
Zoals gebruikelijk de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Sulis Training en Coaching, het 
trainingsbureau van Marie-José Meijs.  
Met hierin 2 nieuwe maatwerkscholingen en een subsidiemogelijkheid.  

De ontwikkelingen in de sectoren Zorg en Welzijn gaan snel. Meer dan ooit gaat de 
aandacht uit naar het binden, boeien en vooral behouden van medewerkers en 
vrijwilligers. Vaak gaat de uitstroom net zo hard als de instroom. Duurzame 
inzetbaarheid, vitaliteit en (bij-)scholing van álle functieniveaus wordt steeds actueler.  

Sulis Training en Coaching wil zorgorganisaties daarin ondersteunen en heeft recent 
twee nieuwe maatwerkscholingen ontwikkeld en gegeven:  

1. ‘Coachend Begeleiden van (on-)betaalde medewerkers’:
Geschikt voor:

a. Activiteitenbegeleiders en Coördinatoren Vrijwilligerswerk
voor het begeleiden van vrijwilligers en mantelzorgers;

b. Verzorgenden-IG en Verpleegkundigen
voor het begeleiden van helpenden, zorghulpen, zorgassistenten,
medewerkers facilitair en schoonmaakmedewerkers.

Door de arbeidsmarktkrapte en het stijgende ziekteverzuim komen er in verzorgings- 
en verpleeghuizen steeds meer zij-instromers, mensen zonder het juiste diploma of 
benodigde competenties, vrijwilligers en mantelzorgers. Specifieke individuele 
begeleiding en coaching is hierbij nodig van zorg- en welzijnsprofessionals. De 
maatwerkscholing ‘Coachend Begeleiden’ kan hen hierbij ondersteunen om zo de 
werkdruk te verminderen.  

Mogelijke thema’s van deze scholing van 3 à 4 dagdelen zijn: Situationeel coachen 
naar taakvolwassenheid; Duidelijkheid krijgen over de eigen rol in begeleiden en 
coachen; De 5 G’s; De Will-Skill-Matrix; Verbindende Communicatie; de SPIN;  
Omgaan met emoties van jezelf en de ander.  
Deze bijscholing kan worden afgesloten met een landelijk erkend certificaat. 

Geïnteresseerd? Lees meer in > de pdf 'Coachend Begeleiden' > en bekijk de recensies 
op > de website > en > LinkedIn >.  
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https://sulis-tc.nl/wp-content/uploads/2019/05/Sulis-Training-Coachend-Begeleiden-van-Medewerkers.pdf
https://sulis-tc.nl/2019/03/28/envida-activiteitenbegeleiders-certificaat-behaald/
https://www.linkedin.com/pulse/nieuwe-training-coachend-begeleiden-van-on-betaalde-marie-jos%C3%A9-meijs/


2. ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag op de Werkvloer’:

Geschikt voor: medewerkers facilitair, schoonmaakmedewerkers,

zorgassistenten, zorghulpen en helpenden.

Deze medewerkers hebben veel en langdurig contact met cliënten met en zonder 
dementie. Ze leren hen daardoor goed kennen, zien en horen veel en kunnen zo op 
allerlei manieren met hen verbinding maken. Ze kunnen de cliënten op hun gemak 
stellen of weten –intuïtief- wat de beste ingang is om hen weer een prettig gevoel te 
geven als ze gespannen of onrustig worden. En daarnaast hebben zij de intentie om op 
een duidelijke en respectvolle manier te communiceren met andere zorgmedewerkers 
en naasten van bewoners. Toch krijgen ook deze medewerkers te maken met lastige 
situaties waarvoor zij niet altijd de juiste competenties en assertiviteit hebben. 
Deze Arbo-maatwerkscholing van 3 dagdelen ondersteunt hen daarin. Het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de nieuwe Wet Zorg en Dwang zijn in de 
training verwerkt. Deze kan worden afgesloten met een landelijk erkend certificaat. 
Recent gemiddeld waarderingscijfer: 9.4.  

Geïnteresseerd? Meer info vind je in > de pdf ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag' > of de 
recensies op > de website > en > LinkedIn >. 

Tot slot de subsidie op (bij-)scholing: 

November 2019: laatste tijdvak aanvraag subsidie SectorplanPlus: 

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls 
aan scholing te kunnen geven, belangrijk om nieuwe medewerkers een goede start te 
bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. Het 4e en 
laatste tijdvak opent in november 2019. Kijk voor meer informatie op > de website van 
Sulis Training >.  

Neem het aanbod van Sulis Training en Coaching mee in de opleidingsplannen voor 
2020 en aanvragen voor deze subsidieregeling!  

Een compact overzicht van mijn diensten vind je op > deze Card >. Kijk voor meer 
mogelijkheden op > de website > onder ‘Aanbod’. En neem ook eens een kijkje op mijn     
> Facebookpagina > waar ik regelmatig artikelen plaats over duurzame inzetbaarheid, 
vitaliteit, specifieke tips en adviezen voor zorg- en welzijnsprofessionals, congressen en 
up-to-date werkvloerontwikkelingen.  

Mocht je geïnteresseerd zijn in (een van) bovenstaande scholingen, laat het me gerust 
weten!  

Met vriendelijke groet, 

Marie-José Meijs
Eigenaar en senior trainer 
Sulis Training en Coaching 
06 208 26 410 

https://sulis-tc.nl/2019/04/10/de-beyart-4e-groep-zorghulpen-met-certificaat/
https://www.linkedin.com/pulse/de-beyart-zorghulpen-certificaat-scholing-marie-jos%C3%A9-meijs/
https://sulis-tc.nl/2019/06/12/forse-inzet-op-scholing-in-de-vvt-subsidieregeling/
https://sulis-tc.nl/wp-content/uploads/2018/09/Sulis-Training-en-Coaching-A5-card.pdf
https://sulis-tc.nl/aanbod/
https://www.facebook.com/sulistrainingencoaching/
https://sulis-tc.nl/wp-content/uploads/2019/05/Sulis-Training-Omgaan-met-Moeilijk-Gedrag-op-de-Werkvloer-voor-medewerkers-Facilitair.pdf
https://sulis-tc.nl/2019/04/10/de-beyart-4e-groep-zorghulpen-met-certificaat/
https://www.linkedin.com/pulse/de-beyart-zorghulpen-certificaat-scholing-marie-jos%C3%A9-meijs/



