
Zoals gebruikelijk: de voorjaars-nieuwsbrief van Sulis Training en Coaching, het 
trainingsbureau van Marie-José Meijs.  
Ditmaal met het jubileum van Sulis Training en Coaching, 3 nieuwe 
maatwerkscholingen en een artikel over het belang van persoonlijke ontwikkeling 
om uitstroom van zorgmedewerkers te voorkomen.     

Het behoud van medewerkers en aandacht voor werkplezier en persoonlijke 
ontwikkeling middels efficiënte bijscholingen krijgt steeds meer aandacht. Sulis 
Training en Coaching blijft hierin zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen met 
up-to-date maatwerkbijscholingen.

Jubileum: 20 jaar Sulis Training en Coaching 

In februari 2020 bestaat Sulis Training en Coaching 20 jaar! 
Trots op ruim 40 ontwikkelde bijscholingen en werkvloercoachingtrajecten 
gegeven aan meer dan 10.000 cursisten uit bekende en minder bekende zorg- en 
welzijnsorganisaties  (onder andere Envida, Zuyderland, Cicero Zorggroep, 
MeanderGroep, Sevagram, Vivantes, De Beyart, Vitalis Woonzorg Groep, 
Laurentius Ziekenhuis, In Harmony, GroeneKruis Domicura en meest recent 
EnvidaProper). 

Om dit jubileum te vieren krijgt iedere opdrachtgever in 2020 10% korting per 
opdracht!  

1. Scholing ‘Wet zorg en dwang – Omgaan met Verzet’ – van cliënten en hun 
wettelijke vertegenwoordigers
Op maat te maken voor:  verschillende functiegroepen (niveau 0 tm 5) en soorten 
cliëntcontact, zowel intra- als extramuraal.

Thema’s van deze bijscholing zijn: het ontstaan en de effecten van dementie en 
andere psycho-pathologie; herkennen en duiden van oorzaken van spanningsvol 
gedrag en (naderend) verzet op lichamelijk, emotioneel, psychisch en sociaal 
gebied; de consequenties van de Wet zorg en dwang (theorie, omgaan met verzet, 
stappenplan); de 9 vormen van onvrijwillige zorg; het toepassen van alternatieve 
psycho-sociale interventies ter voorkoming of vermindering van onrustig gedrag en 
verzet;  gesprekstechniek  om respectvol te communiceren bij emoties en verzet 
van de wettelijke vertegenwoordiger.
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 3 nieuwe maatwerkscholingen en jubileum



De toetsingsnormen uit het nieuwe  >Toetsingskader van de IGJ > (dec 2019) 
zijn in deze scholing verwerkt! 

Meer lees je in > deze pdf > en in het > scholingsaanbod op de website >.  

2.   Omgaan met Verandering
Geschikt voor: medewerkers zorg, welzijn, facilitair, schoonmaak, vrijwilligers.

De  veranderingen in de zorgsector gaan steeds sneller door wisselende 
teamsamenstellingen, uitbreiding van taken en meer aandacht voor individuele 
wensen en behoeften van cliënten. 

Niet iedere medewerker heeft de juiste kwaliteiten in huis om daar goed mee 
om te kunnen gaan. Wanneer weerstand ontstaat tegen deze veranderingen, 
stijgt door de stress de werkdruk en neemt het risico op kort- en langdurig 
verzuim en uitstroom toe.

Deze bijscholing van 2 dagdelen heeft als thema’s: communiceren over emoties 
en behoeften van jezelf en de ander; samen kijken naar knelpunten; grenzen 
aan flexibiliteit van jezelf en de ander; van DIP naar DIM; de Drama-driehoek; 
oplossingsgerichte denk- en gesprekstechnieken.

Leidinggevenden worden van harte uitgenodigd eveneens deel te nemen, 
zodat het eenvoudiger wordt om oplossingen samen verder uit te werken en 
terug te kunnen komen op gemaakte afspraken.

Deze bijscholing is heel geschikt als verdieping na de basismodule ‘Omgaan 
met Moeilijk Gedrag op de Werkvloer’.

Geïnteresseerd? Meer info vind je op > de website >. 

3.  Efficiënt samenwerken met collega’s Zorg en Welzijn
Bedoeld voor: medewerkers zorg, welzijn, facilitair, schoonmaak. 

De klassieke ‘scheiding’ tussen de afdelingen Zorg en Welzijn vervaagt. 
Medewerkers zorg, welzijn, facilitair, vrijwilligers en mantelzorgers werken 
sámen aan het welbevinden van cliënten en hun naasten. 

Dit vraagt om nauwere samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners en 
begeleiders, dus ook om oplossingsgerichte communicatie tussen alle partijen. 

Deze scholing van 2 dagdelen heeft als thema’s het leren motiveren van 
collega’s; bespreken van verschillen in visie en uitvoering; leren delegeren; 
verdelen van taken; nemen van verantwoordelijkheden; het respectvol kunnen 
aangeven en accepteren van grenzen. Dit levert een fijnere onderlinge sfeer op, 
meer duidelijkheid en meer werkplezier. 

Meer informatie is te vinden op > de website >. 

https://sulis-tc.nl/wp-content/uploads/2020/01/Sulis-Training-Toetsingskader-IGJ-Wet-zorg-en-dwang-dec-2019.pdf
https://sulis-tc.nl/wp-content/uploads/2020/01/Sulis-Training-Wet-zorg-en-dwang-Omgaan-met-Verzet-1.pdf
https://sulis-tc.nl/aanbod/
https://sulis-tc.nl/portfolio_page/nieuw-omgaan-met-verandering/
https://sulis-tc.nl/portfolio_page/overige-trainingen-samenwerking/


Artikel Redenen van verloop van zorgmedewerkers 

De instroom in de Zorgsector stijgt. Goed nieuws dus. Maar de uitstroom is 
nog altijd hoger dan de instroom, en daar komt steeds meer aandacht voor. 
Bijna de helft van nieuwe zorgmedewerkers is binnen 2 jaar weer weg, waarvan 
40%  een baan kiest buiten de zorg. Met name de redenen van uitstroom 
worden > in dit artikel > duidelijk. 

Een compact overzicht van mijn diensten vind je op > deze A5-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.  

Ook de scholingen uit de > nieuwsbrief van september 2019 > 
> ‘Vitaal Leiderschap: Herkennen van Signalen van Stress en Burn-out’, 
‘Teambuilding: van Ideeën naar Uitvoering’ en ‘Omgaan met Onbegrepen 
Gedrag van Dierbaren met Dementie’  worden nog steeds gevraagd!    

(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/aanbod/
https://www.facebook.com/sulistrainingencoaching/
https://sulis-tc.nl/wp-content/uploads/2020/01/Sulis-Training-en-Coaching-aanbod-2020.pdf
https://www.nursing.nl/bijna-helft-nieuwe-zorgmedewerkers-binnen-2-jaar-weg-en-niet-vanwege-salaris/?tid=TIDP428704X0876DBF11D834E41855700CCC5421273YI4&utm_medium=email&utm_source=20200110%20nursing%20nieuwsbrief%20-%20Rundatum&utm_campaign=NB_Nursing
https://sulis-tc.nl/2019/09/18/nieuwsbrief-september-2019/



