 
daarin een belangrijke rol. 
De pedagogisch professional heeft oog voor voor 
onze kinderen, beroepsvereniging PPINK heeft oog 
voor de pedagogisch professional. 



Meer weten over een  
collectief lidmaatschap van 
beroepsvereniging PPINK? 

Myrte van Gurp, directeur van PPINK vertelt u graag 
meer over de voordelen van het lidmaatschap voor  
zowel uw werknemers of leden, als voor uw organisatie.  
PPINK zet in op forse groei van het aantal leden,  
dit doen we onder meer door de kosten van het  
lidmaatschap aantrekkelijker te maken. Meer weten?  
Bel 06 42 49 12 29 of mail naar myrte@ppink.nl.

Wij zijn proud to be PPINK! En we hopen uw werknemers 
te mogen verwelkomen als lid van PPINK, zodat we  
samen meer impact kunnen creëren en ons vak naar  
een nog hoger niveau kunnen tillen.

Beroepsvereniging pedagogisch proffesionals in de kinderopvang
Verlengde Hoogravenseweg 150B, 3525 BL Utrecht
info@ppink.nl  www.ppink.nl

“Het grootste pluspunt van PPINK 
vind ik de stem die ze mij als  
pedagogisch professional geven!
Er word door PPINK aandacht  
gegenereerd voor mijn vak.  
Ze geven mij de mogelijkheid mijn 
kennis te vergroten en verdiepen. 
Door bijvoorbeeld webinars en 
PPINK Talks aan te bieden.
Met PPINK Insite kan ik mijn kennis delen of vragen  
stellen aan collega’s door heel het land. Ook brengen ze 
mij op de hoogte van bijvoorbeeld onderzoeken waar 
input van een pedagogisch professional wordt gevraagd, 
waar ik anders geen weet van zou hebben.
Kortom zichtbaarheid voor mijn vak en daarmee een directe 
lijn naar buiten waar ik in kan participeren en anticiperen.”

Diana Turkenburg-de Haan - Kinderopvang professional

“We willen als branche serieus  
genomen worden. We maken het 
verschil door een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van kinderen en 
het ondersteunen van ouders in een 
belangrijke fase van hun leven; het 
jonge ouderschap. Onze bescheiden-
heid over die bijdrage mag minder, 
het stimuleren van beroepstrots is dus belangrijk. Om de 
drempel te verlagen deel te nemen aan de activiteiten van 
PPINK, draagt Kanteel als werkgever bij. Hierdoor kunnen 
alle medewerkers gemakkelijk lid worden en genieten van 
al het moois en de kracht die PPINK biedt.”  

Ghislaine Fonteijn- Kanteel Kinderopvang


