
In februari 2020 bestond Sulis Training en Coaching 20 jaar, zoals je kon lezen in 
> de nieuwsbrief van voorjaar 2020 >. Jubileumfeest, met korting op het  scholingsaanbod.

En toen kwam in maart 2020 het Covid-19 virus dat in onze wereld zoals we die kenden, 
zorgde voor ingrijpende veranderingen. De gevolgen waren ook in de Zorg zeer heftig. 

Voor mij betekende dit dat alle bijscholing en coaching uiteraard stil kwam te liggen. 
Ik heb deze 'pauze' aangegrepen om het aanbod van Sulis Training en Coaching 
toekomstbestendig te maken. In deze nieuwsbrief lees je er meer over:

1. Nieuw aanbod blended training en coaching;
2. Loopbaancoaching gericht op duurzame inzetbaarheid;
3. De nieuwe training 'Werk en Privé in Balans na Corona';
4. Een artikel over het belang van 'onboarding' van zorgmedewerkers;
5. En natuurlijk de scholingen van begin vorig jaar die nog steeds actueel zijn!

1. Blended training en coaching
Het afgelopen jaar is wereldwijd gebleken dat het online geven van trainingen, webinars,
masterclasses en coaching heel goed mogelijk is. Ik heb gedurende 10 maanden als
ondernemerscoach bij het IMK alle voordelen daarvan mogen ontdekken. Sulis Training en
Coaching biedt daarom met ingang van 2022 het aanbod in blended vorm aan. Het
uitgangspunt is nog steeds live scholing en coaching (volgens de dan geldende maatregelen
van het RIVM, zie het > Sulis Scholingsprotocol >). Toegevoegd is een online leeromgeving
met onder andere de mogelijkheid van een virtuele les-/coachingruimte, een digitaal
intakeformulier, huiswerkopdrachten, e-learnings, achtergrondliteratuur, een forum om
elkaar en mij vragen te stellen kortom een verrijking van de kwaliteit van het aanbod!

2. Loopbaancoaching gericht op duurzame inzetbaarheid
Het afgelopen half jaar heb ik 2 opleidingen tot Loopbaancoach afgerond met een erkend
certificaat. Ik combineer dit met mijn 20-jarige expertise in duurzame inzetbaarheid en
richt me op zorgmedewerkers die bijvoorbeeld:
 te maken hebben met stressklachten of een dreigende burn-out;
 onvoldoende ruimte hebben of nemen om goed te herstellen van het werken in

corona-tijd, of zelf corona hebben gehad;
 moeite hebben een goede balans tussen hun werk en privé-leven te behouden;
 twijfels hebben over hun huidige baan/werk en met een coach willen kijken naar hun

wensen, behoeften en competenties.
Neem contact met me op om de mogelijkheden van een coachtraject te bespreken!
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3. De nieuwe training 'Werk en Privé in Balans na Corona'
Geschikt voor: managers, medewerkers zorg, welzijn, facilitair, schoonmaak, vrijwilligers.

Voor vrijwel alle betaalde en onbetaalde medewerkers in de Zorg is het werk door 
Covid-19 veranderd. De  soms ingrijpende ervaringen hebben hun sporen nagelaten op 
fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal gebied. Uitval van collega's en het vrijwillig of 
noodgedwongen inleveren van verlof- en vakantiedagen hebben de werkdruk verder 
verhoogd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het privé-leven van de medewerkers. 

Hoe de balans weer te vinden en te behouden? Hoe om te gaan met de gevolgen op 
bovengenoemde gebieden? Deze training van 3 dagdelen geeft praktische handvatten 
om signalen van overbelasting te herkennen en de gevolgen aan te pakken. Het samen 
oefenen en delen van ervaringen geeft erkenning, begrip, steun, verbinding en verhoogt 
de motivatie van de deelnemers om hun gedrag te veranderen. Indien gewenst of nodig 
kan deze scholing aangevuld worden met of vooraf gegaan worden door een individueel 
coachingtraject (zie bij 2.). Maatwerkofferte na overleg mogelijk. 

4. Artikel: Het belang van 'onboarding' van zorgmedewerkers
Stichting IZZ, Stichting FWG en PGGM lanceerden in juni het 'Preventieplan voor 
Zorgmedewerkers' (download hier de pdf) met als doel binnen 4 jaar een kwart minder 
uitval en ongewenste uitstroom van zorgmedewerkers te bereiken. Dit zou 11.000 extra 
handen opleveren en een besparing van 1 miljard euro. Het biedt een concrete aanpak 
voor behoud van zorgmedewerkers. Lees > hier > het artikel over het Preventieplan.   
Meer werkplezier en minder verzuim is ook de missie van Sulis Training en Coaching:  
alle bijscholing en coaching is hier op gericht!

5. Scholingen van 2020 die nog steeds actueel zijn:
Diverse maatwerkscholingen die ontwikkeld of gepland waren in het voorjaar van 2020 
zijn nog steeds actueel. Zoals de scholing ‘Wet zorg en dwang: Omgaan met Verzet van 
Cliënten en hun Wettelijke Vertegenwoordigers', de scholing 'Omgaan met 
Verandering' , en de scholing voor medewerkers facilitair: 'Efficiënt samenwerken met 
Collega’s Zorg en Welzijn'. Voor meer informatie: > zie de nieuwsbrief van voorjaar 2020 >.

Een compact overzicht van mijn diensten download je met > deze A5-card >. Kijk voor meer 
mogelijkheden op > mijn website, onder ‘Aanbod’ > . En neem ook eens een kijkje op mijn                
> Facebookpagina > en > LinkedIn pagina > waar ik regelmatig artikelen plaats over 
duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, coaching, specifieke tips en adviezen voor zorg- en 
welzijnsprofessionals, congressen en up-to-date werkvloerontwikkelingen.

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

Met vriendelijke groet,

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