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Beste gesprekspartner, opdrachtgever, cursist en collega,  
 
We kijken terug op mooie inspirerende ontmoetingen en gesprekken met jullie het afgelopen jaar. Dank je wel!  
In 2022 hebben we voor jullie onderzoeken en trainingen verzorgd en uitgevoerd. We hebben kennis 
verzameld en kennis gedeeld en we hebben onze werk- en denkwijze dichterbij ‘onze bedoeling’ kunnen 
brengen.  Een andere kijk op ongewenste gebeurtenissen.  
We willen verschil maken en een bijdrage leveren aan rechtvaardig en veilig leren in een veilige 
werkomgeving. Een werkomgeving waarin risico’s worden besproken en wordt geleerd. Waarin cliënten en 
professionals elkaar versterken, door samen te werken en naar elkaar te luisteren. Als dat lukt ontstaan er 
prachtige dingen.  
Als dat niet lukt willen wij graag onze ervaring, kennis en aandacht inzetten om de organisatie slimmer, leuker 
en veiliger te maken! Fijn dat we dat in 2022 mochten doen. Een toast op jullie en op mooie ontmoetingen in 
2023. 
 
Namens alle collega’s, 
Cora Ledder en Mirjam van Eerde, partners Move professionals 

 

Ons bureau bestaat in 2023 11 jaar. Het bewegen en versterken van 
professionals in de jeugdzorg, de langdurige zorg en het maatschappelijk 
domein was en is onze drive en passie. Op die manier leveren we onze bijdrage 
aan liefdevolle en veilige zorg.   

 

Gewéldig, in 2022 kregen we 1200+ volgers op LinkedIn. Dank jullie wel voor 
het volgen van onze bedrijfspagina. Waar we berichten delen om kennis, kunde 
en ♥ te raken.  We nemen je graag mee 2023 in. Wees welkom. 

 

Ons werk doen we steeds vaker in organisaties zelf en met verschillende 
collega’s. We hebben daardoor behoefte aan meer flexibele kantoorruimte en 
meer verschillende trainingsruimtes.   

 

In 2023 gaan we daarom verhuizen naar en nieuwe stek. Per 1 februari wordt 
ons nieuwe kantooradres: 
Het Wisselspoor 
2e Daalsedijk 8D, 3551 EJ Utrecht 
We ontmoeten je daar graag voor een training of een kopje koffie! 
Ons telefoonnummer blijft: 030-2072321 
info@moveprofessionals.nl 
www.moveprofessionals.nl  

Wij hebben je e-mailadres door een opdracht of training die we 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 
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