Veelgestelde vragen
Waarom moet ik community member worden?
Als community member inspireren en informeren we je met het laatste nieuws en de belangrijkste
achtergronden over een betere en duurzame toekomsteconomie. Ook kom je in contact met
gelijkgestemden. Wij stomen je klaar om zelf sneller stappen te zetten in het verduurzamen van je
organisatie. Verander mee en sluit je aan.
Hoe sluit ik me aan?
Aansluiten doe je hier. Het is heel eenvoudig en kost niets. Zodra je een profiel hebt aangemaakt,
gaan we voor je aan de slag om je rol in een betere toekomst te vergroten.
Zijn er kosten aan verbonden?
Onderdeel worden van de beweging van toekomstmakers is kosteloos. Wij zetten geen content
achter paywalls. Want we willen dat jij zo snel mogelijk zelf aan een betere en duurzame
toekomsteconomie bouwt. Dus meld je hier aan en wordt een toekomstmaker.
Welke gegevens verzamelt Change Inc. van mij?
Voor het antwoord op deze vragen verwijzen we je graag naar onze algemene voorwaarden en
privacyverklaring. Bekijk hier onze algemene gebruikersvoorwaarden en hier privacy statement.
Kan ik met me met mijn onderneming partner worden van Change Inc.?
Denk jij dat jouw onderneming ook onderdeel uitmaakt van de toekomsteconomie? Stuur dan een
mail naar aanmelden@change.inc en motiveer waarom jouw bedrijf aansluit op Change Inc.
Hoe word ik Changemaker van de Week?
Als je een profiel op Change Inc. hebt, maak je automatisch kans om Changemaker te worden.
Changemakers kunnen genomineerd worden voor de Changemaker van de Week verkiezing. Wil je
jezelf bij ons onder de aandacht brengen? Laat dan van je horen op aanmelden@change.inc.
Is het mogelijk om zelf verhalen aan te dragen die op Change Inc. gepubliceerd worden?
Die mogelijkheid is er zeker! Heb jij expertise in een bepaald vakgebied en wil je die kennis graag
delen? Stuur dan een mail naar redactie@change.inc.
Hoe kan ik mijn account opzeggen?
Je kunt altijd je account opzeggen bij je accountinstellingen [hyperlink naar accountinstellingen]
Hoe abonneer ik me op de nieuwsbrief?
Door een profiel aan te maken op Change Inc. ontvang je automatisch onze nieuwsbrief. Maak hier
een account aan.

