
 

 

Nieuwsbrief juni 2022 

Vraag van de maand: mag ik het CooL-programma 

ook individueel aanbieden? 
Er is door het Zorginstituut, het RIVM en Zorgverzekeraars Nederland vastgesteld 

dat programma’s alleen gecontracteerd en gedeclareerd kunnen worden in de vorm 

waarin ze zijn onderzocht. Dat betekent dat CooL aangeboden moet worden in een 

groep want op die manier is het programma onderzocht en erkend. De 

groepsbinding is bovendien een belangrijk werkzaam element van het CooL-

programma. Lees de hele onderbouwing. 

  
  
 

 

Spotlight on Amber Ronteltap 

Deze maand vertelt leefstijlcoach, voedingskundige, gedragsonderzoeker en 

docent Amber Ronteltap, van Amber Leefstijlcoaching uit Wageningen, over 

haar start als kersverse CooL-coach. Lees het hele interview.  

 

Nieuw materiaal in de kennisbank 
  

Steeds meer leefstijlcoaches gebruiken ACT (Acceptance and Commitment 

Therapy) tijdens hun sessies. In de CooL toolbox in de Kennisbank staat een 

nieuwe factsheet over hoe je ACT kunt gebruiken tijdens het CooL-programma. 

  

Er is een nieuw powerpoint template voor CooL-coaches beschikbaar in de huisstijl 

van CooL. Deze kun je downloaden bij de CooL formats en logo's in de 

Kennisbank en gebruiken voor het maken van je eigen presentaties. 
 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=KosU4s6mw0GnryZx2vi3BQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=4XVYqI5KhmMXSnFqdo_.jQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=bYlJDqR_zgSqUNNFxk2Ihw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=bYlJDqR_zgSqUNNFxk2Ihw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=bYlJDqR_zgSqUNNFxk2Ihw


 

CooL Training: leer je eigen draai geven aan CooL 

De AVLEG biedt al jaren de CooL Training aan: een optionele tweedaagse 

onderwijsmodule die leefstijlcoaches voorbereidt op het zelfstandig uitvoeren en 

verder ontwikkelen van het CooL-programma binnen de gestelde kaders. 

Beginnend CooL-coach Amber Ronteltap volgde de training dit jaar. “Het is een 

goede stap om concreet te maken wat je precies moet doen.” Lees hier het 

hele artikel.  

 

Nieuwe 'self-assessment tool' 
  

In het besloten deel van de kennisbank staat een 'Self-assessment tool' voor CooL-

coaches. Deze tool helpt je in kaart te brengen hoe je momenteel scoort op een 

aantal belangrijke competenties die je nodig hebt om het CooL-programma goed uit 

te voeren. De tool nodigt uit tot zelfreflectie: het maakt inzichtelijk welke sterke 

punten je al hebt en waar er nog ontwikkeling mogelijk is. Het invullen van het self-

assessment is niet verplicht maar de uitkomst kan richting geven aan jouw wensen 

voor bij- en nascholing. Je vindt de tool in de categorie 'kennis en bijscholing' in de 

kennisbank.  

  
 

 

Oproep: spreek en schrijf jij vloeiend een tweede 

taal? 

De akkoordverklaring en de resultaatmeting zijn nu alleen in het Nederlands 

beschikbaar. Wij willen inventariseren of er behoefte is aan deze documenten in 

een andere taal. 

Mocht jij een behoefte hebben, laat ons dan weten in welke taal jij de 

akkoordverklaring en resultaatmeting vertaald zou willen zien. Mail je behoefte 

naar info@leefstijlinterventies.nl. 

  

Spreek jij naast Nederlands zelf vloeiend een andere taal en heb je interesse om 

– tegen vergoeding – deze documenten voor ons te vertalen? Mail dan 

naar info@leefstijlinterventies.nl en dan nemen wij contact met je op als het 

aanbod past bij de vraag.  

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=p76vW3YpSxkDZAqQDWgWZA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=p76vW3YpSxkDZAqQDWgWZA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=bYlJDqR_zgSqUNNFxk2Ihw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=bYlJDqR_zgSqUNNFxk2Ihw
mailto:info@leefstijlinterventies.nl?subject=Oproep%20anderstaligen
mailto:info@leefstijlinterventies.nl?subject=Oproep%20anderstaligen


 

Oproep: organiseer jij zomeractiviteiten voor 

CooL-deelnemers? 

Heb jij ervaring met het organiseren van zomeractiviteiten voor CooL-

deelnemers? Laat het de redactie dan weten! Voor de nieuwsbrief van juli zijn 

we op zoek naar CooL-coaches die op een creatieve manier een leuk 

zomerprogramma neer weten te zetten. Ben jij die CooL-coach? Mail dan 

naar info@leefstijlinterventies.nl. 

 

 

Startinstructies en trainingen 

De eerstvolgende startinstructie: 

Maandag 4 juli van 9.00 tot 10.30 uur 

CooL tweedaagsetraining (optioneel) 

Maandag 3 oktober en 14 november 2022 - Fysiek  

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.  

 

 

Vragenuurtje en telefonisch spreekuur (nieuw) 

Heb je vragen die je graag wil voorleggen aan Nicole of Ester? Meld je dan aan 

voor een vragenuurtje van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. 

Het eerstvolgende vragenuurtje is: woensdag 29 juni van 9.00 tot 10.00 uur 

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

bent. 

  

Elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur is er een telefonisch spreekuur voor 

praktische vragen, bijvoorbeeld over de aanmelding als CooL-coach, het 

startpakket en de jaarlicentie. Wij zijn dan bereikbaar op 06-44058912. 

 

 

mailto:info@leefstijlinterventies.nl?subject=Oproep%20zomeractiviteiten
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=dsJw6ck2eexbyygHoMpxNg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=QM4krSYrcQa_OydUfI_DcQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3XVooVL9RnPBrj9&b=oN7.xwqGAZezt8fBRPAlEA

