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LINK is het ledenplatform van InEen. Wil je up-to-date blijven, makkelijk
toegang krijgen tot vakinformatie en sparren met collega’s uit andere
regio’s? Start dan je dag met LINK!
Helemaal op maat
voor jou
Op Mijn InEen zie je het laatste
nieuws, verhalen, bijeenkomsten
en groepsberichten over de voor
jou relevante thema’s. Die selecteer
je eenvoudig zelf op LINK. En als je
dat wilt, ontvang je een mail als er
nieuws voor je is.
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Alle kennis bij de hand
Om je snel op weg te helpen,
hebben we alle informatie per thema
bijeengebracht in het kennisbank
dossier. Speerpunten, achtergronden,
documenten, nieuws, praktijkver
halen, bijeenkomsten en de laatste
reacties uit de LINK-groep vind je
hier overzichtelijk bij elkaar.
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Stel je vragen en deel je ervaringen
in een LINK-groep, vind en verbind
met leden uit andere regio’s of
maak direct contact met de juiste
medewerker van InEen.
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Meer weten over LINK? Bekijk ‘LINK in
1 minuut’ op ineen.nl/link
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Start nu!
Vraag jouw inloggegevens voor LINK
aan op link.ineen.nl
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Maak kennis met bestuur en bureau,
lees wat we doen en hoe de leden
de koers van InEen bepalen.
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Nodig ook je
collega’s uit
voor LINK!

