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Hoe heeft uw organisatie baat bij deze training?
In 2014 was bijna de helft van het ziekteverzuim te wijten 
aan stress door hoge werkdruk. Een van de taken van 
werkgevers is het ondersteunen van hun medewerkers 
bij psycho-sociale arbeidsbelasting (psa). Een grote rol is 
hierbij weggelegd voor managers. Als zij hun 
medewerkers effectief kunnen coachen in het omgaan 
met hoge werkdruk, zullen die gezonder en prettiger 
kunnen werken. De rol van managers verandert hierdoor. 
Van hen wordt minder sturing gevraagd, en meer 
aansturing en coaching van hun medewerkers. Een 
manager die zicht heeft op de taakvolwassenheid van 
zijn medewerkers weet hen op de juiste manier te 
begeleiden. Zo worden doelen van de organisatie beter 
gehaald, en zijn medewerkers vitaal en duurzaam 
inzetbaar om hun taken uit te voeren. 

Waar gaat het om? 
Vindt u het belangrijk dat uw managers weten welke stijl 
van leidinggeven het meest geschikt is voor
hun medewerkers? Dat zij onderscheid kunnen maken 
tussen de individuele en verschillende behoeften van 
hun medewerkers in sturing en stimulering van 
duurzame inzetbaarheid? Dat zij daartoe effectieve 
gesprekstechnieken kunnen inzetten?     
Sulis Training en Coaching verzorgt voor u deze training, 
waarin inzicht in de behoeften van hun  medewerkers in 
de voor hen meest geschikte (bege-)leiding wordt 
afgewisseld met bruikbare gesprekstechnieken. 
Communicatiemethoden vanuit de NLP worden daarbij 
afgewisseld met coachingvaardigheden.

Wat leren uw managers?  
In deze training krijgen de deelnemers inzicht in de 
verschillende oorzaken van psa. Zij leren onderscheid te 
maken tussen werk- en privézaken, en hun coaching te 
richten op het vitaal houden van hun medewerkers.  
Vervolgens krijgen zij handvaten aangereikt om de 
gewenste stijl van leidinggeven te koppelen aan de 
daartoe meest geschikte gesprekstechniek en de eigen 
kwaliteiten als manager. De training bestaat uit twee 
belangrijke onderdelen waarin uw managers:  
1. De combinatiestijlen van leidinggeven leren koppelen aan 

de behoefte aan taak- of relatiesturing van hun 
medewerkers, om zo hun vitaliteit , duurzame 
inzetbaarheid en motivatie te vergroten;

2. Hun teammedewerkers effectief leren coachen door het 
inzetten van diverse coaching- en gesprekstechnieken.

Werkvormen
Verbale en non-verbale communicatietechnieken worden als 
uitgangspunt gebruikt voor bewustwording en herkenning. 

De ondersteunende theorie 
vanuit de werkklapper wordt 
via rollenspellen getoetst aan 
praktijksituaties die tevoren 
door de deelnemers worden 
ingebracht. De trainer brengt 
tevens diverse praktijksituaties 
vanuit de visie en ervaring van

de medewerker, en stapt daarbij als acteur in de rol van de 
medewerker. Door te oefenen met diverse 
gesprekstechnieken leren uw managers hoe ze hun 
kwaliteiten zo effectief mogelijk kunnen inzetten voor 
optimale gezondheid en motivatie van hun mensen. Leren 
van en delen met elkaar staat in deze training voorop. 
Middels huiswerkopdrachten, literatuurstudie en 
voorafgaand aan de training opgestelde Persoonlijke 
Leerdoelen integreren de deelnemers in de eigen 
werkomgeving de opgedane kennis en ervaring vanuit de 
lessen. 

Inhoud/basisthema's zijn onder andere:
• Effectieve gesprekstechnieken vanuit de NLP gekoppeld

aan de 4 stijlen van Situationeel Leidinggeven; 
• Oorzaken van psa; herkennen van disbalans in werk- en 

privesituatie; herkennen van stress-signalen en burn-out;

• Leiderschap en communiceren bij conflicten; het
Thomas-Killman model en de Roos van Leary; 

• Coachende gesprekstechnieken uitgaande van wensen
en behoeften van de medewerker, manager en bedrijf.

Aanvullende optionele modules 
Teamontwikkeling; Klantgerichte Dienstverlening; 
Omgaan met Grenzen en Ongewenst Gedrag. 
Deze training is met name geschikt als scholing 
voor managers van wie de medewerkers een van 
de bovenstaande trainingen (gaan) volgen!
Sulis Training kan u tevens adviseren in het 
implementeren en borgen van uw psa-beleid.

Voor wie?
Deze training van 5 x 3 uur en 1 evaluatiesessie na 4 
maanden wordt op maat gemaakt voor groepen van 
maximaal 12 managers. Te denken valt o.a. aan managers 
in de gezondheidszorg, hulpverlening en maatschappelijke 
dienstverlening. 

Praktische informatie
Trainer: Marie-José Meijs: Senior trainer, 
NLP-mastercoach en logopediste.

Coachend Leidinggeven naar Duurzaam en Vitaal
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