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Loket Gezond Leven lanceert vernieuwde GLI-kaart 
Op de website van Loket Gezond Leven wordt elk kwartaal de kaart met alle 

aanbieders van de GLI geactualiseerd. Met deze kaart kunnen potentiële 

deelnemers, maar ook huisartsen en andere zorgaanbieders zien waar onder 

andere het CooL-programma wordt uitgevoerd. Lees hier het hele artikel.  

 

Beëindigen jaarlicentie vóór 1 december 

CooL-coaches die stoppen met het aanbieden van het CooL-programma en 
daarom hun jaarlicentie willen stopzetten, moeten dit vóór 1 december kenbaar 

maken. Mocht je je licentie willen beëindigen, stuur dan een mail 

naar info@leefstijlinterventies.nl. We waarderen het als je de reden van je 

opzegging bij ons kenbaar wilt maken. Na 1 december worden alle jaarlicenties 

automatisch voor een jaar verlengd. 
 
  
 

 

 

Vraag van de maand: ik heb 

specifieke expertise, hoe kan ik die 

onder de aandacht brengen? 
Het open karakter van CooL biedt mogelijkheden om 

het programma geschikt te maken voor een heel 

specifieke doelgroep. Je kan dus ervoor kiezen om het CooL-programma aan te 

bieden aan homogene groepen deelnemers, denk bijvoorbeeld aan deelnemers 

met autisme, deelnemers met een verstandelijke beperking, deelnemers met 

diabetes, deelnemers in de revalidatiesetting of deelnemers die alleen Turks 

spreken. Lees hier het hele antwoord.  
  

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=u5H9ggtnO4xbq.sCJI1Ijw
mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=me_rZtgTHjMgmVtJ5jyEKw


 

 

Spotlight on Matthea Osinga 
Deze maand staat leefstijlcoach Matthea Osinga uit Amsterdam in de spotlight. 

Matthea is CooL-coach en heeft als specialisatie vrouwen in ´midlife´, vanaf 40-

plus. Haar CooL-groepen zijn volledig gevuld met deze doelgroep. 

“Overgangsklachten zijn een veelbesproken onderwerp.” Lees het hele 

interview.  

 

Nieuw in de kennisbank 
De kennisbank is weer aangevuld met een aantal belangrijke documenten: 

• De Leidraad inhoud CooL is toegevoegd aan de kennisbank. Deze leidraad 
geeft richtlijnen en handvatten om jouw CooL-programma vorm te 
geven.  

• Er is een nieuwe factsheet opgesteld over de (uitvoerings)locatie voor 
CooL.  

• Het Handboek CooL is volledig herzien én het nieuwe CooL Logic Model 
met hieraan gekoppeld specifieker uitgewerkte einddoelstellingen en 
werkzame elementen is beschikbaar gesteld via de kennisbank. Eerder 
deze week hebben alle CooL-licentiehouders hierover een mail 
ontvangen. 

• Tot slot: de kennisbank is de uitgerust met een nieuwe index en 
zoekfunctie, zodat het nog makkelijker is om informatie op te zoeken. De 
Info sheet 'Hoe gebruik ik de kennisbank' geeft aanvullende 
informatie.  

  
 

 

Startinstructies en trainingen 
De eerstvolgende startinstructies: 
  

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=hEGAzwTwUdcxVoc5hdP2Dg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=hEGAzwTwUdcxVoc5hdP2Dg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=g9tzFoPg21KEbK1x6.eo2A
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=aAcReuMUjTbvAjBBnmRmVg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=RY812phrwusN7vbZXEW.rA


 

woensdag 2 november 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 
maandag 12 december 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 
  
CooL tweedaagsetraining (optioneel) 
Dinsdag 20 december 2022 en 10 januari 2023 - fysiek in Ede 
Maandag 6 maart 2023 en 27 maart - fysiek in Ede 
 
De CooL Tweedaagse training 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 
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 23 
november 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. 
 

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=91e1DkJ3m4LbvGmqNEcJFw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dRptitdi1PBrj9&b=YoMNnQW7P1XW7h1tMf72qg

