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De werkzame elementen zijn de onderdelen en karakteristieken van een interventie
die ervoor zorgen dat de interventie de gewenste uitwerking heeft. Deze werkzame
elementen moeten in de uitwerking van het programma ingezet worden om het
gewenste effect op de deelnemers te realiseren. 

 

Wat zijn werkzame elementen?

Samenvatting werkzame elementen CooL

Motivational interviewing,
Modelling
Toesnijden van de aanpak op de sociaal-
culturele waarden van de doelgroep

Adequaat opgeleid
Eén uitvoerder voor de groep

Langdurige behandelduur
Integrale aanpak van bewegen, voeding,
gedragsverandering, slaap en
persoonlijke balans. 

Centrale locatie voor de doelgroep
Laagdrempelig toegankelijk

Algemene werkzame elementen:
algemene technieken die de leefstijlcoach
toepast om een duurzame
gedragsverandering stimuleren. 
Denk bijvoorbeeld aan 

Werkzame elementen in de uitvoering: die
zitten in de context: de omstandigheden of
voorwaarden die van belang zijn voor de
uitvoering van CooL.
Denk bijvoorbeeld aan
 De rol van de coach:

De programma-opzet:

De locatie van de CooL-sessies: 

Delen van ervaringen
Deelnemers actief te betrekken bij het
(groeps)proces

Bewustwording van eigen gedrag
Zelf-monitoring

Terugblikken op concrete ervaring
Uitnodigen tot ander perspectief

Ervaren nieuw gedrag
Gerichte feedback

Beweegopties in de omgeving te delen
Stimuleren tot opzoeken sociale steun

Successen te vieren
Gedragsverandering in kleine stappen in
te zetten.

Inhoudelijke werkzame elementen: 
die gaan over het doel, de doelgroep, de
theorie en de gebruikte methoden van CooL.
Denk bijvoorbeeld aan 
Betrokkenheid creëren door:

Bewustwording creëren door:

Aan attitudes en overtuigingen werken door:

Toewerken van intentie naar gedrag door:

De fysieke en sociale omgeving mee te nemen
door:

Werken aan vaardigheden en eigen
effectiviteit door:

INFORMATIE
voor de CooL-coach
Werkzame elementen van CooL

Meer informatie 
Voor CooL-licentiehouders is in het besloten deel van de kennisbank meer informatie 
 beschikbaar over de werkzame elementen van CooL met daarbij de voorwaarden
waaronder het element daadwerkelijk werkzaam is, aangevuld met concrete
voorbeelden voor de vertaling van deze theorie naar de dagelijkse praktijk van de CooL-
coach.


