Bedrijfskorting
De BPUG biedt bedrijven de mogelijkheid om voor de medewerkers een korting te verkrijgen op het
lidmaatschap van de BPUG.
Lid zijn van de BPUG betekent aangesloten zijn bij het meest inspirerende verbindende en verrijkende
netwerk voor projectprofessionals. De BPUG is een gebruikersvereniging d.w.z. voor en door leden die allen
dezelfde passie hebben:

‘succesvol zijn met en door het toepassen van Best Practices’
Als je medewerkers actief zijn in het vakgebied van Project, Programma, Portfolio, Risico Management en
Verandermanagement dan kun je ze met de bedrijfskorting voordelig laten deelnemen aan deze actieve
vereniging.
Je organisatie profileert zich daarmee als professionele werkgever die de ontwikkeling van zijn
professionals belangrijk vindt en serieus neemt. Als werkgever stimuleer en faciliteer je de
professionalisering en groei in volwassenheid bij het gebruik van Best Practices in Project, Programma,
Portfolio, Risico en Verander Management in en door je organisatie.
De professionals worden automatisch op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen op
het vakgebied en krijgen de mogelijkheid om in de keuken te kijken van collega’s in andere bedrijven en
sectoren. Zij maken dan deel uit van een netwerk die bol staat van kennis en ervaring waar zij gebruik van
kunnen maken in hun dagelijkse werk.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een kennisevenement in je eigen bedrijf te houden. De BPUG
gaat in onderling overleg en in samenwerking met je bedrijf het thema en het programma afstemmen en
inhoudelijk verzorgen. Je krijgt dan de mogelijkheid om ook andere medewerkers gratis toegang te geven
tot dit kennisevenement in-house. Zo maken de andere leden van de vereniging ook kennis met je
organisatie. En je medewerkers kunnen kennis opdoen van ervaringen bij andere organisaties.

Je organisatie komt in aanmerking indien:
1. Je minimaal 5 leden van de organisatie wilt aanmelden
2. Een bedrijfskorting geeft een korting op de jaarlijkse contributie
a.
Klein : Tot 25 leden
25 % korting
b.
Groot : 25 leden of meer
33,33 % korting
3. IEDER lid onder deze bedrijfskorting heeft dezelfde voordelen en verplichtingen als elk ander
betalend lid met uitzondering van de administratieve gegevens
4. Je organisatie stelt één contactpersoon aan die de organisatie voor de vereniging
vertegenwoordigt. De contactpersoon is single point of contact voor facturering en
contactgegevens medewerkers.
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