
Hoe heeft uw organisatie baat bij deze training?
De werkdruk in de Zorg loopt steeds verder 
op. Met als gevolg chronische stress, 
waardoor in 2018 het ziekteverzuimcijfer in 
de Ouderenzorg steeg naar gemiddeld 6,8%. 
Het verloopcijfer van personeel dat de zorg 
verlaat groeit nog harder naar maar liefst 17 
procent. Daardoor stijgt de werkdruk, de 
disbalans tussen werk en privéleven en de 
stress en vervolgens het ziekteverzuim en het 
verloop: een vicieuze cirkel, ofwel een spiraal 
naar beneden.

Scholing is wenselijk om medewerkers bewust te 
maken van diverse factoren die deze disbalans 
veroorzaken, en praktische handvatten aan te reiken 
om de balans te herstellen, de gevolgen van stress te 
verminderen en  ziekteverzuim door burn-out te 
voorkomen. Zo worden doelen van de organisatie 
beter gehaald en zijn medewerkers vitaal en 
duurzaam inzetbaar om hun taken uit te voeren. 
Daarnaast stelt de Arbowet-psa werkgevers verplicht 
om hun medewerkers hierin te ondersteunen. 

Daarom is het van belang dat hun leidinggevenden 
signalen van chronische stress en dreigende burn-out 
kunnen herkennen. Duurzaam inzetbaar zijn kan 
alleen als medewerkers voldoende en lang genoeg 
ondersteuning, begeleiding en coaching krijgen van 
hun leidinggevenden. Het is een proces van sámen 
herkennen en sámen eraan werken, in een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

Waar gaat het om? 

Met de plicht van werkgevers om hun medewerkers te 
ondersteunen bij hoge werkdruk en 
werkprivédisbalans is het belangrijk dat de 
leidinggevenden als eerste geschoold worden in het 
thema ‘Herkennen van Signalen van Stress en Burn-
out’. Zij kunnen daardoor vervolgens medewerkers 
selecteren die te maken hebben met chronische stress 
of (dreigende) burn-out voor de workshops van Sulis 
Training: ‘Stressreductie’ of 
‘Herkennen en Voorkomen van een Burn-out’.
Ook kunnen zij naderhand de medewerkers die deze 
workshops hebben gevolgd, ondersteunen in het 
nemen van hun verantwoordelijkheid en uitvoeren 
van hun actieplan. De teamleiders kunnen middels 
deze workshop ook hun eigen signalen van 
(chronische) stress en/of een dreigende burn-out 
herkennen en hiervoor een actieplan opstellen. 

Deze maatwerk-scholing 
bestaat uit twee dagdelen. 
Het eerste dagdeel voor 
inventarisatie van (eigen) 
signalen van stress en burn-
out. En een tweede dagdeel 
na enkele weken, bedoeld 
om het actieplan van het 
eerste dagdeel te evalueren. 
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• Oorzaken en gevolgen van gedrag aan de hand van 
het 5G-model;

• Hoe ontstaat stress in het brein? Het verschil tussen 
kortdurende en chronische stress; Signalen van 
chronische stress op lichamelijk, mentaal, 
emotioneel en sociaal gebied;

• De 4 pijlers van draagkracht bij draaglast;
• Energiebronnen en energievreters;
• Hoe ontstaat burn-out? De 7 stadia van burn-out;
• Actieplan om (eigen) chronische stress en dreigende 

burnout aan te pakken;
• Bespreken van successen en knelpunten van het 

gemaakte actieplan; Effecten voor korte, 
middellange en lange termijn;

• Coachende communicatietechniek om stress- en 
burn-outsignalen bespreekbaar te maken. 

Aanvullende optionele modules: 

• Coachend Leidinggeven naar Duurzaam en Vitaal
• Teamontwikkeling;
• Effectief Communiceren bij Emoties en Conflicten;
• Klantgerichte Dienstverlening;
• Omgaan met Grenzen en Ongewenst Gedrag.

Sulis Training kan u tevens adviseren bij het borgen en  
implementeren van uw psa-beleid.

Voor wie?
Deze korte scholing van 2 x 3 uur wordt op maat gemaakt 
voor groepen van maximaal 12 leidinggevenden.
Te denken valt o.a. aan managers in de gezondheidszorg, 
hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening. 

Sulis Training en Coaching met als communicatie-
specialist en senior trainer Marie-José Meijs verzorgt al 
meer dan 19 jaar bijscholingen en persoonlijke 
coachingsessies op het gebied van samenwerking, 
duurzame inzetbaarheid,  communicatie, assertiviteit, 
werkprivé-balans, stress en burnout. Zij is van oorsprong 
logopediste.   

Vitaal Leiderschap: Herkennen van Signalen 
van Stress en Burn-out     
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Sulis training & coaching o6 208 26 410   www.sulis-tc.nl - www.facebook.com/sulistrainingencoaching - info@sulis-tc.nl




