
Het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg is niet
eenvoudig op te lossen. Mura Zorgadvies wil
met een oplossingsgerichte en positieve
aanpak een bijdrage leveren aan de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers en loyaliteit
aan de zorg(organisatie) in de eerste lijn in de
regio. En daarmee ook een bijdrage leveren
aan het behoud van het huidige personeel.

Lekker blijven werken 
in de zorg!

Gelukkige
(zorg)professionals
zijn productiever,

verzuimen minder,
innoveren meer en

blijven langer bij hun
huidige werkgever.

Zowel werkgevers als
professionals hebben

daarin een rol.

Continue groei en
ontwikkeling,
uitdaging en

autonomie zijn
belangrijk om

zorgprofessionals
duurzaam aan de

zorg en jouw
organisatie te
verbinden.  

Wil jij minder
uitval door ziekte
of stress? Haal jij
voldoening uit je

werk? 

Oplossingsgericht
werken is effectiever,
geeft meer autonomie
aan zorgprofessionals
en meer werkplezier.

Van 'baas' naar 
 'facilitator' die

medewerkers de
ruimte biedt te

excelleren.

Slimmer werken
draagt bij aan
efficiëntie en

effectiviteit. En aan
werkgeluk! 

Dit kan bijvoorbeeld
door de inzet van    

 e-health,
procesoptimalisatie
en taakdifferentatie. 

Wil jij anders
leidinggeven en

eigenaarschap bij
jouw zorg-

professionals
vergroten?

Wil jij dat jouw
zorgprofessionals

meer tijd
overhouden voor
taken die er echt

toe doen? 

Wil jij dat jouw
zorgprofessionals

en jouw
organisatie blijven

groeien?
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Oplossings-
gericht

organiseren

Werkgeluk,
meer dan

tevredenheid 

Samen 
blijven leren

Slimmer
werken

Kennis Advies
Praktische 
handvatten 

Dit doet Mura Zorgadvies door het stimuleren van: 

Je kunt bij Mura Zorgadvies terecht voor:

Inspiratie

Wij geloven dat het anders en beter kan, door een andere manier van werken.
Niet harder of meer werken, maar slimmer werken. Door de juiste dingen te
doen, met meer plezier én meer resultaat. Sociale en technologische innovatie
staan daarbij centraal, net als goed werkgeverschap. We richten ons zowel op
(managers in) zorgorganisaties als op zorgpersoneel in de eerste lijn.

Neem contact op met een van onze adviseurs via 0488-417400,
info@mura.nl of neem een kijkje op www.mura.nl/bijeenkomsten

voor o.a. onze trainingen en (netwerk)bijeenkomsten. 

http://www.mura.nl/
http://www.mura.nl/bijeenkomsten

