Online versie

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

NIEUWSFLITS
Move professionals
December 2020
Beste lezer,
Gelijktijdig met de eindejaar wens sturen wij jullie onze nieuwsflits. Wij kijken met jullie
terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin wij vooral op afstand van jullie en thuis aan het
werk waren. Een jaar waarin we via onze onderzoeken wel bij jullie binnen konden kijken en
zagen hoe hard er gewerkt werd om goede zorg te verlenen in soms hele moeilijke
omstandigheden. We zagen ook verdriet om mensen die ziek werden en overleden. We
zagen dat deuren dicht gingen maar harten openstonden. Wij van Move professionals
brengen je aan de vooravond van 2021 graag op de hoogte van ons laatste nieuws.
Hartelijke groet, Team Move professionals
Wij wensen jou een jaar van dromen, vergezichten
En met wat geluk en wijsheid heel misschien weer meer
Nabijheid
Met onze klanten en volgers, delen wij graag de kennis die wij voor
onze Prisma onderzoeken verzamelen. In 2020 deden we enkele
onderzoeken in het sociaal domein en voor beschermd wonen. In
2021 gaat het er wat veranderen voor de GGZ doelgroep die
langdurig op zorg is aangewezen. Mensen met een grote
kwetsbaarheid door een combinatie van dak- en thuisloosheid,
psychische kwetsbaarheid en soms bijkomende problemen door
middelenafhankelijkheid kunnen in 2021 gebruik gaan maken van
de Wet Langdurige Zorg. Meer daarover is te lezen in ons
kennisdomein op onze website: Kennisdomein

Tijdens de Covid periode zijn we gaan werken met een digitaal feitenrelaas voor de Prisma
onderzoeken en houden we de interviews meestal op afstand via een (beeld)belgesprek. We krijgen
positieve feedback op het digitaal feitenrelaas. Daarnaast hebben we een extra corona- proof
trainingsruimte gevonden voor onze open inschrijftrainingen in 2021. Begin 2021 staat er open
inschrijftrainingen gepland. Wij hopen met jullie dat de huidige lockdown dan het gewenste effect
heeft gehad en kan worden opgegeven. Werkwijze i.v.m. Corona

Onze LinkedIn pagina had dit jaar 600+ volgers. Het is heel leuk dat de kennis die we daar
delen wordt gevolgd en gewaardeerd. Om dat te vieren hebben we twee van onze meest
trouwe volgers een gratis ticket kunnen geven voor deelname aan onze open inschrijftraining
in Utrecht. Die trainingen hopen we weer live (op veilige afstand) te kunnen geven. Een
actueel overzicht van onze open-inschrijf trainingen in 2021 is te vinden op onze website. Je
kan je nog inschrijven voor de basistraining op 28 januari en de voorzitter en
penvoerdertraining op 9 maart. Inschrijven

In 2020 mochten we René
Schouten als website
administrator binnen de muren
van ons bureau verwelkomen.

We waren blij dat we in 2020 onze
gewaarde medewerker Ingrid een vast
contract konden aanbieden. Alle vragen
over onze trainingen kan je aan haar stellen
ingrid.scheper@moveprofessionals.nl

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. 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

