
 

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de 
jeugdzorg, het maatschappelijk domein en het onderwijs.  We bieden organisatieadvies, PRISMA+ 8-
Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, PRISMA+ training, 
PRISMA InComPact© training, coaching on the job en mediation. No nonsense oplossingen die 
werken in de praktijk. Samen met medewerkers en cliënten maken we  organisaties slimmer, veiliger en 
leuker.  Geen standaard antwoorden, altijd een verbetertraject op maat. 
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ONS AANBOD 
 
CALAMITEITENONDERZOEK IN DE ZORG Naar de kern met behulp van het 8 stappenmodel 

 
 

Move professionals ondersteunt organisaties bij het onderzoeken van ernstige incidenten 
en calamiteiten. Snel, zorgvuldig en onafhankelijk calamiteitenonderzoek geeft inzicht in de 
verschillende oorzaken die konden leiden tot de ernstige gebeurtenis. Met aandacht en 
respect voor alle betrokkenen. Wij zijn inzetbaar om zelfstandig het gehele onderzoek uit te 
voeren, als extern voorzitter of als coach van de interne calamiteitencommissie.  
 

VERBETERTRAJECTEN, VERANDERTRAJECTEN EN ORGANISATIEONTWIKKELING Naar de 
kern door co-creatie vanuit eigen kracht 

 
 

Wij ondersteunen organisaties bij PRISMA-verbetertrajecten, optimalisatie van zorg- en 
werkprocessen, verandertrajecten, en organisatieontwikkeling. Slimmer organiseren, samen 
met medewerkers en cliënten , beter gebruik maken van de kennis en ervaring uit de 
praktijk Co-creatie vanuit eigen kracht. No-nonsens en hands on. We helpen organisaties 
veilig, effectiever en leuker te maken, met meer zelforganisatie, slagkracht en plezier als 
resultaat. 
 

BESTUURSCOACHING Naar de kern door lef, inspiratie en moreel leiderschap 

 
 

Move professionals coacht en ondersteunt bestuurders en managers bij de lastige thema's 
van deze tijd. Loslaten en toch in control zijn, sturen op kwaliteit én op efficiëntie en 
houvast bieden in dynamische tijden. Het vraagt een andere bestuursvisie en andere 
sturing. Maar vooral ook lef en inspiratie en persoonlijk moreel leiderschap.  

 

MEDIATION IN EN ROND ZORGORGANISATIES Naar de kern door elkaar te erkennen 

 
 

Mediation richt zich op het helpen oplossen van conflicten in zorgorganisaties. Niet door te 
oordelen, maar door partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Conflicten in 
arbeidsrelaties, binnen (management) teams of tussen cliënt en organisatie, worden op 
deze manier vaak snel tot tevredenheid opgelost, zonder (nog) meer escalatie of 
tijdrovende en dure gerechtelijke procedures. Move mediation stimuleert een constructief 
en oplossingsgericht gesprek zodat betrokkenen weer verder kunnen met elkaar. 
 

QUICKSCANS EN TOOLS Naar de kern met slimme tools  

 
 

Zelforganisatie en co-creatie, het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. En 
tegelijkertijd voldoen aan alle veranderende, wettelijke eisen m.b.t. kwaliteit en veiligheid. 
Met onze BOPZ scan, PRISMA-veiligheidsscan©, Teambarometer© en andere slimme tools 
en praktische QuickScans wordt samen met medewerkers en cliënten , snel en deskundig 
een analyse gemaakt van de actuele situatie. U ontvangt een verbeterrapport op maat. 
 

TRAININGSAANBOD OP MAAT Naar de kern door training on the job 

 
 

Wij geven zowel incompany als in onze eigen trainingsruimte in Utrecht, verschillende 
praktijkgerichte trainingen en workshops. Een greep: PRISMA+trainingen (voor 
calamiteitenteams), PRISMA-InComPact trainingen, workshops in feedbacktechnieken en 
de kritische dialoog, werken met kernkwadranten en een leergang situationeel 
leidinggeven. Bezoek voor ons actuele aanbod, onze website, of neem contact met ons op. 

 

 
Mirjam van Eerde 
06 47220504 
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3571 AX Utrecht 

www.moveprofessionals.nl 
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