UITNODIGING

Benchmark beheer en onderhoud ziekenhuizen

Benchmark beheer en onderhoud
Weet u precies hoe uw ziekenhuis presteert? Hoe verhouden uw prestaties in beheer en
onderhoud zich eigenlijk tot andere ziekenhuisinstellingen?
Deelnemen aan de benchmark beheer en onderhoud van Quadrance, is dé manier om inzicht
te krijgen in de kwaliteit en kosten van uw ziekenhuisinstelling. De benchmark levert u tal
van concrete verbeterpunten voor beheer en onderhoud.

Meedoen loont

Met uw deelname heeft u niet alleen een krachtig vergelijkingsinstrument in handen, maar wordt u
tevens uitgenodigd voor een exclusieve bijeenkomst met alle deelnemers waar de resultaten worden
gepresenteerd. De bijeenkomst zal (onder voorbehoud COVID-19) plaatsvinden op 7 oktober 2021.
Onderwerpen tijdens de bijeenkomst:
Presentatie over Big Data
Toelichting op de benchmark resultaten door Quadrance
Interactieve kleinschalige themabesprekingen
Voldoende ruimte om te netwerken
Save the date!

Niet twijfelen. Gewoon doen.

Wilt u meer informatie over de benchmark of uw deelname bevestigen? Neem dan contact
met ons op via info@quadrance.nl. De kosten voor deelname aan de benchmark en de
benchmarkbijeenkomst bedragen € 795 excl. BTW.
Wij kijken uit naar uw deelname en komst!

Benchmark beheer en onderhoud.
Meer dan de moeite waard!
De jaarlijkse benchmark biedt elke zorgprofessional binnen het
beheer- en onderhoudsdomein een schat aan kennis, ervaring en
waardevolle contacten. U ontvangt bovendien een jaar lang toegang
tot een persoonlijk interactief rapport met alle resultaten van uw
ziekenhuisinstelling.
Hoe meer instellingen meedoen, hoe waardevoller het
vergelijkingsinstrument. Meld u aan! Samen versterken
wij elkaar.

Handig om te weten
Indien u eerder heeft meegedaan vult Quadrance voor u de
basisgegevens in. U krijgt ruim de tijd om de vragenlijst in- of
aan te vullen en bij vragen zijn wij beschikbaar.
Heeft u slechts beperkt de tijd maar wilt u wel deelnemen?
Geen probleem. Voor een all-in bedrag van € 1.750 excl. BTW
krijgt u begeleiding, komen wij bij u langs en vult Quadrance
de aangeleverde gegevens in.

www.qurplus.nl
www.quadrance.nl

