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Beste werkgever, 
 
Nederland is in een crisis 
Veel mensen gaan de komende weken en maanden te maken krijgen met zorgen en stress, door 
stijgende kosten van levensonderhoud. Dit geldt waarschijnlijk ook voor uw medewerkers. Of ze nu 
minima, middeninkomens, huurders of wooneigenaren met hard stijgende lasten zijn.  
 
Als werkgever bent u waarschijnlijk met uw collega’s, managementteam en/of OR in gesprek om te 
kijken hoe u als goed werkgever uw mensen kunt helpen – en tegelijkertijd uw risico op verzuim te 
verkleinen. En misschien betrekt u een arbodienst of externe (schuld)hulpinstantie om uw 
medewerkers financiële steun, adviezen en tips te geven om te kunnen besparen.  
 
Helaas zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Tips worden niet omgezet in acties. Zeker 
niet als er al sprake is van stress en echt contact maken en hulp bieden lastig wordt. 
 
Samen de winter door 
Het raakt ons en we voelen ons geroepen om in die nood een oplossing aan te bieden die ánders werkt. 
Beter denken we. #samendewinterdoor is een initiatief van BEDDERx, een stel maatschappelijk 
betrokken ondernemers die al jarenlang bezig zijn met duurzame gedragsveranderingen. Met positieve 
impact op onze samenleving. Bekijk hier de video: https://youtu.be/AW1rBulKuus.   
 
Met onze oplossing brengen we alle partijen, initiatieven en adviezen samen in één app – PINGO. Met 
de app helpen we uw medewerkers in actie te komen en wél de juiste keuzes te maken. Zo gaan ze 
maximaal besparen op hun kosten en worden het werk en de adviezen van uw mensen en dat van 
samenwerkingspartners pas echt goed benut! 
 
Hoe werkt onze oplossing? 
PINGO is een app die gedrag helpt veranderen. Bewezen effectief, slim en meetbaar. PINGO maakt je 
medewerkers sterker in besparen. Niet met vrijblijvende tips, maar met concrete push-berichten die je 
steeds op het juiste moment de juiste acties laten ondernemen. Zodat je als medewerker meteen 
bespaart, blijft besparen én gestimuleerd wordt om andere collega’s te helpen besparen. 
 
Zie PINGO maar als de verbindende en actieve bespaar-buddy die je altijd op zak hebt. 
 
Doe ook mee 
Probleem herkenbaar? Spreekt de PINGO app tot uw verbeelding? Geïnteresseerd? Dan hopen we dat u de 
andere werkgevers volgt die de PINGO app inmiddels hebben gekocht voor hun medewerkers. En dat 
ook ú hem koopt voor al uw medewerkers. 
 
De kosten van € 2,50 per medewerker zijn het niet, denken we - en horen we ook terug van andere 
organisaties! Het bedrag is eenmalig voor 6 maanden, excl. BTW en incl. een 2e app voor de partner van 
de medewerker.  
 
Wilt u zelf ook push-berichten en bijvoorbeeld polls kunnen toevoegen voor uw eigen medewerkers? 
Dan kunnen we het content management systeem beschikbaar stellen voor slechts € 695. 
 
Dus doe mee via www.samendewinterdoor.nl/meedoen!  
 
Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur ons gerust een email via info@samendewinterdoor.nl.  
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
Krijn, Menno, Erik en Hendrik Jan 
 
 
PS. De app raakt aan geen enkele bedrijfsapplicatie en is gewoon te downloaden uit de Appstore of 
Playstore. Zie de app als een sympathieke geste aan uw medewerkers, bijvoorbeeld ‘verpakt’ als digitale 
cadeaubon met PINGO-logo en activatiecode. Het kan in het kerstpakket, maar waarom wachten als ze al 
weken eerder kunnen starten met besparen ;-)?! 

 



Geef de PINGO app als digitale cadeaukaart aan al uw medewerkers! 
 

 
 
 

 
PINGO is beschikbaar voor iOS en Android. 

Bekijk het filmpje over het unieke van PINGO: https://youtu.be/4UhLfaAibmc  
 

 
 

 
 

De kracht: de tips komen druppelsgewijs binnen, opgevolgd door 
instructiefilmpjes. Heel praktisch, met de kracht van herhaling 

 
 



 
Over PINGO 

 

 
 
 
 

De PINGO app: met bewezen software van BEDDERx 

 
 
 
 


