Lidmaatschap Triocare 2018
Wat levert het lidmaatschap op?
Deelname aan Triocare levert u actuele informatie en kennis op over ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid in de zorgsector. Dit doen we tijdens interactieve bijeenkomsten, congressen, Green
Business Sessies en via onze Triocare.net community. U wordt geïnspireerd door sprekers, experts en
deskundigen uit de praktijk vanuit de zorgsector, toeleveranciers, overheden en het bedrijfsleven.
Wat kunt u verwachten voor uw lidmaatschap Triocare?
1. Deelname aan interactieve bijeenkomsten
Triocare organiseert in 2018 (tenminste) 2 interactieve bijeenkomsten. Zij nodigt sprekers uit die hun
visie delen inzake het kantelen van de zorg naar de toekomst en interacteren hierover met de
deelnemers. De bijeenkomsten hebben als doel om u uit de dagelijkse drukte te halen en u nieuwe
energie en ideeën te geven voor uw organisatie of bedrijf.
2. Deelname aan Congres Gezonde Zorg 3.0 op 14 juni 2018
Voor de 3e keer organiseren wij het Congres Gezonde Zorg, een congres waar u met gelijkgestemden
in gesprek gaat, kennis krijgt van sprekers die visie op de toekomst hebben en met u aan het werk
gaan. Uw organisatie ontvangt een entreekaart gratis en twee kaarten met 50% korting. Meer
deelnemers en niet-leden betalen € 375,- p.p. excl. btw.
3. Korting op uw eigen Green Business Sessie
U ontvangt 35% korting op uw eigen Green Business sessie. Triocare organiseert voor u en uw
collega’s een sessie van 3 uur op uw locatie met twee experts. Het betreft een mini expeditie waarbij
u samen met uw samenwerkingspartners aan de slag gaat over een specifiek gekozen onderwerp. De
kosten voor deze sessie bedragen € 650,- excl. btw (i.p.v. € 1.000,-).
4. Extra werkgroepen in onze Community
De Triocare Community is voor iedereen gratis toegankelijk. Gedurende 2018 breiden wij de
community uit met de mogelijkheid werkgroepen te starten voor kennisuitwisseling en
samenwerking. Deze uitbreiding zal voor leden gratis blijven.
5. Zichtbaarheid
Indien wenselijk zullen wij op onze webpagina uw logo tonen. Daarnaast kunt u gebruik maken van
ons Triocare logo op uw eigen communicatiemiddelen.
6. Gebruik maken van het netwerk van Triocare
Naast toegang tot onze online community zal Triocare ook op andere manieren mensen en
organisaties met elkaar verbinden om kennis en kunde met elkaar te delen.
Lidmaatschapskosten 2018
De kosten bedragen € 1.950,- excl. btw per jaar. Indien uw organisatie voor 1 mei 2018 besluit lid te
worden, bieden wij u een extra gratis kaart voor het congres op 14 juni 2018.
Het partnerschap geldt per kalenderjaar en wordt elk jaar in januari automatisch verlengd. Opzeggen
dient schriftelijk te worden gedaan voor 1 december van het lopende jaar.
Mocht u als kleine organisatie en/of toeleverancier interesse hebben om zich ook aan te melden, neemt u
dan contact met ons op voor aangepaste voorwaarden.
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