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Ontmoet bestuurders, directeuren bedrijfsvoering en financials in de zorg  

Dit najaar organiseren we weer een 
inkoopbenchmark voor de zorg. 
Tijdens deze zomersessie tonen we 
data uit eerdere benchmarks en ander 
materiaal dat u meteen kunt gebruiken 
om uw eigen organisatie te toetsen.  

U kunt ook meedoen aan de 
najaarsbenchmark. Dit keer is er extra 
aandacht voor de coronaperiode in het 
eerste halfjaar van 2020. De 
benchmark gaat uit van onbewerkte 
crediteurendata en kost derhalve de 
organisatie geen tijd.  

De inkoopbenchmark is een 
samenwerking tussen Emeritor en CP-
FM.  

Emeritor is een leidend 
inkoopadviesbureau gespecialiseerd in 
het analyseren en uitvoeren van 
inkoop in grote en middelgrote 
organisaties in de private, publieke 
sector en de zorg.   

CP-FM is een specialist en partner 
voor controlling vraagstukken en biedt 
een business intelligence oplossing 
met uitgebreide benchmarkinformatie 
voor zorgorganisaties.  

 

Wilt u aanwezig zijn bij deze praktische middag? Meld u dan aan via onze website: 
www.emeritor.com/cpfm-zomersessie2020/  

Wanneer: Vrijdag 21 augustus 2020 
Waar: Suzie Q, Dr. Lelykade 33-37, Den Haag 
Tijd: 12.00 – 16.00 uur 
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Locatie zomersessies in 
restaurant Suzie Q 

Wij gebruiken ‘de Loft’ met een riant 
uitzicht op de haven met boten. De 
ruimte is normaliter geschikt voor 200 
personen, maar vanwege de Corona 
maatregelen hanteren wij een 
maximum van 10 bezoekers. De loft 
heeft een eigen opgang. Er is dus 
geen contact met bezoekers van het 
restaurant. 

Bij aanmelding en No-show krijgt u als 
Emeritor relatie een ‘ludieke straf’. 
Tenzij u iemand anders voor in de 
plaats regelt. Wij willen zoveel mogelijk 
relaties van verschillende organisaties 
de kans bieden om bij deze sessies 
aanwezig te zijn.  

U kunt u aanmelden voor een 
bijeenkomst via de link 
www.emeritor.com/cpfm-zomersessie2020/   
of een e-mail te sturen naar Maarten 
Erasmus: erasmus@emeritor.com of 
telefonisch via 06-19039288.  

Wij volgen strikt de RIVM richtlijnen 
tijdens onze bijeenkomsten. Suzie Q 
heeft uitgebreide protocollen voor 
reiniging en hygiëne. Sowieso worden 
voor, tijdens de pauze en na de 
zomersessie oppervlakken zoals 
deurgrepen, toiletten en tafels 
gedesinfecteerd. 


