
OPLEIDING STER-

LEEFSTIJLCOACH

Post hbo registeropleiding gespecialiseerd in
vitaliteitscoaching in de werkgeverssetting

VEERKRACHT IS AL LANG GEEN LUXE MEER
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De OESO schreef in 2019 in hun rapport:
"Er is een groeiende behoefte aan 'horizontal skills' zoals het oplossen van complexe problemen, kritisch denken,
samenwerking, creativititeit, innovatie, veerkracht en aanpassingsvermogen."
Maar intussen zien we dat steeds meer mensen overbelast raken. Juist de delen van het brein die moeten zorgen
voor de vermogens die de OESO noemt, schakelen dan uit. Medewerkers hebben training en begeleiding nodig om
anders om te gaan met zichzelf. Managers hebben ondersteuning nodig om hun team veerkrachtig te houden.
Organisaties hebben advies nodig hoe ze hun processen beter kunnen regelen om medewerkers te kans te geven
om hun beste bijdrage te leveren. Voor deze taken kun je een Ster-leefstijlcoach inzetten. Die draagt dus
rechtstreeks bij aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.

WAT LEVERT HET OP



KUNNEN ORGANISATIES VERANDEREN?
JA, ZE DOEN HET AL. NU NOG VERSNELLEN.

Ik heb dat nog nooit gedaan, dus

ik denk dat ik het wel kan.

PIPPI LANGKOUS



Gericht op vitaliteit
in organisaties

Inclusief compleet
interventiepakket

Ontwikkeling
persoonlijk talent

E-learning &
trainingssessies

Implementatie in
eigen werksetting

WAAROM DEZE OPLEIDING



Powered by Visiom - opleider
van leefstijlcoaches voor
werkgevers sinds 2004

ERVARING

CPION accreditatie als post
hbo-opleiding en accreditatie
van het beroepsregister van

leefstijlcoaches

ACCREDITATIE

Zijn deskundig in hun vak en
kennen de werkgeverssetting

DOCENTEN/TRAINERS

KWALITEIT



AFWEGINGEN

Levert het iets op voor de organisatie als
medewerkers en managers structureel
worden gesterkt in hun veerkracht?

ZINVOL OF NIET

Wat werkt beter in uw organisatie:
expertise inhuren per keer, of een
professional in huis hebben die continu kan
bijdragen en die de organisatie kent? 

INHUREN OF OPLEIDEN



FACTSHEET

Professionals uit
werkgeverssetting die
aan vitaliteit (gaan)

werken, bijvoorbeeld HR
of arboprofessionals.

VOOR WIE

1 jaar met 17 opleidings-
dagen; totale studie-

belasting van gemiddeld
5 tot 8 uur per week

OMVANG

Vanaf januari 2021 

WANNEER

€ 5.950 + boeken (BTW
vrij)

INVESTERING

Vanaf maand 7 van de
opleiding kan de professional

volwaardige interventies
opstarten m.b.v. de Ster-
leefstijlcoach jaarlicentie

(t.w.v. € 3.000) 

ROI

in Amersfoort (& online studie)

WAAR



www.sterleefstijlcoaches.nl

WEBSITE

033-7850591

TELEFOON

academie@visiom.nl
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