
COACHING OP LEEFSTIJL (COOL)
ONLINE LESDAG 1

TWEEDAAGSE TRAINING

NICOLE PHILIPPENS EN ESTER JANSSEN



DIT IS JAN!

Wat doet het basisprogramma met Jan?

• Intake
• Sessie 1: Kleine stappen, groot effect
• Sessie 2: Kom in beweging
• Sessie 3: Eten geeft structuur
• Sessie 4: Slapen en ontspanning
• Sessie 5: Gezond leven is plannen
• Sessie 6: Omgaan met verleidingen
• Sessie 7: Omgaan met bijzondere gelegenheden
• Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?
• Individuele sessies



DIT IS JAN!
Je wordt in een groepje ingedeeld. Ga in jouw groepje aan de slag 
met één van de volgende vragen over de intake, sessie 1 of 2: 

Intake: Wat wil je zeker weten van Jan voordat het uur 
om is?

1. Kleine stappen, groot effect: Jan komt voor het eerst 
naar de groep en vindt dat erg spannend. Hoe zorg je 
ervoor dat hij goed landt?

2. Kom in beweging: Jan heeft altijd al een hekel gehad 
aan sport. Wat kan helpen om hem in beweging te 
krijgen en te houden na deze sessie?



DIT IS JAN!
Geef antwoord in de chat op de volgende vragen over de 
individuele sessies: 

Vraag 1: welk voordelen hebben individuele sessies t.o.v. 
groepssessies?

Vraag 2: je hebt 7 uur individuele contacBjd voor Jan, 
één uur is gereserveerd voor de intake en één uur voor 
de ouDake. Hoe ga je de overige 5 uur zo goed mogelijk 
inzeDen voor Jan?

Vraag 3: Tijdens de individuele contacBjd met Jan doe je 
ook 3 keer de verplichte resultaatmeHng. Hoe ga je dat 
combineren?



DIT IS JAN!
Je wordt in een groepje ingedeeld. Ga in jouw groepje aan de 
slag met één van de volgende vragen over sessie 3, 4 of 5:

3. Eten geeft structuur: Jan heeft al tientallen diëten 
gevolgd in zijn leven en geeft aan niet meer te weten wat 
hij moet geloven of doen. Welke take-home-message
zou wat jou betreft zeker in deze sessie moeten zitten?

4. Slapen en ontspanning: Jan heeft bij de intake al laten 
weten prima te slapen en weinig stress te hebben. Hoe 
maak je deze sessie toch interessant voor hem?

5. Gezond leven is plannen: Jan krijgt op zijn werk vaak 
te horen dat hij zo goed kan plannen en organiseren. 
Hoe kan hij die kwaliteit in deze sessie inzetten voor een 
gezondere leefstijl?



DIT IS JAN!
Je wordt in een groepje ingedeeld. Ga in jouw groepje aan de 
slag met één van de volgende vragen over sessie 6, 7 of 8:

6. Hoe maak ik mijn acties tot een succes: Jan heeft in de 
zomervakantie een kleine terugval gehad, hij twijfelde zelfs of 
het allemaal nog wel zin had. Welke manieren kan je 
bedenken om daar in deze sessie een positieve draai aan te 
geven?

7. Hoe gezond is jouw weekend? Door de week gaat het goed 
met Jan maar bij de tweewekelijkse stapavond met vrienden 
raakt hij ieder keer in de knoei. Wat kan je doen in deze sessie 
om Jan te leren met deze uitzonderingssituatie om te gaan?

8. Hoe blijf ik in beweging? Jan is bijna klaar met het 
basisprogramma en heeft met veel vertrouwen stappen gezet. 
Hoe overtuig je Jan van het nut van het 
onderhoudsprogramma?



DIT IS JAN!

Wat doet het onderhoudsprogramma 
met Jan?

• Zelfde opzet (groep en individueel)
• Meer Wjd tussen de sessies
• Vergelijkbare onderwerpen
• Meer verdieping
• Nieuwe vaardigheden



DIT IS JAN!
Geef in de chat antwoord op de volgende vragen over het 
onderhoudsprogramma:

Vraag 1: In de onderhoudsfase is de Hjd tussen de 
groepssessies langer en zie je Jan soms langere Hjd niet. Hoe 
zorg je ervoor dat Jan wel acHef met zijn leefsHjl bezig blijM?

Vraag 2: Jan heeM in de eerste 8 groepssessies al veel 
basiskennis en -vaardigheden opgedaan. Hoe ga je dit 
verdiepen in het onderhoudsprogramma?

Vraag 3: Wat is in jouw opHek het belangrijkste wat Jan moet 
kennen en kunnen na afloop van de 2 jaar?



OPZET VAN EEN GROEPSSESSIE (90 MIN)
Doel:
• Leren van elkaar, dus veel interactie onderling
• Vooral gericht op toepassen (minder op kennisoverdracht)
• Eigen regie vergroten

Voorbeeld van een opzet:

• Rondje langs deelnemers  actie vorige sessie (positieve psychologie)
• Werkvorm op een thema
• Stukje theorie (eventueel)
• Werkvorm op een  thema 
• Deelnemers formuleren haalbare actie
• Rondje langs deelnemers: nieuwe actie (check op klein en uitvoerbaar)

Tweedaagse training CooL



VERSCHIL TUSSEN FYSIEK EN DIGITAAL

Tweedaagse Training CooL

Interactie is anders
Veel meer sturing door de coach/docent
Instructie van de werkvormen 
Mist het ‘koffiemoment’ 
Vraagt meer zelfredzaamheid van de deelnemer
Afhankelijk van de techniek
Neiging om te gaan zenden



MOGELIJKE WERKVORMEN VOOR THEMA SLAAP
q Slaapdagboek laten bijhouden als huiswerk en in de sessie bespreken in 

kleine groepjes
q Opdracht: bedenk een goede vraag die je mee  kan geven aan elk groepje
q Brainstorm met de hele groep: welke kennis (en dus ook welke misvattingen) 

hebben deelnemers al over slaap?
q Brainstorm met hele groep: wat is er allemaal van invloed op je slaap? En 

waar heb je zelf invloed op?
q Omdenken: hoe kan je je slaap goed verkloten?
q Slaap langs de liniaal: waar sta je nu? Waar wil je staan? Wat is er voor nodig 

om…?
q Op het einde van de les rondje voor het ophalen van een persoonlijke actie 

op slaap

Tweedaagse training CooL



LEEFSTIJLKETEN DANIQUE

 
 
 
 
 



LEEFSTIJLKETEN DENISE



DE LEEFSTIJLKETEN

Concullega's
Beweegkuur

Zorggroepen

HA praktijken

Paramedici

WMO

Voorzieningen

Sportbedrijf

wijkteams

SLIMMERGGD

waarstaatjegemeente.nl

blcn.nl

infoplein.oosterhout.nl

zorroo.nl

cbs.nl





Brainstorm in break-out rooms

Welke manieren kunnen jullie bedenken om 
motivatie te checken?

Op welk moment in het traject is dit relevant?



VOORBEELDEN

• Vragen naar ambivalentie
ik wil afvallen ↔ het is zo gezellig om samen te borrelen met wijn en chips

• Wondervraag
Wat zou je het allerliefste willen veranderen?

• Buuv
Als je buurvrouw vraagt: waarom ga je naar CooL? Wat is dan je antwoord.

• Schaalvraag
Geef op een schaal van 0-10 aan hoe gemotiveerd je bent



EINDDOELSTELLINGEN BIJ WERKVORMEN SLAAP

W
aar sta ik?

G
ezonde gew

oonten?

O
ndersteunend gedrag?

W
inst?

Valkuilen?

Em
oties, gedachten en 

overtuigingen 

Effect op gezondheid

D
oelstellingen?

H
aalbare stappen?

Triggers bepalen

Zelfreflectie

Relatie leefstijlthem
a’s

Slaapdagboek x x x x x x
Feiten en fabels over slaap x x x x
Belang van slaap x x x x
Wat beïnvloedt mijn slaap? x x x x x
Hoe verkloot je je slaap? x x x
Slaap langs de liniaal x x x x
Persoonlijke actie op slaap x x x x

Tweedaagse training CooL



WERKZAME ELEMENTEN BIJ WERKVORMEN SLAAP

Tweedaagse training CooL
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Slaapdagboek x x x x
Feiten en fabels over slaap x x
Belang van slaap x x x
Wat beinvloedt mijn slaap? x x
Hoe verkloot je je slaap? x x x
Slaap langs de liniaal x x x x
Persoonlijke actie op slaap x x x



VAN EINDDOELSTELLING NAAR WERKVORM

DIT GEEFT RUIMTE AAN 

JÓUW INVULLING!

Dus…..hoe zou jij dit 
aanpakken?


