
                                                                                         

 

 

 
Naam opdrachtgever 

Adres 

 

Plaats en datum 

 

 

 
Onderwerp 

Voorstel outdoor coaching 

 

 

 

Geachte, 

 

Op uw verzoek ontvangt u hierbij een voorstel voor een coachtraject.  

 

De uitvoering van het traject gaat uiteraard pas definitief van start wanneer wij daarvoor uw akkoord 

hebben ontvangen door deze offerte ondertekend te retourneren. De opdrachtbevestiging dient in elk 
geval te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze en daarmee beoogde resultaten, 
honoraria, onkosten, betalingswijze en (inschatting van de) tijdsduur van de coachingopdracht, 
 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet 

om contact met mij op te nemen.  

 

 

Met hartelijke groeten, 

 

 

Tamara van de Laar- Spitters 

Vitaliteit, Stress- en Burn-out coach 

06-52679501 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bijlage: Outdoor coaching - gedragscode  

 
 
  



                                                                                         

 
 
 

 

Spitters coaching 

Wij werken met outdoor coaching programma’s waarbij we het fysiek en mentaal coachen 

samenbrengen. We weten allemaal dat het niet gaat om dat wat we in de coaching doen of zeggen, 

maar wat we daarmee doen in het dagelijks leven. Het bijzondere bij Spitters coaching is dat we onze 

coachees tijdens de coaching praktische handvatten geven hoe ze het geleerde op dagelijkse basis 

bewust kunnen inzetten om vanuit daar een krachtige en positiever leven te creëren en te blijven 

managen. De methode is een 7 stappenplan; 1. Bewustwording, 2. Analyse, 3. Energie, 4. Stress en 

Emoties, 5. Competenties versterken, 6. Match sociaal en werk, 7. Terugvalpreventie. 

Wat krachtig en positiever daadwerkelijk inhoudt is voor iedereen anders. Maar het begint door te 

starten met bewustwording. Daar zoek je je persoonlijke ontwikkel mogelijkheden op door eerlijk en 

open de oncomfortabele oefeningen aan te gaan en te vertrouwen op je eigen kracht. 

 

Wat is outdoor coaching? 

Bij outdoor coaching brengen wij mensen in beweging ten behoeve van de gezondheid. Vaak voor het 

(over)belaste brein waar veel mensen in deze drukke wereld mee te maken krijgen. Het is een 

coaching vorm waarbij je ook(weer) met je lichaam bezig bent en leert hoe te dealen met gedachtes en 

emoties die in een sessie opkomen. Altijd met als doel dit linken aan je leven buiten de coaching. De 

positieve effecten ervan ervaar je zowel op geestelijk als lichamelijk gebied. Outdoor coaching kan op 

wandelniveau worden uitgevoerd.  

Outdoor coaching kan worden ingezet als je belemmeringen ervaart in je werk, functie of studie. Het 

zorgt ervoor dat je weet wat je wilt en hoe je je doelen gaat behalen. Het is voor mensen die er voor 

kiezen om zichzelf mentaal en fysiek te blijven ontwikkelen. 

 

Wanneer zet je outdoor coaching in?  

• Het inzichtelijk krijgen van waar liggen je kwaliteiten en hoe kan ik deze optimaal 
inzetten in mijn werk  

• Hoe (her) vind ik de passie in mijn werk? 

• Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? 

• Ik wil eigenlijk iets anders, maar vraag me af wat en hoe? 

• Ik ben toe aan een andere uitdaging maar kan geen keuze maken 

• Hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen in mijn loopbaan/carrière? 

• Herstel van een burn-out en terugvalpreventie, omgaan met stress. 

• Welke functie of studierichting past bij mij? 

• Het ontwikkelen van een gezonde levensstijl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

 

 

 

Hoe werkt outdoor coaching? 

Bij Spitters coaching werken we nooit precies hetzelfde maar is het programma steeds op maat. Maar 

we doorlopen altijd onze 7 stappen en gaat het als volgt: 

 

• Het begin  
Als je je bij een outdoor coach aanmeldt dan maak je samen de balans op hoe je startsituatie er uitziet. 

Dit doe je o.a. door een intakegesprek en het invullen van een intake-vragenlijst. Vervolgens maak je 

samen met de coach een persoonlijk plan waarin staat welke doelen je wilt halen. En welke methodes 

daarvoor ingezet worden.  

 

• De coaching sessie  
De sessies loop je samen met je outdoor coach. Je trekt hardloop of wandelschoenen aan en neemt evt. 

een flesje water mee. In verband met de gedragsverandering die we willen realiseren duurt het 

programma minimaal 12 weken en kom je 1 keer per week naar de coach. Halverwege evalueer je de 

voortgang en stel je samen met je coach zonodig de persoonlijke doelen bij. De voortgang wordt 

bijgehouden in je eigen dag-logboek. 

                                                               

• De afronding  
Aan het eind stel je samen vast welke vooruitgang is geboekt en of dit in overeenstemming is met je 

persoonlijke doelen. In een enkel geval kan het zinvol zijn de coaching sessies te verlengen.                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                         

 

Gedragscode  

Laatste versie update: 1 april 2019  
Elk lid van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches FV, verder te noemen « de Vereniging », 
valt door het lidmaatschap onder deze gedragscode en kan door het bestuur van de Vereniging ook 
buiten de professionele relatie met hun opdrachtgever(s) en coachees worden aangesproken op zijn of 
haar handelen.  

DEFINITIES.  

• Stress en Burn-out coach, hierna te noemen « de Coach »: 
o Het lid van de Vereniging dat coachees professioneel coacht en begeleidt naar mentale vitaliteit, 
waaronder: voorkomen, verminderen en bestrijden van spanningsklachten, stress, overspanning en burn-
out alsmede re-integreren en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten.  

• Coachee: 
o De persoon/cliënt die wordt gecoacht.  

• Opdrachtgever:  
o De organisatie incl. diens vertegenwoordigers die de overeengekomen coaching en begeleiding 
van de coachee betaalt.  

• Stress en Burn-out coaching, hierna te noemen « de Coaching »:  
o Het begeleiden van de coachee/cliënt op het gebied van het (zelf) omgaan met 
spanningsklachten of het voorkomen daarvan.  

• Professionele coaching relatie:  
o Deze bestaat als de coaching en begeleiding door een lid van de Vereniging plaatsvindt op 
basis van een schriftelijke overeenkomst die de verplichtingen van zowel coach als coachee als, 
indien van toepassing, opdrachtgever definieert.  

ALGEMEEN.  

1. Een coach zal een coachee die een beroep doet op zijn/haar begeleiding niet weigeren op basis 
van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of 
op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd.  

2. Een coach eerbiedigt de persoonlijke, zowel fysieke als geestelijke, integriteit van de coachee. 
Een coach zal een coachee op geen enkele wijze uitbuiten, daaronder inbegrepen – maar niet 
uitsluitend beperkt tot – financiële en seksuele zaken. Seksuele relaties tussen coach en coachee 
zijn verboden.  

3. De leden van de Vereniging hanteren een schriftelijke opdrachtbevestiging voor het uitvoeren 
van coachingopdrachten met duidelijke afspraken over de verplichtingen van coach, coachee en 
opdrachtgever. De opdrachtbevestiging dient in elk geval te bevatten: een beschrijving van de te 
volgen werkwijze en daarmee beoogde resultaten, honoraria, onkosten, betalingswijze en 
(inschatting van de) tijdsduur van de coachingopdracht, alsmede een verwijzing naar deze 
gedragscode en eventueel andere documenten die van toepassing worden verklaard.  

 



                                                                                         

4. Aanvaarding van stress- en burn-outcoaching mag binnen de werkomgeving van de coachee niet 
opgevat worden als teken van disfunctioneren of als een erkenning van de noodzaak om van 
functie te veranderen, in- dan wel extern.  

5. Leden van de Vereniging zullen de coachee bij het eerste contact kenbaar maken dat het hem of 
haar te allen tijde vrij staat geen gebruik van coaching te maken dan wel deze te weigeren of 
tussentijds te beëindigen, steeds met inachtneming van de gemaakte (financiële) afspraken. Bij 
een onderbreking van de coaching van in totaal meer dan drie maanden wordt de dienstverlening 
aan de betreffende coachee als beëindigd beschouwd, tenzij dit door beide partijen schriftelijk 
anders is overeengekomen.  

6. Daarnaast kunnen de leden van de Vereniging besluiten de coaching aan een coachee te 
weigeren, af te breken of tussentijds te beëindigen, indien zij, met inachtneming van de 
zorgvuldigheid die hen betaamt tot de – overtuiging komen dat de coaching niet of in 
onvoldoende mate tot de beoogde resultaten zal leiden, steeds met inachtneming van de 
gemaakte (financiële) afspraken. De betreffende coach zal de betrokken coachee en indien van 
toepassing opdrachtgever onverwijld schriftelijk van een dergelijk besluit op de hoogte stellen. 

7. Eventueel door de coachee of diens organisatie vooruitbetaalde bedragen zullen door de coach 
worden terugbetaald naar rato van de voortgang van de coachingopdracht.  

8. Leden van de Vereniging onthouden zich van advies met juridische, therapeutische of medische 
implicaties voor de coachee of voor diens  

9. Bij beëindiging van een professionele coachingrelatie zijn er professionele verantwoordelijkheden 
die blijven doorlopen. Deze houden in, maar zijn niet beperkt tot het volgende:  

- Behouden van de overeengekomen vertrouwelijkheid; 
- Vermijden van exploitatie van de voormalige relatie, op welke manier dan ook.  

VOOR DE COACH.  

Zoals bij alle vormen van coaching hanteert de stress- en burn-outcoach hoge normen voor ethiek, 
integriteit, verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid.  

1. Hij/zij spant zich in om de opdracht kwalitatief en naar de richtlijnen en nieuwste inzichten van 
het vak te Hij/zij zal zich professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen, waarbij te denken valt 
aan opleiding/intervisie/supervisie/nascholing/bijhouden literatuur.  

2. Hij/zij aanvaardt alleen opdrachten die binnen zijn/haar professionele competenties liggen, 
passen bij zijn/haar waarden en normen en waarvan hij/zij overtuigd is dat hij/zij de opdracht ook 
succesvol kan. Er is evenwel geen resultaatsgarantie, omdat het resultaat van veel verschillende 
factoren afhangt. De coach heeft wel een inspanningsverplichting. Dit doet een beroep op de 
integriteit van de coach, omdat hij/zij ervoor moet kiezen om soms nee te zeggen tegen 
opdrachten. 

3. Hij/zij aanvaardt alleen trajecten waarbij tussen de coachee en de coach overeenstemming en 
duidelijkheid is over de te behalen doelen en de verplichtingen van zowel coach als coachee als, 
indien van toepassing, opdrachtgever. Als coachee, eventuele opdrachtgever en coach 
verschillende doelen voor ogen hebben, kan de coach de begeleiding nooit succesvol afronden. 
Een gesprek met de drie partijen tegelijk kan dan verhelderend  

4. Hij/zij geeft in de opdrachtbevestiging duidelijk aan wat coachee en eventuele opdrachtgever wel 
en niet kunnen verwachten en wat de verplichtingen van zowel coach als coachee als, indien van 
toepassing, opdrachtgever zijn. Als zij daar niet mee akkoord gaan, accepteert de coach de 
opdracht niet.  

 

 



                                                                                         

5. Hij/zij aanvaardt uitsluitend een opdracht indien de coachee instemt met de coaching en er 
gemotiveerd voor. 

6. Hij/zij behandelt alles wat de coachee vertelt als vertrouwelijk en rapporteert niet zonder 
toestemming van de coachee naar derden over de inhoud van de Informatie naar de eventuele 
opdrachtgever over de procesvoortgang vormt hierop een uitzondering. Eventuele tests, 
vragenlijsten, overige correspondentie en dossiers worden achter slot bewaard en zijn dus niet in 
papieren, digitale of andere vorm toegankelijk voor derden, behoudens overmacht. Daaronder 
wordt verstaan dat de coach niet aansprakelijk is voor toegang door derden indien hij/zij alle in 
de maatschappelijke verhoudingen redelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en zijn/haar 
computer desondanks wordt gehackt of er wordt ingebroken in een regulier beveiligde 
dossierkast.  

7. Hij/zij is transparant over zijn/haar andere rollen en eventuele belangen en voert geen taken uit 
die mogelijk met de coachingopdracht strijdige belangen  

INBREUK EN KLACHTENPROCEDURE.  
 

Klachtenbehandeling, benoeming en samenstelling Klachtencommissie.  
1. Een coachee of opdrachtgever kan bij een mogelijke inbreuk op deze Gedragscode door een lid 

van de Vereniging, per e-mail of schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de 
Vereniging, met een kopie aan het Bestuur van de Vereniging.  

2. De Klachtencommissie van de VESB wordt benoemd door het Bestuur van de Vereniging en 
bestaat uit ten minste drie leden. Eén lid vervult de functie van voorzitter.  

3. De leden van de Klachtencommissie zijn allen bekend met het werkveld van de Vereniging en 
kunnen zelf lid van de Vereniging zijn, maar geen lid van het Bestuur.  

4. Een klacht wordt door ten minste twee leden van de Klachtencommissie behandeld.  
5. Wanneer de klacht betrekking heeft op een van de leden van de Klachtencommissie zelf (als 

coach), dan verzoekt de Klachtencommissie het Bestuur om een vervanger aan te wijzen voor de 
duur van de klachtbehandeling.  

6. Wanneer er bezwaar bestaat tegen de samenstelling van de Klachtencommissie, en dat bezwaar 
terecht en met argumenten onderbouwd is, dan verzoekt deze het Bestuur te zorgen voor een 
andere samenstelling van de Commissie.  

7. De Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en beschermt de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen. Zij kan zich laten adviseren door deskundigen, die eveneens aan geheimhouding 
zijn gehouden.  

PROCEDURE EN ONTVANKELIJKHEID.  

1. Binnen 5 werkdagen na ontvangst wordt de ontvangst van de klacht per email of schriftelijk aan 
de klager bevestigd. Dan wordt tevens de beklaagde op wie de klacht betrekking heeft op de 
hoogte gesteld. De beklaagde ontvangt een kopie van de klacht. 

2. De Klachtencommissie kan – na toestemming van betrokkenen – relevante gegevens opvragen 
betreffende de klacht.  

3. De Klachtencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht. Een klacht is niet 
ontvankelijk als a) de beklaagde geen lid van Vereniging is, b) en/of er geen 
coachingovereenkomst tussen beklaagde en klager bestaat en/of c) de klacht geen betrekking 
heeft op deze Gedragscode of een coachingovereenkomst.  

4. Wanneer een klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, brengt de Klachtencommissie de klager, 
beklaagde en het Bestuur van de Vereniging daarvan binnen 13 werkdagen na ontvangst van de 
klacht op de hoogte, per e-mail of schriftelijk. Daarmee eindigt de klachtafhandeling.  

 



                                                                                         

 

BEHANDELING.  

1. Wanneer de klacht wel ontvankelijk wordt verklaard, verzoekt de Klachtencommissie aan 
beklaagde om binnen 10 werkdagen een reactie op de klacht in te dienen.  

2. Na ontvangst van de reactie van beklaagde stuurt de Klachtencommissie een kopie daarvan aan 
klager.  

3. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de reactie van beklaagde ontvangen klager en beklaagde 
een uitnodiging voor een individueel, oriënterend gesprek met de Klachtencommissie  

4. Tijdens de oriëntatiegesprekken lichten klager en beklaagde de openstaande vragen van de 
Klachtencommissie toe. De Klachtencommissie onderzoekt tevens de bereidheid en de 
mogelijkheden van bemiddeling als een manier om tot oplossingen te komen.  

5. Klager en beklaagde kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht (op eigen kosten) laten 
bijstaan door een of meer door hen aan te wijzen adviseurs. Over de aanwezigheid van deze 
adviseur(s) tijdens gesprekken met de Klachtencommissie beslist de Klachtencommissie.  

6. Indien gewenst, kan de Klachtencommissie een tweede gesprek met klager en beklaagde voeren. 
Dit gesprek kan eventueel telefonisch gebeuren.  

BEMIDDELING EN BEOORDELING.  

• In geval van bemiddeling wijst de Klachtencommissie uit haar midden één of twee bemiddelaars 
aan om in één of meerdere gesprekken met klager en beklaagde samen tot oplossingen te 
komen.  

• Het streven is om de bemiddeling binnen 2 maanden af te ronden. Verlenging van deze periode 
met 2 maanden is eenmalig mogelijk. Het besluit daartoe wordt door de Klachtencommissie 
genomen.  

• De beëindiging van de bemiddeling en het resultaat ervan worden door de Klachtencommissie 
vastgelegd in een Beëindigingsbrief gericht aan klager, beklaagde en het Bestuur van de 
Vereniging. Met de Beëindigingsbrief eindigt de klachtafhandeling.  

• Indien geen bemiddeling plaatsvindt of als deze niet tot resultaat leidt binnen de gestelde termijn 
voor bemiddeling, gaat de Klachtencommissie over tot beoordeling van de klacht.  

• De beoordeling van de klacht vindt plaats op grond van de uitgangspunten in deze Gedragscode 
en/of wat je in zijn algemeenheid van een professionele coach mag verwachten.  

• De Klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond en bewezen is. 
• Gegrond betekent dat onderzoek door de Klachtencommissie heeft uitgewezen dat de klacht 

terecht is. Ongegrond betekent dat de Klachtencommissie op grond van de verzamelde gegevens 
van mening is dat de klacht niet terecht is, óf dat er geen – of onvoldoende – gegevens 
beschikbaar zijn waarop de Klachtencommissie haar oordeel kan baseren. De Klachtencommissie 
motiveert in haar uitspraak altijd waarom zij tot dit oordeel is gekomen.  

• Bewezen betekent dat de Klachtencommissie het voldoende aannemelijk vindt dat hetgeen de 
klager beweert ook daadwerkelijk is gebeurd.  

• Indien de Klachtencommissie de klacht gegrond en bewezen acht, doet zij een uitspraak en legt 
mogelijk een sanctie op.  

• De Klachtencommissie brengt klager, beklaagde en het Bestuur van de Vereniging in een 
Uitspraakbrief van haar Uitspraak op de hoogte, inclusief beoordeling en opgelegde sanctie.  

 

 



                                                                                         

 

SANCTIES.  

1. Sancties welke in geval van gegrond- en bewezenverklaring van de klacht door de 
Klachtencommissie aan de beklaagde kunnen worden opgelegd zijn:  

o •  Een dringend advies;  
o •  Een berisping;  
o •  Oplegging van (tijdelijk of permanent) verlies van het lidmaatschap van de Vereniging.  

2. Wanneer wordt besloten tot een dringend advies, wordt aan de klager en de beklaagde 
schriftelijk in de Uitspraakbrief verteld dat de klacht gegrond en bewezen is verklaard en dat 
daaraan een dringend advies aan de beklaagde met betrekking tot het gebeurde wordt 
verbonden. Tevens wordt de inhoud van het dringend advies beschreven.  

3. Wanneer wordt besloten tot het geven van een berisping, wordt aan de klager en de beklaagde 
schriftelijk in de Uitspraakbrief verteld dat de klacht gegrond en bewezen is verklaard en dat de 
beklaagde in verband daarmee een berisping krijgt. Tevens wordt de inhoud van de berisping 
beschreven.  

4. Wanneer de ernst van de gegrond verklaarde klacht daartoe aanleiding geeft, wordt besloten tot 
oplegging van (tijdelijk of permanent) verlies van het lidmaatschap van de Vereniging van de 
beklaagde. Dit wordt aan de beklaagde en aan klager onder mededeling van de gegrondheid en 
bewijs van de klacht schriftelijk in de Uitspraakbrief medegedeeld.  

5. Het verlies van het lidmaatschap van de Vereniging, tijdelijk dan wel permanent, is alleen 
mogelijk als het betrokken lid tevoren al minstens één dringend advies dan wel berisping heeft 
ontvangen. Uitzondering hierop vormt het geval dat een gegrond- en bewezenverklaarde klacht 
een dusdanig ernstige schending van de Gedragscode oplevert dat instandhouding van het 
lidmaatschap van beklaagde de professionele dan wel maatschappelijke reputatie van de 
Vereniging schendt of kan schenden.  

6. Alleen het Bestuur van de Vereniging is bevoegd een lid uit het ledenbestand van de Vereniging 
te schrappen. De Klachtencommissie verzoekt het Bestuur dit in voorkomende gevallen te doen.  

SLOTBEPALINGEN.  

1. Het in de Klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele 
rechter of eventuele andere bevoegde organen.  

2. Partijen dragen ieder zelf hun eigen kosten. Alle overige kosten van de Klachtenprocedure 
worden door de Vereniging gedragen.  

3. Na de behandeling van de klacht behoudt de Klachtencommissie de oorspronkelijke klacht, het 
verweer van beklaagde, een kopie van de Uitspraakbrief en/of een kopie van de Beëindigingsbrief 
gedurende een periode van twee jaar. Overige documenten worden vernietigd.  

Deze Klachtenregeling is voor de eerste maal in werking getreden op 28 november 2017 en herzien op 
18 april 2018.  
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