
Werk in je groepssessie toe naar één of meerdere
einddoelstellingen van het CooL-programma. Het
hele programma samen dekt de totale set van
einddoelstellingen af.
Beperk directe kennisoverdracht (doe dit
eventueel buiten de sessie in de vorm van een
huiswerkopdracht of een opgenomen presentatie)
en focus in de sessie vooral op ervaringsgericht
leren.
Denk vooraf goed na over de ‘take-home-
message’ van iedere sessie. Wat moeten jouw
deelnemers zeker kennen en kunnen als ze naar
buiten lopen? 
Leg de nadruk op dat wat goed gaat en vier
(kleine) successen met/van je deelnemers – zie
ook tips voor een positieve insteek van je
sessie.

Wat moet je sowieso doen?

Voeding , beweging en slaap.
Ontspanning en stress.
Doelen stellen, plannen en gedragsverandering.
Omgaan met verleidingen en lastige situaties.
Energiemanagement en timemanagement.

Bij de Gecombineerde Leefstijlinterventie ligt de
focus op voeding en beweging maar bij CooL zijn
alle thema’s even belangrijk. De meest recente
wetenschappelijke inzichten tonen aan dat ook
slaap, stress en ontspanning sterk samenhangen
met (het risico op) overgewicht.
CooL geeft je de vrijheid om de thema’s aan te
passen aan de doelgroep, bijvoorbeeld door een
sessie over positieve gezondheid of eetgewoontes
in een specifieke cultuur toe te voegen. Let op, de
voorwaarde blijft dat jij als coach als enige voor de
groep staat dus hou het bij je eigen expertise.
De complete set van einddoelstellingen moet
ergens terugkomen in je totale programma van
twee jaar.
Gebruik afwisseling in je programma en
werkvormen. Denk ook aan de inzet van
energizers.

De belangrijkste CooL-thema's:

Denk ook aan de volgende punten:

Beginblok: Welkom en rondje
langs de deelnemers met terugblik
naar vorige acties, focus op het
positieve.
Middenblok: 1, 2 of 3 werkvormen
passend bij het thema van de
sessie. Tussendoor een energizer.
Eindblok: Formuleren van een
nieuwe concrete kleine
persoonlijke actie (van weten naar
doen); rondje langs deelnemers;
huiswerk en afronding.

Voorbeeld opzet
groepssessie CooL:      

FACTSHEET

Het werken in een groep is één
van de belangrijkste bouwstenen
van het CooL-programma, maak
er dan ook optimaal gebruik van
door de groep zoveel mogelijk te

laten leren van en door elkaar

Energizers maken je sessie
interactiever: doe zelf actief mee.
Met een beetje creativiteit kun je
de energizer koppelen aan het
thema van je groepssessie.
Houd je doelgroep voor ogen en
houd het simpel zodat iedereen
mee kan doen.
Leuke tips: 101 werkvormen.

Wat kan een energizer
brengen?       

 

informatie voor CooL-uitvoerder
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https://www.101werkvormen.nl/
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 Gebruik liever geen PowerPoint presentaties
(risico dat je vooral gaat zenden) maar verwerk de
stof in interactieve werkvormen.
Laat deelnemers experimenteren met nieuw
gedrag, tijdens de sessie maar ook daarbuiten
bijvoorbeeld door (t)huiswerk-opdrachten.
Geef mee dat fouten maken mag. Falen hoort bij
veranderen, het is niet de vraag of het gebeurt
maar meer wanneer het gebeurt.

Wat is ervaringsgericht leren?
‘Al doende leert men’. Dat betekent leren door te
experimenteren én daarna te reflecteren. Als de
deelnemer lessen uit iedere ervaring meeneemt, kan
hij het later toepassen op nieuwe situaties.
Instructieve en sturende vormen van leren leiden vaak
niet tot betere prestaties omdat de deelnemer dan
minder leert vanuit eigen kennis en ervaring maar
meer uit die van de coach.

Hoe kun je dit gebruiken in de opzet van je
groepssessies?

Maak quizvragen en test zo de kennis van je
deelnemers.
Laat deelnemers vragen voor elkaar bedenken.
Laat deelnemers op een post-it feiten en fabels
noteren en laat ze dit plakken op twee muren.
Bedenk ja/nee stellingen en laat deelnemers
lopen of opstaan/zitten afhankelijk van het
antwoord.
Doe al staand in kleine groepjes een brainstorm
en bespreek dit vervolgens gezamenlijk.
Deel betrouwbare kennisinstituten op het gebied
van voeding en beweging. Denk ook aan sites van
patiëntenverenigingen.
Maak een filmpje over de theorie en deel dit voor
de sessie met je deelnemers. 
Maak gebruik van een whiteboard/flipover om
alle vragen te bundelen en stapsgewijs te
bespreken.

Kennisoverdracht zonder
presentatie

Deelnemers focussen vaak op dat
wat niet is gelukt. Bij het
uitwisselen van ervaringen kan jij
als coach de focus leggen op dat
wat wel goed gaat en waar ze trots
op mogen zijn.
Het is voor een deelnemer
makkelijker om meer te doen van
wat er al goed gaat dan om te
focussen op net dat ene lastige
waar hij weinig grip op krijgt of
waar hij geen talent voor denkt te
hebben. 
Door positieve ervaringen te
stapelen met kleine, relatief
makkelijke stappen, groeit het
vertrouwen om ook met lastiger
aan te pakken gedrag aan de slag
te gaan.

Tips voor een positieve
insteek van je sessie:

Meer informatie over CooL en het
Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI) 

vind je op www.leefstijlinterventies.nl. 
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