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Bijlage	viii	–	Koppeling	omgevingsfactoren	naar	praktische	toepassingen	en	(sub)doelstellingen	

Theoretisch model / 
element 

Uitvoerder Definitie Parameter 
 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 
subdoelstelling 

Inrichten fysieke 
omgeving (micro: 
thuis/werk omgeving) 
 
ANGELO, Swinburg 
et.al, 1999, Habit 
Theory, Triandis 1979 

Leefstijlcoach Stimuleren om 
thuis/werk omgeving 
aan te passen in lijn 
met persoonlijke 
doelen. 

Faciliterende en/of 
stimulerende omgeving 
 
Signaalfunctie in 
fysieke omgeving. 

Deelnemers formuleren acties om directe omgeving (thuis, 
werkplek) aan te passen zoals bijvoorbeeld:  
• Pot met snoepjes van de tafel halen en vervangen door een 

fruitmand. 
 

Deelnemers formuleren eenvoudige makkelijk beschikbare 
triggers die leiden tot gewenst gedrag, bijvoorbeeld: 
• Wandelschoenen bij de deur klaar zetten zodat je na je werk 

herinnerd wordt aan je voornemen om te gaan wandelen. 
 
Bewust worden van obesogene omgeving en de consequenties 
hiervan. 
 
Deelnemers definiëren triggers in de omgeving die tot 
ongewenst gedrag leiden en formuleren alternatieve acties om 
de triggers te vermijden, bijvoorbeeld: 
• Route woon-werk aanpassen zodat je niet via tankstation 

komt (waar je normaal altijd een snack voor onderweg 
koopt). 

Bewust van 
invloed 
omgeving op 
eigen gedrag 
 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Fysieke omgeving 
(micro: buurt, gemeente) 
 
Social Cognitive Theory, 
Bandura 1986 

Buurtsport-
coach, 
beweegma-
kelaar 

Bewustwording 
creëren van opties in 
de directe omgeving, 
drempel verlagen tot 
deelname aan 
regulier sportaanbod. 

Drempel verlagen tot 
deelname regulier 
sportaanbod 

Buurtsportcoach neemt deel aan groepssessie en biedt 
overzicht van lokaal aanbod van passende beweegopties 
aansluitend op behoefte van de deelnemers 
Buurtsportcoach geeft advies op maat aan de deelnemers n.a.v. 
hun persoonlijke situatie. 
 

Bewust van 
invloed 
omgeving op 
eigen gedrag 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Economische en 
politieke omgeving 
(macro: wat zijn de 

Leefstijlcoach Bewustwording 
creëren van impact 
macro-economische 

Inzicht in macro 
economische factoren 
die eigen gedrag 

Deelnemers worden geconfronteerd met de spelregels in de 
politieke en economische omgeving die van invloed zijn op hun 
persoonlijke gedrag. Bijvoorbeeld: 

Bewust van 
invloed 
omgeving op 
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regels, wat zijn de 
kosten) 
ANGELO, Swinburg et 
al., 1999  

factoren op gedrag beïnvloeden • Deelnemers bekijken verpakkingen van meegebrachte 
voedingsmiddelen en beoordelen gezondheidsclaims. 

• Deelnemers leren informatie van de etiketten vertalen naar 
voor hen relevante informatie 

• Deelnemers leren dat gezonde voeding niet duurder hoeft te 
zijn dan ongezonde voeding 

• Deelnemer krijgen informatie over subsidieregelingen voor 
sport & bewegen via de buurtsportcoach/beweegmakelaar. 

eigen gedrag 

Sociale omgeving 
(micro: sociale steun) 
 
Self 
DeterminationTheory, 
Deci & Ryan, 2002 

Leefstijlcoach Stimuleren tot actief 
opzoeken sociale 
steun 

Steunende omgeving Deelnemers leren hulpbronnen in hun privé-omgeving in te 
zetten 
• Samenwerken met een  “buddy” in veranderingstraject 
• Deelnemers leren noodzakelijke voorwaarden voor 

verandering te definiëren en in te zetten (wat heb je nodig 
en van wie?) 

Bewust van 
invloed 
omgeving op 
eigen gedrag 

Sociale steun 
 
ASE-model, De Vries 
e.a., 1988, 1995 

Andere 
deelnemers 

Delen van ervaringen 
met lotgenoten 

Veilige en stimulerende 
omgeving tijdens de 
groepssessies 

Deelnemers ervaren steun van de andere deelnemers in de 
groep. 
Deelnemers krijgen door de andere deelnemers een spiegel 
voorgehouden. 
 Deelnemers leren van de ervaringen van de andere 
groepsleden. 

Bewust van 
huidige  gedrag 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Sociale druk 
 
ASE-model, De Vries 
e.a., 1988, 1995 

Leefstijlcoach Bewustwording 
creëren van 
negatieve invloed van 
anderen op het 
gewenste gedrag 

Steunende omgeving Deelnemers weten wie in hun directe omgeving een negatieve 
invloed heeft op het gewenste gedrag en leren hoe hier best 
mee om te gaan. Bijvoorbeeld in geval van sociale druk om 
alcohol te drinken dit bespreekbaar te maken of deze vrienden 
(tijdelijk) uit de weg te gaan. 

Bewust van 
invloed 
omgeving op 
eigen gedrag 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 
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Koppeling persoonlijke factoren/cognitieve mediatoren naar praktische toepassingen en (sub)doelstellingen 

Theoretisch model / 
element 

Uitvoerder Definitie Parameter 
 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 
subdoelstelling 

Autonome motivatie – 
eigen regie 
 
De Roos van Leary, 
Timothy Leary (1948, 
1957) 

Leefstijlcoach Positiekeuze 
leefstijlcoach 
veroorzaakt 
complementair 
gedrag deelnemer 

Regie bij deelnemer 
zelf, eigen 
verantwoordelijkheid, 
zelfmanagement 

Onder/samen gedrag van de leefstijlcoach: “Vertel eens…”, 
erkenning geven, sympathie tonen “Wat goed dat je bent 
gekomen”, om mening vragen “Wat vind je van…”  
Leidt tot gedrag waarmee de deelnemer meer de leiding/het 
initiatief neemt. 
 

Bewust van 
persoonlijke 
motivatie, 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Autonome motivatie – 
doelen stellen 
 
GROW model, John 
Whitmore, 1980 

Leefstijlcoach Doelen stellen en 
verhogen 
probleemoplossend 
vermogen 
 

Probleemoplossend 
vermogen, 
doelgerichtheid 

Stapsgewijs uitvragen door leefstijlcoach van G (doelen) en 
onderliggende doelen en motivatie, R (realiteit), O (opties) en W 
(wat wil je?). 
 

Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Autonome motivatie -  
Motivational interviewing 
 
Motivational interviewing, 
Millner & Rollnick, 1983 

Leefstijlcoach Cliëntgerichte, 
faciliterende en 
ondersteunende stijl 
van coachen. 

Motivatie tot 
verandering 

Vragen naar voordelen nieuw gedrag, nadelen huidig gedrag 
Oproepen verandertaal 
Rapportcijfer aangeven voor motivatie tot veranderen (readiness 
ruler) 
Ambivalentie benoemen tussen huidig en gewenst gedrag 

Bewust van 
persoonlijke 
motivatie, 
Bewust van 
huidige  gedrag 

Eigen effectiviteit  - 
doelstellingen 
 
GROW model, John 
Whitmore, 1980 

Leefstijlcoach Gedragsdoelen 
formuleren 

Beïnvloedbare (en 
daarmee vaak beter 
haalbare) doelen 

Uitleg over het verschil tussen resultaat en gedragsdoelen. 
Persoonlijke gedragsdoelen formuleren die bijdragen aan 
einddoel 
Vertalen van gedragsdoelstellingen naar concrete en haalbare 
(dus kleine) acties 

Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Eigen effectiviteit - 
inzicht in eigen gedrag 
 
Triade model, Theo 
Poiesz (1999) 

Leefstijlcoach Eigen gedrag 
doorzien en 
systematisch sturen 

Kans op het (gezonde) 
gedrag, sturing aan 
eigen gedrag 

Uitvragen door leefstijlcoach van: 
• gelegenheid om het gezonde gedrag te vertonen 
• capaciteiten om het gezonde gedrag te vertonen 
• motivatie om het gezonde gedrag te vertonen 

Bewust van 
huidige gedrag 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Kennis 
 

Leefstijlcoach Kennisoverdracht 
t.a.v. 

Kennisniveau Beweegnormen, voordelen van bewegen 
Richtlijnen gezonde voeding 

Weten wat 
(on)gezond 
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Theory of Planned 
Behavior, Ajzen 1985 

leefstijlonderwerpen Algemene richtlijnen slapen, stress en ontspanning gedrag is 

Eigen effectiviteit - 
persoonlijke beloning 
 
Theory of Planned 
Behavior, Ajzen 1985 
Attributietheorie, Weiner 
1986 

Leefstijlcoach Stimuleren tot 
formuleren passende 
persoonlijke beloning  

Beschikbaarheid 
beloningen 

Voorbeelden geven van persoonlijke beloningen 
Deelnemers passende persoonlijke beloning laten formuleren 
Koppelen van persoonlijke beloning aan nieuw gedrag (bijv. 
Gekoppeld aan de turflijst) 

Bewust van 
persoonlijke 
motivatie 

Eigen effectiviteit – 
omgaan met terugval 
 
Theory of Planned 
Behavior, Ajzen 1985 

Leefstijlcoach Veerkracht verhogen 
door ingecalculeerde 
terugval en bijsturing. 

Veerkracht Uitleg terugval 
Definiëren potentiële terugval-situaties  
Formuleren terugvalpreventieplan aan de hand van stappenplan 

Kennis van 
gedrag en 
gewoontevor-
ming 

Eigen effectiviteit & 
attitude – succeservaring 
 
Positieve psychologie, 
Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000 

Leefstijlcoach Leren van successen 
uit het verleden en 
transitie naar nieuw 
gewenst gedrag 

Overtuiging  t.o.v. 
gezonde gedrag 

Wat is er de afgelopen periode goed gegaan in relatie tot je 
doelstelling? 
Hoe / welk deel van deze aanpak zou je kunnen kopiëren naar 
andere leefstijl-acties die je nog wilt inzetten? 

Bewust van 
huidige gedrag 
Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Modelling 
 
Bandura, 1986 

Leefstijlcoach 
Andere 
deelnemers 

Vergroten 
zelfvertrouwen door 
observeren  van 
andermans gedrag 

Vertrouwen in kunnen 
stellen van nieuw 
gedrag 

Deelnemers kopiëren succesvol gedrag van groepsgenoten en 
van leefstijlcoach 
 

Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Eigen effectiviteit- 
Zelfregulatie strategieën 
 
TEMPEST onderzoek, 
De Ridder ea. en Theory 
of self-control, 
Baumeister 2010 

Leefstijlcoach Bewust maken van 
verschillende 
strategieën om met 
verleidingen om te 
gaan. 

Beschikbare 
strategieën (opties) om 
met verleidingen om te 
gaan. 

Bewust van favoriete strategie  bijvoorbeeld “nee zeggen” (i.e. 
wilskracht.  
Uitnodigen tot uitproberen alternatieve strategie, bijvoorbeeld 
“afleiding zoeken” 

 

Bewust van 
huidig gedrag 
Bewust van 
persoonlijke 
kenmerken 

Attitude – ervaring 
 

Leefstijlcoach Ervaren van nieuw 
gedrag 

Overtuiging  t.o.v. 
gezonde gedrag 

Uitnodigen tot ervaren van nieuw gedrag. 
 Bijvoorbeeld:  

Formuleren van 
concrete en 
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Theory of Planned 
Behavior, Ajzen 1985 

• Kookopdracht met nieuwe verhouding/ingrediënten 
• Proefles nieuwe beweegvorm 

haalbare acties 

Attitude–  
Motivational interviewing 
 
Motivational interviewing, 
Millner & Rollnick, 1983 

Leefstijlcoach Subjectieve weging 
van verwachte 
positieve en 
negatieve 
consequenties van 
gedrag 

Overtuiging t.a.v. 
gezonde en ongezonde 
gedrag 

Deelnemer ambivalentie laten voelen tussen huidige en 
gewenste gedrag. 
Voordelen en nadelen bepalen op korte en lange termijn. 
Gebruik maken van verandertaal. 

Bewust van 
persoonlijke 
motivatie 
Bewust van 
huidige gedrag 

Intentie tot gedrag 
 
Reasoned Action 
Approach Model, 
Fishbein Ajzen 2010 

Leefstijlcoach Voornemen om 
gedrag te gaan 
vertonen 

Intentie tot stellen 
gewenste gedrag 

Deelnemer zelf een actie laten formuleren en deze hardop laten 
uitspreken 

Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 

Eigen effectiviteit - 
implementatie intenties  
 
Implementation 
Intentions, Peter 
Gollwitzer, 1999 

Leefstijlcoach Situationeel / 
contextueel 
gestuurde acties in de 
vorm van als… dan-
formulering. 

Kans op nieuwe gedrag 
in context 

Uitleg implementatie intenties. 
Gezamenlijk formuleren van als-dan formulering voor een 
specifieke situatie en gedrag 
Zelfstandig opstellen van als-dan formuleringen voor gewenst 
gedrag. 
 

Formuleren van 
concrete en 
haalbare acties 
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Koppeling moderatoren naar praktische toepassingen en (sub)doelstellingen 
 

Theoretisch model / 
element 

Uitvoerder Definitie Parameter 
 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 
subdoelstelling 

Gedrag: 
gewoontevorming 
 
Habit Theory, Triandis 
1979 

Leefstijlcoach Stimuleren tot 
aanleren nieuwe 
gewoontes  

Gewoontevorming voor 
nieuw gedrag 

Uitleg over gewoontevorming. 
Bewustwording eigen gezonde en ongezonde gewoonten 
Aanbrengen triggers in woon/werk omgeving (zie ook omgeving) 
Formuleren nieuwe gewoonten en nieuw gedrag te registeren, 
bijvoorbeeld door 
• gebruik turflijsten nieuw gedrag 
• gebruik relevante apps 

Bewust van 
huidige  gedrag 
 
Kennis van 
gedrag en 
gewoonte-
vorming 

Persoon: persoonlijkheid 
 
 
Self-Determination 
Theory, Deci & Ryan, 
2002 
 

Leefstijlcoach Bewust maken van 
invloed persoonlijke 
kwaliteiten en 
valkuilen op gedrag. 

Kennis persoonlijkheid, 
inzet kwaliteiten 

Formuleren persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. 
Reflecteren op persoonlijke kwaliteiten en invloed daarvan op 
gedrag. 

Bewust van 
persoonlijke 
kenmerken 

Persoon: bewustzijn 
eigen gedrag  
 
Self-regulation Theory, 
Bandura 1986 

Leefstijlcoach Bewustworden van 
eigen gedrag en 
creëren van sense of 
urgency 

Inzicht in persoonlijk 
gedrag 
Inzicht in factoren die 
dit gedrag oproepen 

Registreren van eigen gedragingen aan de hand van dagboeken 
of apps (voedingsdagboek, beweegdagboek, slaapdagboek). 
Definieren meetwaarden die aansluiten bij persoonlijke 
doelstelling (bijvoorbeeld gewicht, middelomtrek, fysieke fitheid, 
mate van uitgerustheid)  

Bewust van 
huidige  gedrag 
Bewust van 
invloed 
omgeving op 
eigen gedrag 

Persoon: betrokkenheid 
 
Self-Determination 
Theory, Deci & Ryan, 
2002 

Leefstijlcoach Betrokkenheid van 
deelnemer bij 
persoonlijke 
doelstellingen 

Betrokkenheid 
persoonlijke 
doelstellingen 

Betrokkenheid van de deelnemer optimaliseren door stimuleren 
zelf-monitoring en zelf reflectie: 
• Wat is je doelstelling? 
• Hoe verhoudt gedrag X zich tot jouw doelstelling? 
• Hoe voelt dat voor jou? 

Bewust van 
persoonlijke 
motivatie 
Bewust van 
huidige gedrag 
 


