
Voorbereidingen voor uitvoering
Voordat je van start kunt gaan met de CooL-interventie is het
noodzakelijk om voorbereidingen te treffen. Met sommige zaken kan je
al direct van start gaan, voor andere dingen moet je eerst licentiehouder
worden zodat je naar buiten kan treden met het merk CooL en toegang
hebt tot het besloten deel van de website.

Waar kun je direct mee starten? 
Startpakket
Voor het uitvoeren van het CooL-programma moet je een specifieke
CooL-scholing volgen die bestaat uit een e-learning en een
startinstructie. Meer informatie vind je op de website. 
 
Contractafspraken
Voor uitvoering binnen de zorgverzekeringswet is een contractafspraak
met de zorgverzekeraars noodzakelijk. De meeste zorgverzekeraars
contracteren via een zorggroep. Dit is dan ook je eerste ingang! 
I.s.m. een aantal partijen is een stappenplan opgezet. Het Stappenplan
CooL voor geregistreerde leefstijlcoaches geeft je een overzicht van alle
benodigde acties voor je CooL-contractering ofwel via de zorggroep
ofwel rechtstreeks met de zorgverzekeraar. 

Uitwerken programma-inhoud
Het CooL-programma kent een open format. Dit betekent  dat de
inhoud van het programma niet is vastgelegd, maar dat er 
 einddoelstellingen zijn geformuleerd voor de deelnemers. De
uitvoerder maakt de vertaling van de einddoelstellingen naar concrete
inhoud en werkvormen waarmee de uitvoerders inhoud kan aanpassen
op de behoeften van de doelgroep. Start op tijd met het uitwerken van
je programma en zoek daarbij de samenwerking met andere CooL-
coaches.
 
Aanvullende scholing of training
Een inhoudelijke training is niet verplicht maar wel aan te bevelen: het
geeft handvaten voor het ondernemerschap van de uitvoerder, de
uitwerking van de groepssessies en individuele gesprekken en
specifieke kenmerken van de doelgroep. Op dit moment wordt een
inhoudelijke training aangeboden in de vorm van een optionele CooL
tweedaagse training via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Aan de slag met CooL

INFORMATIE 
voor de CooL-uitvoerder

 Let op: 
de contract

onderhandeling
en worden in de
zomermaanden

gevoerd voor
de polissen die
het jaar daarop
in zullen gaan. 

https://nicolep18.sg-host.com/leefstijlcoaching-cool-programma/startinstructie/
http://www.leefstijlinterventies.nl/
https://nicolep18.sg-host.com/wp-content/uploads/2019/11/Stappenplan-CooL-voor-geregistreerde-leefstijlcoaches-v1.2.pdf
http://www.avleg.nl/


Wat is het doel van het CooL-programma en voor welke
doelgroep is het bedoeld?
Wat zijn de resultaten van het programma tot nu toe?
Wordt het voor iedereen vergoed?
Praktische vragen: looptijd, locatie, data en tijdstippen?
Waar kan ik meer achtergrondinformatie hierover lezen?
Hoe werk je samen met de andere paramedische professionals
(diëtist, fysiotherapeut)?
Hoe koppel je het CooL-programma aan het lokale sport- en
beweegaanbod?

Geschikte locatie en organisatie 
Een  planning van de groepssessies en individuele gesprekken over
de looptijd van 24 maanden is belangrijk voor een goed verloop van
het CooL-programma. Bij voorkeur zijn de groepssessies in het
begin van het basisprogramma met tussenpozen van 2 tot 3 weken;
later oplopend met tussenpozen tot 4 weken. In het
onderhoudsprogramma zijn de 8 groepssessies verdeeld over 16
maanden en dus nog meer verspreid. Parallel aan de planning
kunnen de gespreksruimten voor de individuele gesprekken en
groepssessies gereserveerd worden.
Als zorgverlener heb je de plicht een goede administratie bij te
houden van het zorgproces rondom de deelnemer. Individuele
gesprekken worden gedocumenteerd, voor de groepssessies kan
een presentielijst worden bijgehouden. Bij het documenteren moet
je ook voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy. Meer
informatie hierover krijg je in het Startpakket CooL. 

Waar kun je mee starten na aanschaf van je
CooL-jaarlicentie?  
Tekenen van contract met zorggroep of
zorgverzekeraars
Bij het tekenen van het contract dien je je licentienummer op te
geven: dit nummer staat vermeld op je licentieovereenkomst. Deze
overeenkomst ontvang je bij aanschaf van een jaarlicentie na het
afronden van het startpakket CooL.
 
Lokaal netwerk opbouwen
Contact leggen met verwijzers en opbouwen van je lokale netwerk
binnen zorg en welzijn. Dit netwerk wil graag antwoord op een
aantal vragen:
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 De locatie voor
de sessies
vormt je
grootste

kostenpost: 
in gesprek gaan
met gemeente

en
zorgverleners
kan voordelige

afspraken
opleveren. 



netwerken met huisarts en andere zorgverleners
informatiesessies voor verwijzers organiseren
afstemming zoeken m.b.t. het verwijsproces
wervingsactiviteiten (informatiefolder, nieuwsbericht, website,
etc.)

Back-up: regelen van een leefstijlcoach (die aan alle voorwaarden
voldoet voor uitvoering van het programma)
Intervisie: organiseren van halfjaarlijkse intervisie. Kijk op de
website voor meer informatie
Resultaatmeting: uitvoerders zijn verplicht om de resultaten van
het programma te registreren. Kijk op de website voor meer
informatie.

Kijk in onze kennisbank onder het kopje  beleidsinformatue en
het kopje CooL Toolbox.
Op www.leefstijlinterventies.nl kun je  meer informatie vinden: 
 Navigeer naar  "Werken met een CooL-licentie voor meer
achtergrond informatie over de verplichtingen als uitvoerder. 

Bij het opbouwen van je sociale netwerk hoort ook zicht op je sociale
kaart met speciale aandacht voor het beweegaanbod. 
De buurtsportcoach speelt bij voorkeur een actieve rol in het
beweeggedeelte van het programma. Vooruitlopend op de start van
het CooL-programma is het handig om de buurtsportcoach in een
vroeg stadium bij de inhoudelijke invulling te betrekken.

Werving instroom
Nadat je een jaarlicentie CooL hebt aangeschaft, kun je
daadwerkelijk met CooL naar buiten treden. Vanaf dat moment kun
je de volgende activiteiten opstarten:

Verplichtingen t.a.v. de uitvoering van CooL

Meer informatie: 
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voldoende
instroom 
voldoen aan de  
inclusiecriteria
gemotiveerde
deelnemers

 De juiste instroom
betekent:


