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Onderzoek over uitval bij CooL 

Ben jij een CooL-coach die minstens vijf groepen heeft (gehad) en minimaal 

acht maanden het CooL-programma uitvoert? Dan is student-onderzoeker en 

leefstijlcoach Eva van de Sande op zoek naar jou voor haar onderzoek naar 

vroegtijdige uitval bij het CooL-programma. Meer weten? Check dan hier haar 

oproep. Aanmelden kan via e.vandesande-ab@student.fontys.nl en 

0620221995. 

 

Hoe houd je de deelnemers scherp? 
Het CooL-programma duurt twee jaar en zeker tijdens de onderhoudsfase zijn er 

minder contactmomenten. Hoe houd je je deelnemers toch bij de les en zorg je 

dat ze gemotiveerd blijven? Dat lees je hier.  
  
 

 

Spotlight on Hadassa Rotteveel 

Deze maand vertelt leefstijlcoach Hadassa Rotteveel uit Heino over haar 

ervaring met het geven van CooL via de gezondheidsorganisatie Visiom. Naast 

CooL-coach is ze ook hormooncoach en trainer en is ze betrokken bij 

vitaliteitstrajecten voor bedrijven. Lees hier het hele interview.  

 

Resultaatmeting met Monter ECD aanleveren 
Werk je met het Monter ECD en moet je de resultaatmeting aanleveren? Check 

dan de nieuwe infosheet in de kennisbank hoe je dat moet doen. 

  
 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=Ep2m7ou8g_mLXjREqA_xyg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=Ep2m7ou8g_mLXjREqA_xyg
mailto:e.vandesande-ab@student.fontys.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=GKw4ySy5MGr9QRGEm.44Kg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=axWedPg1giVe1ciWBhe8TQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=fr75idvvrFcpXjpDyk8vsQ


 

Opleiding trainersvaardigheden voor CooL-coaches 

Groepen mensen begeleiden bij het veranderen van gewoontes is echt een vak: 

je moet omgaan met de groepsdynamiek, je programma kunnen aanpassen aan 

de groep en leerprocessen kunnen ontwerpen en begeleiden. Wil je je hier 

grondig in bekwamen, dan kun je gebruik maken van de opleiding 

trainersvaardigheden van Visiom die start op 8 april. Als gecertificeerde CooL 

coach krijg je € 300 korting op het cursusgeld. Gebruik hiervoor de code 

ELI#%2022. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op deze 

webpagina. 

 

Overzicht alle coachprofielen 
Wil je weten wie allemaal CooL uitvoert? De overzichtslijst vind je in de 

kennisbank. Je kunt deze lijst ook gebruiken om intervisiepartners te zoeken of 

om een CooL-coach met een bepaalde specialisatie, zoals diabetes type 2 of 

GGZ, te benaderen. Het excel-document met een overzicht van alle CooL-

coachprofielen en hun specialisaties vind je in de kennisbank onder het kopje 

CooL Toolbox. Let op: hiervoor moet je ingelogd zijn! 

  
 

 

Startinstructie en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

Donderdag 10 maart 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

Woensdag 20 april 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

  

CooL tweedaagsetraining  

Woensdag 16 februari en 9 maart 2022 - Blended (deels online en deels fysiek, 

afhankelijk van de dan geldende RIVM-richtlijnen) 

De CooL Tweedaagsetraining wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.5. Oud-

deelnemers geven aan dat deze training veel handvatten geeft voor het werken 

met CooL in de praktijk.  

 

Vragenuurtjes 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=mmdeGItIN7BSRAdGOg0YYQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=mmdeGItIN7BSRAdGOg0YYQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=Vr1hO5pI0sKohgr9W9WVNg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=QUDl0d2F6YZ4een9_CzJrw
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Heb je vragen die je graag wil voorleggen aan Nicole of Ester? Meld je dan aan 

voor een vragenuurtje van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. De 

eerstvolgende vragenuurtjes zijn: 

 

Woensdag 23 maart 2022 van 9.00 tot 10.00 uur 

Donderdag 12 mei 2022 van 16.00 tot 17.00 uur 

Klik hier om je in te schrijven. Let op: je kunt alleen inschrijven als je ingelogd 

bent.  

 

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3fdfmflbQrPBrj9&b=otKbB37F1RYB5W5ErWdoLA

