
Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie 
030-2072321 
Christiaan Krammlaan 2 
3571 AX Utrecht 
www.moveprofessionals.nl 
info@moveprofessionals.nl 

 

NIEUWSFLITS 
Move professionals  

JUNI 2020 
Beste lezer, 
 
Wij hopen dat jullie goed gezond zijn en wensen jullie 
allemaal een welverdiende zomervakantie. Wij van 
Move professionals brengen je aan de vooravond van 
de zomervakantie graag op de hoogte van ons laatste 
nieuws en ons BTW vrije trainingsaanbod.  
 
Hartelijke groet, Team Move professionals 

 

 

Kennisdomeinen voor iedereen beschikbaar 
 
Voor ons werk als adviseurs veilige zorg en calamiteitenonderzoekers houden we 
onze kennis actueel. Die kennis delen we graag. Op onze website hebben we een 
aantal kennisdomeinen ingericht over o.a. medicatieveiligheid, vallen, de Wet 
verplichte GGZ, de Wet zorg en dwang en Toezicht in het sociale domein. We 
nodigen je uit om gebruik te maken van onze kennis. 
 

Onze trainingen voldoen aan de kwaliteitseisen en zijn vrij van btw 
Onze trainingen zijn vanaf nu vrijgesteld van BTW en daarom extra aantrekkelijk geprijsd. Voor onze trainingen en 
leertrajecten hebben we een kwaliteitskader opgesteld. Dit is een garantie voor onze klanten dat onze trainingen 
van goede kwaliteit zijn. Weten hoe ons kader eruit ziet? Bezoek onze website. 

Prisma Quick een nieuw concept om zorgorganisaties 
te ontzorgen bij calamiteitenonderzoek 
 
Door de coronacrisis zijn de termijnen bij de IGJ voor de 
calamiteitenonderzoeken opgeschort. Dat betekent dat 
bij organisaties in de ouderenzorg, de gehandicapten-
zorg, de ggz en de jeugdzorg calamiteitenonderzoeken 
zijn blijven liggen. Tegelijkertijd is iedereen ook nu nog 
druk met nieuwe vraagstukken rond Covid-19. Binnen 
ons bureau hebben we een nieuw concept ontwikkeld 
waarmee we organisaties ontzorgen wat betreft het 
calamiteitenonderzoek. We noemen het Prisma Quick. 
Een calamiteitenonderzoek ingericht, geanalyseerd en 
beschreven vanuit de alom gewaardeerde Prisma-
methode maar snel en slank, zonder iets van haar 
verklarende kracht en rechtvaardigheid te verliezen. 
Hierdoor kunnen alle direct betrokkenen alsnog hun 
verhaal vertellen en een antwoord krijgen op de vragen 
‘hoe dit kon gebeuren’ en 'wat kan ervan worden 
geleerd'. Prisma Quick is een online tool waarmee we 
de organisatie helpen het onderzoek goed en slim in te 
richten en een concept rapport op te stellen inclusief 
oorzakenboom. De regie voor het onderzoek en de 
definitieve rapportage blijft bij de organisatie zelf. We 
bieden dit deze maanden aan voor een extra scherpe 
prijs. 

 

Meer weten over Prisma Quick? Neem contact met ons 
op of bezoek onze website Meer info over Prisma Quick 

Hoe wij omgaan met onze trainingen 
Onze trainingen zijn tijdens de Corona crisis niet 
doorgegaan. Na de zomervakantie gaan we weer 
starten met onze Prisma plus trainingen. Als je 
geïnteresseerd bent in ons trainingsaanbod, neem dan 
contact met ons op of bezoek onze website Actueel 
trainingsaanbod Move professionals 
 
Hoe wij omgaan met Covid-19 
Wij volgen de richtlijnen van de RIVM. Wat dat 
betekent voor ons advies, onze calamiteiten-
onderzoeken en onze trainingen hebben we in overleg 
met onze opdrachtgevers vastgelegd. Weten wat we 
daarover hebben afgesproken? Neem een kijkje op 
Werkwijze ter voorkoming verspreiding Covid-19 

 

 

 
Wij hebben je e-mailadres via je inschrijving bij één van onze trainingen of van een opdracht die 
we voor je hebben uitgevoerd. Als je tips, suggesties of vragen hebt, dan zijn die meer dan 
welkom via dit mailadres ontvangen we die graag. Als je geen e-mails van ons wilt ontvangen 
stuur dan een reply met NEE, dan ontvang je geen nieuwsbrief meer. 
 

 Volg ons op LinkedIn 
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