
 

Voucher voor 1 uur coaching 

mentale en lichamelijke veerkracht 
Informatie voor werkgevers 

Als werkgever kunt u de wens hebben om medewerkers te ondersteunen in hun algehele vitaliteit. 

Daarmee helpt u ze om productief te blijven en plezier en voldoening te voelen na een (werk)dag. 

Zeker in periodes dat mensen extra belast worden, is dit belangrijk. 

 

Het aanbieden van een veerkracht-voucher is een eenvoudig aan te bieden vorm van steun. Hoe werkt 

dat? 

• U laat medewerkers weten dat ze van u een voucher krijgen voor 1 uur ondersteuning van een 

Ster-leefstijlcoach. U kunt hiervoor de tekst uit de bijlage als hulpmiddel gebruiken. 

• Op de voucher geeft u voor de coach aan via welke route de ingeleverde voucher gefactureerd 

kan worden aan uw organisatie en u vermeldt contactgegevens voor het geval afstemming nodig 

is. 

• U kunt kiezen of u met een vaste Ster-leefstijlcoach werkt in de buurt van de locatie(s) van uw 

organisatie, of dat u de medewerker de vrijheid geeft om zelf een coach te kiezen. Alle Ster-

leefstijlcoaches accepteren een volledig ingevulde voucher. Een overzicht van de coaches vindt u 

hier. 

• De Ster-leefstijlcoach factureert het uur begeleiding alleen als een voucher daadwerkelijk gebruikt 

is (€ 80 excl. 21% BTW per gebruikte voucher). 

• U kunt ervoor kiezen om de anonimiteit van uw medewerkers voorop te stellen; dan is bij 

facturatie niet bekend wie de voucher heeft ingeleverd. Als u de naam van de medewerker op de 

factuur vermeld wilt zien, is het belangrijk dit vooraf te communiceren met medewerkers i.v.m. 

privacy. 

• De privacy wordt verder volledig geborgd: de Ster-leefstijlcoach geeft geen informatie af over de 

inhoud of het verloop van het contact met de medewerker. 

• Indien er minimaal 15 medewerkers uit uw organisatie bij een Ster-leefstijlcoach een voucher 

hebben ingeleverd, kan de Ster-leefstijlcoach een beknopte, algemene samenvatting geven van de 

soort vraagstukken die veel aan de orde zijn geweest. 

 

Wat zijn Ster-leefstijlcoaches? 

Elke Ster-leefstijlcoach heeft als missie om mensen te helpen bij het managen van de overvloed in het 

dagelijks leven, of het nu gaat om een veelheid aan prikkels, verantwoordelijkheden, 

voedingsmiddelen of iets anders. 

Bij het inschakelen van een Ster-leefstijlcoach heb je de zekerheid dat je niet afhankelijk bent van één 

dienstverlener, maar kan bouwen op de professionaliteit van een groep die sinds 2004 voorop loopt in 

leefstijlcoaching. Een Ster-leefstijlcoach werkt beter en efficiënter. Hij is kwaliteitsgeregistreerd, denkt 

mee en is in staat om kritische vragen te stellen. Een Ster-leefstijlcoach kan in loondienst werken, of als 

zelfstandig professional.  

 

  

https://www.sterleefstijlcoaches.nl/een-ster-leefstijlcoach-inzetten/vind-een-ster-leefstijlcoach/


 

Meer informatie 

 

Neemt u voor overleg gerust contact op met een van de Ster-leefstijlcoaches via 

https://www.sterleefstijlcoaches.nl/een-ster-leefstijlcoach-inzetten/vind-een-ster-leefstijlcoach/  

 

Voorbeeld vouchertekst 

 

Veerkracht voucher 

 

Als werkgever weten we dat het werk soms veel vraagt van ons allemaal. Ook in deze periode. We 

ondersteunen je daarom graag door je een veerkracht-voucher aan te bieden t.w.v. € 96,80 incl. btw. Je 

kunt deze voucher inleveren bij een Ster-leefstijlcoach naar keuze, die je daarvoor 1 uur begeleiding 

aanbiedt in een vorm die bij jou past. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een telefoongesprek, 

beeldbellen of een persoonlijk gesprek. Eén lang gesprek, of meerdere korte momenten. Ook het 

onderwerp kies je zelf: het mag elk vraagstuk zijn dat te maken heeft met je dag inrichten, het 

volhouden van gezonde gewoontes of het omgaan met stress. 

 

De Ster-leefstijlcoaches vind je hier: https://www.sterleefstijlcoaches.nl/een-ster-leefstijlcoach-

inzetten/vind-een-ster-leefstijlcoach/  

Je levert bij de Ster-leefstijlcoach deze tekst in, zodat hij of zij weet waar hij de vergoeding voor de 

voucher kan opvragen. De voucher is geldig t/m 31 december 2020. 

 

Bij het factureren van de voucher vermeldt de Ster-leefstijlcoach je naam, maar geen andere informatie 

over wat er besproken is. De ondersteuning is echt voor jou bedoeld en als werkgever krijgen we geen 

persoonlijke informatie over jou van de coach. Het kan wel zijn dat de coach bij meer dan 15 

deelnemers uit onze organisatie, in een aantal zinnen aan ons als werkgever vertelt wat voor soort 

vragen of problemen er leven. Deze informatie is nooit op jou als persoon terug te leiden, daar zorgt 

de coach zorgvuldig voor. 

 

Voucher-gegevens: 

Naam organisatie:    … 

Administratief contactpersoon:  … 

E-mail contactpersoon:   … 

Telefoon contactpersoon:  … 

Instructie indienen factuur:   … 

Geldigheid voucher t/m:  … 
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