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Word lid van de
Philadelphia Business Club
Philadelphia’s duurzame business club

Samen duurzaam
Iedereen wil erbij horen en mee doen. Voor mensen met een beperking is dat
niet anders. En Stichting Philadelphia Zorg moedigt elk initiatief aan om dat ook
daadwerkelijk in praktijk te brengen. Philadelphia heeft immers ‘duurzame zorg’
als uitgangspunt voor haar meerjarenstrategie.

Wat is ‘duurzame zorg’?
Maar wat bedoelen wij eigenlijk met ‘duurzame zorg’? Voor Philadelphia is een duurzame strategie een meerjarenbeleid
dat toekomstbestendig is. Dat wij als zorginstelling een mensgerichte organisatie zijn die het beste uit cliënten én haar
medewerkers haalt. Een organisatie ook die een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering heeft en die is geworteld
in, en bijdraagt aan, de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken. Duurzaamheid is voor Philadelphia aan de ene
kant onze cliënten zo veel mogelijk onderdeel van onze samenleving te laten zijn (ook wel het verhogen van de sociale
footprint genoemd) en anderzijds zo zuinig mogelijk om te gaan met bijvoorbeeld energie, water en grondstoﬀen (de
verlaging van de CO2 footprint).

Sociaal ondernemen
Philadelphia zoekt daarom aansluiting en samenwerking met partijen, waaronder partners, die daar net zo over denken.
Ondernemende bedrijven die begrijpen hoe belangrijk duurzame zorg is. En zelf ook een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering nastreven.

Leden van de Philadelphia Business Club genieten diverse
voordelen van hun lidmaatschap
Om al het goede op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bundelen, is de
Philadelphia Business Club opgericht. Philadelphia kan zo gezamenlijk optrekken met haar partners. Elke organisatie die
wil participeren in ‘duurzame zorg’ en zich wil aansluiten bij deze bijzondere club is van harte welkom.
En Philadelphia doet daar graag iets voor terug. Een goede relatie hadden we al, daaraan voegen we graag iets toe.
Zo kan Philadelphia clubleden bijvoorbeeld ondersteunen bij de invulling van hun quotum in het kader van
arbeidsparticipatie, de SROI-verplichting (Social Return On Investment). Bij bedrijven - vanaf een bepaalde omvang - dient
5% van hun personeelsbestand te bestaan uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jobcoaches van
Philadelphia kunnen:
• clubleden ontzorgen met betrekking tot de intake van cliënt-medewerkers;
• medewerkers van de leden ondersteunen in de omgang met en ondersteuning van client-medewerkers;
• cliënt-medewerkers begeleiden tijdens hun werk.
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Nog meer voordelen voor clubleden
Leden van de Philadelphia Business Club genieten diverse voordelen van hun lidmaatschap
Tijdens informele bijeenkomsten (netwerkborrels, partnerdagen) hebben clubleden de mogelijkheid te acquireren.
In het ledenoverzicht op onze Philadelphia Business Club webpagina kan u, indien u dat wilt, vermeld worden met uw logo en
een korte motivatietekst.
Clubleden kunnen zich profileren door middel van een naamsvermelding (logo) tijdens sportieve bijeenkomsten zoals Cabriodag in Vierhouten en het jaarlijkse voetbaltoernooi in Hierden.
Clubleden kunnen voor Partnerdagen gastheer of gastvrouw zijn, en daarmee hun netwerk vergroten.
Clubleden kunnen jaarlijks eenmalig gratis gebruik maken van een Philadelphia-zaal voor een bijeenkomst van hun eigen
organisatie.
Medewerkers van clubleden ontvangen10% korting op artikelen in alle Philadelphia-winkels in het land.
Clubleden kunnen door cliënten gemaakte kunst lenen voor in hun eigen pand(en).
Als clublid financiert u ‘Everyday heroes (power)certificaten.

Uit de
praktijk...

Cabrio-dag in Vierhouten
Verslag van een geslaagde dag in juli 2018
Op zaterdag 14 juli vond de jaarlijkse cabriodag plaats

Afdeling Inkoop heeft een aantal jaren terug gehoord dat in

in Vierhouten waarbij 89 cliënten genoten van friet, ijs,

Vierhouten jaarlijks een cabriodag wordt gehouden en heeft

het zonnetje, buitenlucht en mooie (elektrische) bolides,

bedrijven benaderd om hier aan mee te werken. Dat lukte,

waarvan sommige zonder dak. Het werd een geweldige

en zo genieten onze cliënten hier elk jaar weer van. Dit past

dag met heerlijk de wind door de haren.

prima binnen ons Duurzaamheidprogramma en voegt de
daad bij het woord; gewoon doen! Wij vinden het dan ook

Hoe ging dat?
Het begon met frites en een snack eten van de friteskraam.
Gezellig met de stoeltjes buiten. Om 12.00 uur arriveerden
de cabriobus, een aantal mooie (elektrische) (cabrio)auto’s
en een antieke verhuisvrachtwagen. De cliënten werden al

fantastisch dat er zulke betrokken bedrijven zijn die dit voor
onze cliënten mogelijk maken. Dit jaar waren dit: Broekhuis
Lease, Valuesupport, Herz Amersfoort, Essity, Constantis en
Verhuisbedrijf Kattenberg/Mondial Movers. Wij willen ze hier
hartelijk voor bedanken.

direct enthousiast. Een aantal cliënten zocht al uit in welk
voertuig ze mee wilden rijden. Ondanks het feit dat we
pas om 13.30 uur zouden gaan rijden stonden ze al bij het
voertuig van hun keuze klaar. Wat een enthousiasme. Omdat
er een aantal chauﬀeurs bij waren die de voorgaande jaren
ook hadden gereden was er gelijk een klik.
Na de eerste ronde kwamen de bussen en auto’s terug
in Vierhouten, hier stond de tweede groep cliënten al te
wachten. Ze wilden dolgraag mee en zaten dan ook snel
in de bussen en auto’s. Heerlijk rondrijden in de cabrio’s
of in een gave luxe sportauto. Er was zelfs een antieke
verhuiswagen voor de liefhebbers. Het werd een geslaagde
dag voor iedereen. Na aﬂoop verrasten de locatiemanagers
de chauﬀeurs nog met een presentje.
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Kosten lidmaatschap
Lid worden kan ﬁnancieel, maar moet en hoeft niet, de goede relatie staat voorop. Bijdragen kan op veel verschillende
manieren. Misschien dat u actief wilt zijn bij een van onze evenementen, of u kunt een van onze cliënten een werkplek
aanbieden binnen uw organisatie. De mogelijkheden zijn divers. En wij stellen elke bijdrage zeer op prijs.
Wilt u ﬁnancieel bijdragen aan de evenementen die de Philadelphia Business Club organiseert dan kunt u in onderstaande
tabel lezen wat dat voor uw organisatie betekent. De hoogte van het ledengeld is afhankelijk van de grootte van uw
organisatie. De bedragen in deze tabel zijn een richtlijn en niet bindend.
Organisatie type

Omvang

Eigen omzet

Kosten lidmaatschap

ZZP-er

Eenmans/vrouwszaak

€ 50.000 - € 200.000

€ 500 *

Micro MKB

Van 2 tot 10 personen

€ 200.000 - € 700.000

€ 1.250

Klein MKB

Van 10 tot 50 personen

€ 700.000 - € 12.000.000

€ 2.500

Middelgroot MKB

Van 50 tot 250 personen

€ 12.000.000 - € 40.000.000

€ 5.000

Grootbedrijf

Meer dan 250 personen

Meer dan € 40.000.000

€ 7.500

*/ Organisaties hebben de mogelijkheid om hun bijdrage (voor een deel) te doen in de vorm van een wederdienst(en). Dit kan
door mee te doen aan één van de activiteiten zoals bijvoorbeeld voetbalteam coachen, cabrio rijden, spontane activiteiten,
vrijwilligerswerk op locatie, of het vervullen van werkzaamheden met gesloten beurzen, etc.

Dit doen we met uw ﬁnanciële bijdrage?
Met elkaar ﬁnancieren/organiseren we...
...grote projecten/bijeenkomsten/sportevenementen.
...activiteiten voor cliënten van Philadelphia op het gebied van duurzaamheid.
...‘Everyday heroes (power)certiﬁcaten.
...projecten op het gebied van ‘duurzame zorg’, bijvoorbeeld de onkosten die we maken voor de Workshops
Duurzaamheid. Deze organiseren we voor al onze locaties.
...het voetbaltoernooi en Cabriodag.
...informele bijeenkomsten als netwerk- en partnerdagen.
Het ledengeld is niet bedoeld voor de bekostiging van de Philadelphia Business Club zelf.
De Philadelphia Business Club wordt in een aparte Stichting opgenomen.
Zo halen we ‘met elkaar’ het beste uit onszelf.

Lidmaatschapsvoorwaarden
Hieronder vindt u de lidmaatschapsvoorwaarden van de Philadelphia Business Club.
Leden onderschrijven de visie van Philadelphia met betrekking tot ‘Duurzame zorg’. Deze is vastgelegd in deze brochure.
Leden doneren in de vorm van een jaarlijks lidmaatschap en kunnen zo gebruik maken van alle genoemde voordelen.
Het lidmaatschap gaat in op 1 januari en geldt minimaal voor een periode van 12 maanden en voor de duur van
onbepaalde tijd.
Opzegging kan gedurende een jaar uiterlijk vóór 1 oktober van enig jaar.
Opzegging kan alleen schriftelijk via een brief gericht aan Philadelphia, ten aanzien van Duurzaamheid, Postbus 1255,
3800 BG Amersfoort.
Leden ontvangen na inschrijving jaarlijks, na 12 maanden, een factuur conform typering van de onderneming.
Genoemde bedragen zijn in euro´s en exclusief BTW.
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Uit de
praktijk...

Het jaarlijkse voetbaltoernooi - Winst voor Borneo United
Column van Greet Prins - Voorzitter raad van bestuur - 7 juni 2018
Op zaterdag 2 juni mocht ik het Philadelphia Voetbal-

merken de begeleiders op de locatie zelf ook. Want tijdens

toernooi openen. Een prachtig evenement voor

een groepstraining leer je veel over jezelf en over elkaar. Dat

iedereen die van voetballen houdt. Georganiseerd door

schept een band die je ook voelt als je met zijn allen weer

fantastische vrijwilligers van vv Hierden en Philadelphia.

terug bent van het voetbalveld. Dat ze de ﬁnale net niet

Mogelijk gemaakt door de partners van Philadelphia en

haalden was daarom maar heel even erg. Ze hebben immers

de Vrienden van Philadelphia. Met ruim 200 voetballers

net als alle andere deelnemers, coaches en vrijwilligers van

en 150 supporters en bijna 70 begeleiders was het weer

het toernooi gewonnen. Als team. Het voetbaltoernooi werd

een enorm gezellig feest voor iedereen. Veel teams

gewonnen door The Dreamboys van Philahof Zeewolde.

waren al eerder geweest, maar er waren ook teams voor

En … volgend jaar zijn ze er natuurlijk ook weer bij.

die het eerst samen op het veld stonden.
Een van die teams was de groep Borneo United van de
Borneostraat in Almere. Een team dat heel snel heel veel
geleerd heeft. Ze wonen namelijk nog maar een paar weken
met elkaar op een nieuwe locatie van Philadelphia. Ze zijn
dus nog druk bezig om te wennen. Aan elkaar en aan het
leven op een groep. Ze hadden vijf trainingsavonden de
tijd om onder leiding van twee sportieve begeleiders uit te
groeien tot een voetbalploeg.
Het is heel knap hoe ze in zo’n korte tijd een team zijn
geworden. Dat merkten de coaches op het veld en dat

Meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u goede ideeën of suggesties over Philadelphia Business Club, neem dan contact op met
team duurzaamheid via mailadres duurzaamheid@philadelphia.nl.

Inschrijﬀormulier
Wilt u zich direct aanmelden voor Philadelphia Business Club, vul dan het inschrijﬀormulier op de volgende pagina in. U
kunt dit formulier als bijlage verzenden bij uw mail aan duurzaamheid@philadelphia.nl. Zodra wij uw inschrijving hebben
ontvangen en verwerkt volgt een contract en een factuur.

Philadelphia Business Club blijft zich ontwikkelen
Philadelphia Business Club is een club die zich nu en in de toekomst zal blijven ontwikkelen. Dit doen we samen met u en
iedereen die zich inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Groei mee en ervaar zelf wat
Philadelphia Business Club voor u kan doen!
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Inschrijfformulier Philadelphia
Business Club

Philadelphia

Business

Club

Datum
Bedrijfsgegevens (type bedrijf)
Bedrijfsnaam
Aantal medewerkers
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Mailadres
Telefoonnummer (mobiel)
Telefoonnummer (zakelijk)
Websiteadres van uw organisatie
Wij stellen het op prijs als u een motivatie wilt schrijven voor in ons ledenoverzicht op onze website.
Deze mag circa 100 woorden lang zijn. In uw motivatie omschrijft u bijvoorbeeld waarom u lid wilt worden van de
Philadelphia Business Club. Of u geeft hier aan wat uw ideeën zijn over duurzame zorg. Uw motivatie plaatsen wij samen
met uw logo in het ledenoverzicht van Philadelphia Business Club. Als u een vermelding in het ledenoverzicht op onze
website niet op prijs stelt wilt u ons dat dan laten weten?
Hartelijk dank voor uw inschrijving. U kunt dit formulier als bijlage verzenden bij uw mail aan duurzaamheid@philadelphia.nl.
Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen en verwerkt volgt een contract en een factuur. Naast uw motivatie ontvangen wij
graag het logo van uw organisatie (als EPS, AI, PDF of JPG). Deze gebruiken wij voor het ledenoverzicht en in overleg met u op zelf
gekozen promotiemateriaal bij georganiseerde activiteiten.

Handtekening:

Datum:

Wijersstraat 1 3811 MZ Amersfoort
Postbus 1255 3800 BG Amersfoort
T (033) 760 20 00 F (033) 760 20 99
info@philadelphia.nl
TEAM INKOOP

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Inkoop via het algemene nummer (033) 760 20 00
E inkoop@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl
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