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Voor CooL is geen behandelprotocol vastgesteld. Er zijn einddoelstellingen
vastgelegd die weergeven wat een deelnemer moet weten en kunnen aan het
eind van het tweejarige CooL-programma. Deze einddoelstellingen zijn
opgesteld vanuit het perspectief van de deelnemer en geven voor een
belangrijk deel richting aan de invulling van het CooL-programma, waarbij de
coach toch voldoende ruimte houdt om het CooL-programma aan te kunnen
passen aan doelgroep en context.  

Persoonlijke aanleg: Inzicht in je identiteit, persoonlijkheid, kwaliteiten en
valkuilen en de relatie met jouw leefstijl.
Betrokkenheid: Inzicht in je eigen aandeel/bijdrage en die van de
leefstijlcoach. Betrokken zijn bij je persoonlijke leefstijltraject, de groep en de
leefstijlcoach.
Bewustzijn: Inzicht in je (gezonde) gewoontes, je gedrag, je winstpunten, je
leefstijldoelen en -acties, je omgeving, je persoonlijke balans en de relatie van
al deze aspecten met jouw leefstijl.
Gewoontevorming: Inzicht in je eigen gezonde en ongezonde gewoontes en de
vaardigheid om nieuwe gewoontes aan te leren.
Leefstijlvaardigheden (inclusief kennis): Kennis van de leefstijlthema’s en hun
onderlinge relatie, kennis van gedragsverandering en de vaardigheid om
persoonlijke leefstijldoelen op te stellen, hierop te reflecteren en bij te stellen.
Motivatie (inclusief attitude en eigen effectiviteit): Bewust van je persoonlijke
motivatie (per thema, doel en per actie) en kennis over hoe je jouw motivatie
kunt vergroten door te werken aan je attitude en je eigen effectiviteit.
Intentie: Weten wat voor jou werkt om van intentie naar (gezonder) gedrag te
komen.
Omgeving: Inzicht in hoe je fysieke en sociale omgeving inwerkt op je
persoonlijke leefstijl en de vaardigheid om hiermee om te gaan en waar
mogelijk een helpende omgeving te creëren.
Gedrag: Zicht op jouw ervaringen uit het verleden (successen en terugval) en
weten hoe je jezelf kunt bijsturen richting je persoonlijke doelen, ook na
terugval. Weten hoe je vol kan houden.
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