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samenvatting vraagstuk

Hoe kunnen we GLI deelnemers 
handvatten geven om de 

leefstijlverandering van de GLI te 
borgen in het gewone leven?

resultaten

• Ontwerp en pilot van een 
programma-aanvulling op de GLI

• De start van een netwerk 
ervaringsdeskundigheid GLI

Deelnemers aan gecombineerde leefstijlinterventies (GLI), zijn gemotiveerd om overgewicht en obesitas aan te 
pakken. Hoe kan je deze mensen ondersteunen in het volhouden van gezonde gewoontes en motiveren om zélf 
blijvend te werken aan hun leefstijl? In ons project Reframing GLI hebben we onderzocht hoe we de GLI kunnen 
versterken vanuit de ervaringen van mensen zelf. 

Samen met GLI deelnemers en leefstijlcoaches brachten wij daarom allereerst de type uitdagingen in kaart die 
spelen bij het aanleren en volhouden van gezonde gewoontes: ‘Hoe kan ik regelmatig bewegen?’, of ‘Waar vind ik 
goedkope, gezonde producten?’ zijn voorbeelden van praktische uitdagingen. Tegelijkertijd spelen er emotionele 
uitdagingen, zoals ‘Hoe ga ik om met stress?’ of ‘Hoe krijg ik steun van vrienden op moeilijke momenten? Door 
hierop grip te krijgen op wat jouw persoonlijk uitdagingen zijn, begrijpen mensen hun situatie nóg beter en zien zij 
zelf mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 

Maar hoe kan je mensen ondersteunen om de aangeleerde positieve gedragsverandering zelfstandig vol te houden 
na afloop van de GLI? Of zichzelf te herpakken bij terugval in oude gewoontes? Daarvoor helpt het als mensen 
inzicht krijgen in hun emoties, om te leren omgaan met hoog-risico-situaties en met onvermijdelijke missers. Ook 
helpt het als mensen leren hoe ze hun gezonde balans kunnen versterken door zelfzorg, verbinding met vrienden 
en familie, lotgenoten en tot slot leren vooruit kijken naar dingen die maken dat je je balans moet aanpassen. 

Hiervoor ontwikkelden we de ‘steuntje-in-de-rug’-pakket. Bestaande uit een kalender om mensen dagelijks een 
kleine motiverende prikkel te geven om de gezonde gewoontes te versterken en terug te veren na missers. En 
de ansichtkaarten om steun te krijgen van naasten op moeilijke momenten. Deze prototypes testten we met 30 
deelnemers van verschillende GLI programma’s en we maten de impact. 

Uit impactmeting blijkt dat het Steuntje in de Rug pakket positiev effecten heeft op de kennis, houding en 
met name op het gedrag van mensen. Verbetering wordt getoond op het gebied van ‘omgaan met emoties en 
gedachten’, ‘normaliseren van terugval’ en ‘zelfzorg en versterken van balans’. Die thema’s zijn de belangrijkste 
elementen voor het volhouden en weer oppakken van de in de GLI-aangeleerde gezonde balans. Daarom gaan we 
deze kalender en kaarten laten drukken om uit te delen aan deelnemers van de GLI. 

Daarnaast deden we verschillende pogingen om een netwerk van ervaringsdeskundigheid op te starten. Ondanks 
enthousiaste aanmeldingen en deelnemers aan de sessies zijn we (met de ervaringsdeskundigen) nog zoekende 
naar de juiste vorm voor dit netwerk, waarin het initiatief en eigenaarschap bij de deelnemers zelf ligt. 

Met behulp van dit rapport delen we onze inhoudelijke bevindingen, maar ook onze projectopzet, met 
geïnteresseerden, belanghebbenden en kennisnetwerken. Op deze manier hopen we bij te dragen aan de 
kennisontwikkeling en verbetering van leefstijlinterventies en betrekken van ervaringsdeskundigen.
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In focusgroepen met GLI deelnemers 
en leefstijlcoaches onderzochten 
we hoe we deelnemers kunnen 
ondersteunen in het zelfstandig 
volhouden en versterken van de 
gezonde balans ontwikkeld in de GLI. 

We kijken vanuit een ecologisch 
perspectief naar het versterken en 
herpakken van de gezonde balans. 

We ontwikkelden drie concepten 
die invulling geven aan de 
ontwerpmissies en zo de bestaande 
GLI programma’s versterken.

In een pilot met leefstijlcoaches 
en deelnemers werden de 
prototypes 2 maanden getest. Met 
vragenlijsten maten we de impact 
op de vooraf beoogde houdings- en 
gedragsverandering.

We initieerden een netwerk 
van lotgenoten. We brachten 
(ex-)GLI deelnemers bij elkaar 
(fysiek en online) om elkaar te 
inspireren en experimenteren 
met verschillende vormen 
van bijeenkomsten en 
zelforganisatie.

Eén van de concepten werkten 
we uit tot prototype: een kalender 
met dagelijkse verdieping voor GLI 
deelnemers en een kaartenset voor 
steun van naasten.

onderzoek naar volhouden 
van de gezonde balans

0. reframing Gecombineerde 
Leefstijlinterventies (GLI)

1. onderzoek naar het volhouden 
van de gezonde balans

2. inzichten in gedrag en balans 
behouden en herpakken

3. idee-ontwikkeling

4. ‘steuntje in de rug’ kalender en 
kaarten

5. pilot opzet en impactmeting

6. ervaringsexpert-netwerk

7. resultaten en voortzetting

samenvatting

colofon

inzichten in gedrag 
en balans idee-ontwikkeIing

'steuntje in de rug’ 
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0. reframing Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) 
wat er aan dit project vooraf ging

De aanleiding voor dit project was ons project Reframing Gecombineerde Leefstijlinterventies dat wij 
in 2020-2021 uitvoerden met subsidie van Agis Innovatiefonds in samenwerking met Onze Huisartsen, 
Gelderse Sportfederatie en Rijnstate Ziekenhuis. In dit project onderzochten we het aanbod van GLI 
programma’s en de ervaringen van deelnemers om tot een advies te komen voor een toekomstige 
gewenste ervaringen met de GLI vanuit het perspectief van de deelnemers en de betrokken professionals. 
Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar de aansluiting van de GLI op persoonlijke motivaties en belangen, 
verduurzaming van het resultaat en vindbaarheid door potentiële gebruikers en professionals.

De uitdagingen bij het vinden en volhouden van een gezonde balans zijn 
voor iedereen specifiek

Uit ons eerdere onderzoek Reframing GLI zagen we enerzijds dat de uitdagingen bij overgewicht een 
combinatie zijn van praktische en emotionele aspecten. Daarnaast zagen we dat je leefstijl wordt 
beïnvloed door verschillende factoren binnen én buiten jezelf. Voor het ontwikkelen van een gezonde 
balans zijn daarom transformaties nodig zijn op verschillende niveaus: op het niveau van je lichaam, je 
zelfbeeld, je naasten en je omgeving. Maar ook op de emotionele aspecten, naast de praktische.

Wegwijzer Leefstijlinterventies
Eén van de resultaten van dit initiële project is de Wegwijzer Leefstijlinterventies. Dit is een online tool die 
mensen met overgewicht helpt een bij de keuze van een leefstijlprogramma, zodat het aansluit op de voor 
hun specifieke uitdagingen.

Samenwerking met leefstijlcoaches  Cool, Beweegkuur GLI en X-Fittt GLI
Verder is er gedurende het proces een nauwe samenwerking op gebied van leefstijl ontstaan tussen de 
betrokken organisaties eerste lijn, sport&bewegen, leefstijlorganisaties en tweede lijn. Om deze reden 
zijn ook Sportbedrijf Arnhem en FormUpgrade in de loop van dit project aangesloten in het projectteam. 
De samenwerking met de leefstijlcoaches van verschillende GLI-programma’s vormde de aanleiding voor 
een nieuw project: Borging leefstijlverandering (na) GLI.

meer zien en lezen?

Reframing GLI samenvatting

Eindverslag Reframing GLI
(download pdf)
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https://www.agisinnovatiefonds.nl/initiatieven/reframing-gecombineerde-leefstijlinterventies-eindverslag.html
https://www.agisinnovatiefonds.nl/download/reframing-gecombineerde-leefstijlinterventies-eindverslag.pdf


Illustratie van het framework van gewenste 

ervaringen van mensen met overgewicht. 

bron: project Reframing GLI - Reframing 

Studio 2021

framework van gewenste 

ervaringen MET de gli
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1. onderzoek naar het volhouden van 
de gezonde balans
inzichten uit de focusgroepsessies

Een gezonde balans qua leefstijl is nooit statisch

Als we kijken naar de ervaringen met het volhouden van aangeleerde gezonde gewoontes dan blijkt 
dat een gezonde balans niet statisch is. Gezond leven heeft aandacht nodig en iedereen (niet alleen 
mensen met overgewicht overigens) vervalt in mindere of meerdere mate weleens in ongezonde 
gewoontes. Terugval in minder gezonde gewoontes kan te maken hebben met je emoties (zowel 
negatief als positief) en ook met je naasten en omgeving (denk aan gedrag van vrienden en familie), of 
omstandigheden als feestjes en verleidingen in de omgeving. 

Belangrijkste inzichten uit de focusgroepen:

• kwetsbare balans - Er gebeuren continu dingen in het leven die jouw balans kunnen verstoren en 
waar je op moet reageren.

• situaties met een hoog risico - Soms ben je vatbaarder voor een (terug)val. Deze condities voor 
terugval worden soms ook semi-bewust gecreëerd.

• zelfinzicht cruciaal - Pas wanneer je begrijpt waarom iets wel of niet werkt voor jou kun je hiernaar 
gaan handelen.

• oordeelvrij vangnet - Als het even tegenzit of je hebt een uitglijder gemaakt, dan stap je naar 
iemand die echt luistert en je niet veroordeelt.

Daarnaast viel het op dat misschien de belangrijkste ervaring in 
de focusgroepen was dat het heel fijn was om met lotgenoten te 
reflecteren op de doorgemaakte proces. 

In de openhartige en vaak emotionele gesprekken was er veel onderlinge herkenning. De reflectie op 
het proces de groei die mensen hadden doorgemaakt tijdens de GLI leidde bovendien tot het inzicht dat 
men al heel veel vordering had gemaakt, ten opzichte van de situatie aan het begin van de GLI.

meer zien en lezen?

opzet focusgroepen en 
uitgebreide inzichten
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quotes ervaringexperts GLI:

“ Er is telkens een externe prikkel die mijn 

structuur verstoord.

“ Ik ga eten als ik me verveel, moe ben of 

me slecht voel. Dus moet ik er vooral voor 

zorgen dat het in mijn hoofd goed zit.

“ Ik hield mezelf zo vaak voor de gek. Dan 

kocht ik dingen ‘voor de klein-kinderen’ en 

dan at ik alles zelf op.

“ De groep is de belangrijkste drijfveer voor 

mij. Zonder de groep zou ik niet doorgaan.

“ Ik stap echt niet naar mijn ouders als het 

niet goed gaat. Dan voel ik veel oordeel. Of 

een reactie als: het valt allemaal wel mee.

“ Doordat je zelf het hele verhaal vertelt, 

sta je even stil bij waar je vandaan komt 

en hoe ver je al gekomen bent.

https://docs.google.com/document/d/1nW0i-vwWImb0xi70KzwuChxO44oU15FhSG0XT0EPeKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nW0i-vwWImb0xi70KzwuChxO44oU15FhSG0XT0EPeKw/edit?usp=sharing


2. inzichten in gedrag en balans 
behouden en herpakken

meer zien en lezen?

opzet tweede focusgroepserie

stakeholderanalyse 
landelijke GLI-netwerken en 
kenniscentra op gebied van 

leefstijl
Het kunnen volhouden van een gezonde balans heeft veel te maken 
met veerkracht: het kunnen ‘terugveren’ na een situatie waarin je 
de gezonde balans (even) bent kwijtgeraakt, of een nieuwe balans 
ontwikkelen als de omstandigheden daarom vragen.

De ervaringsverhalen van de GLI-deelnemers uit de focusgroepen hebben we getoetst met de literatuur 
op het gebied van veerkracht en terugval. Door het Relapse Prevention Model van Gordon & Marlatt 
(1985) over de adaptieve cyclus te leggen. De adaptieve cyclus (Redesigning Psychiatry, 2020; Holling, 
1986) is een model uit de ecologie om veerkracht te beschrijven. Het legt veerkracht uit als de kwaliteit 
om te navigeren tussen vier stadia van ‘zijn’, namelijk: balans, ontregeling, heroriëntatie en groei.

Veerkracht is een belangrijke vaardigheid voor iedereen, ook voor mensen met overgewicht of obesitas. 
Hoewel de deelnemers van een GLI toewerken naar een gezonde balans, laat de adaptieve cyclus zien 
dat dit niet het eindstation is. De vaardigheid om deze balans te behouden of te herstellen is minstens 
net zo belangrijk - want iedereen zal stadia van ontregeling gaan ervaren: het is onvermijdelijk dat er 
af en toe iets verandert in de interactie met je lichaam, jezelf, je naasten of je omgeving. Hoe kun je je 
herpakken na een misser of terugval? Of hoe reageer je op veranderingen in je leven? 
Op basis van deze inzichten in balans en veerkracht hebben we de volgende missie geformuleerd:

missie: We willen mensen leren navigeren tussen de verschillende 
soorten fases van balans, waar terugval een normaal onderdeel van is, 
zodat de gezonde balans sterker wordt en de veerkracht in geval van 
uitglijders of terugval groeit.

Dat betekent dat we iets willen ontwerpen wat mensen helpt om hun gezonde balans te versterken, 
missers en terugval te normaliseren en bij ontregeling een nieuwe gezonde balans te ontwikkelen.

quotes ervaringexperts GLI:

“ Vet is niet alleen maar teveel hebben 

gegeten of gedronken. Het is zoveel meer. 

Het is écht gewoon een mentale kwestie.

“ Eigenlijk zou je moeten beginnen met 

de psyche: ‘Wat maakt dat het zover is 

gekomen?’

“ Ik denk dat mensen in de GLI kennis 

moeten maken met modellen of tools 

die ze kunnen implementeren in hun 

leven en ook na afloop van de GLI kunnen 

voorzetten op een manier die voor hen 

werkt.

“ Voor mij zou het goed zijn vastlopers te 

analyseren. Waarom trap ik weer in die 

valkuil? Wat zijn oorzaken en redenen?

Een ‘mental coach’ zou vanaf de start een 

grotere rol moeten hebben.
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https://drive.google.com/file/d/1cCk7MgHFlaWZRbVPtigjVUJzIIa001Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wn30OpraQ1TMlc-avyd1hX_Xu04qufcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wn30OpraQ1TMlc-avyd1hX_Xu04qufcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wn30OpraQ1TMlc-avyd1hX_Xu04qufcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wn30OpraQ1TMlc-avyd1hX_Xu04qufcG/view?usp=sharing


heroriëntatie

balans versterken door inzicht in hoogrisico 
situaties en missers

Dit is het stadium van (opnieuw) beginnen, jezelf 

ontwikkelen enhet leren kennen van je eigen 

mogelijkheden en de mogelijkheden in je omgeving

Na een ontregeling volgt een periode van her-

oriëntatie. Om uit de ontregeling te bewegen, moet

je structuur, functies en rollen aanpassen en 

transformeren

De balans kan verstoord worden onder invloed van 

gebeurtenissen in de interactie met je lichaam, jezelf, 

je naasten of je omgeving.

Na een fase van groei ontstaat er een (nieuwe) balans. 

Omdat veranderingen onontkombaar zijn, moeten 

deze kunnen worden opgevangen. Je moet je kunnen 

herstellen of aanpassen.

de balans terugpakken bij terugval, of nieuwe 
passende balans ontwikkelen

bij ontregeling nieuwe gezonde balans ontwikkelen

balans

groei ontregeling

heroriëntatie balans

groei ontregeling

hs

val

heroriëntatie balans

groei ontregeling

hs

val

heroriëntatie balans

groei ontregeling

Model voor veerkracht op basis van de adaptieve cyclus - Redesigning Psychiatry (2020)



3. idee-ontwikkeling

De missie vormde de aanleiding voor een uitgebreide fase van idee-ontwikkeling. Hiervoor zijn 
meerdere ideeën gegenereerd. Deze ideeën zijn in focusgroepen beoordeeld op waarde voor de 
eindgebruiker en de leefstijlcoach. Tot slot zijn drie concepten verder uitgewerkt: 

concept 1 ’mijn ontdekkingsreis’
Om te kunnen verdiepen op de thema’s zelfinzicht, emoties en normaliseren van terugval is dit een 
online platform voor GLI-deelnemers en leefstijlcoaches met thuiswerk-oefeningen ter aanvulling op 
het GLI-programma.

concept 2 ‘onder ons’
Door verhalen van anderen te horen die zich een vergelijkbaar proces doormaken kan ervoor zorgen 
dat je geinspireerd en gemotiveerd wordt. Daarom is Onder Ons een netwerk voor (ex-)deelnemers 
van de verschillende GLI-programma’s met meetings voor uitwisseling van ervaringen en online 
ervaringsverhalen.

concept 3 ‘steuntje in de rug’ kalender en kaarten
Dagelijkse reminders en steun van naasten kunnen een steuntje in de rug zijn om op regelmatige basis 
te blijven werken aan de gezonde balans. Daarom is het ‘Steuntje in de rug’ pakket een middel om te 
werken aan veerkracht, zelfinzicht en zelfstandigheid in het tweede deel van de GLI.

Met de betrokken leefstijlcoaches is ervoor gekozen om Concept 3 uit te werken tot een ervaarbaar 
prototype en in een pilot te testen in de drie leefstijlprogramma’s de COOL, Beweegkuur en X-Fitt GLI.

meer zien en lezen?

uitgebreide uitwerking van 
de drie conceptrichtingen

tussenrapport  Borging 
leefstijlverandering GLI

ontwerponderzoek tot 
conceptrichtingen

reacties leefstijlcoaches

Concept 1:

“Je kunt hiermee een laag dieper pakken 

daar waar deelnemers er behoefte aan 

hebben.

“ Deelnemers vinden het echt van 

meerwaarde als ze een huiswerkopdracht 

meekrijgen en specifieke thema’s 

behandelen.

Concept 2:

“ Vooral ook kijken naar wat zinvol is om 

te delen. Niet om mensen over te halen 

om een GLI te doen, maar om te leren van 

elkaar.

“ Het is erg waardevol dat het netwerk 

GLI-programma-overstijgend is.

Concept 3: 

“ De reflectievragen werken, net als 

theezakjesvragen. Dan ga je er toch weer 

over nadenken.

“ Fijn dat ze juist tussen de leefstijl-

afspraken door weer even op scherp gezet 

worden.
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https://drive.google.com/file/d/1nG9XyunQjb5sstOMEr860BxNOFSf7H5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nG9XyunQjb5sstOMEr860BxNOFSf7H5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLbWebgWuJuRVB8w2ixTU7tt1wEWZEAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLbWebgWuJuRVB8w2ixTU7tt1wEWZEAg/view?usp=sharing


het verhaal van
Mariette Veenstra

wat zette je aan om te starten?

Harchit emolorum et rehendebis dolore nus molectae ipienis estiossectio 

estia autem ut et erumenis et ut enis repudam, con ex estianis ditas 

iuntibu

waar kunnen mensen jou tegenkomen?

ia autem ut et erumenis et ut enis repudam, con ex estianis ditas iun

waar heb je mee geworsteld?

ia autem ut et erumenis et ut enis repudam, con ex estianis ditas iuntibus 

acerferate porem conet quid earum ipsam et eos et assi optur ad etusant 

quam excerum id magnatet quias ea quae sunt ventis voluptu tem ut et 

erumenis et ut enis repudam, con ex estianis ditas iuntibus acerferate 

porem conet quid earum ipsam et eos et assi optur ad etusant quam 

excerum id magnatet quias ea quae sunt 

ventis voluptutem ut et erumenis et ut enis 

repudam, con ex estianis ditas iuntibus 

acerferate porem conet quid earum ipsam et 

eos et assi optur ad etusant quam excerum 

id magnatet quias ea quae sunt ventis 

voluptu

quae sunt ventis voluptusdam, secture mporese eturest volenecum 
antibus, offic temquis est aut la quatemp oratis volestiam at.

Ik kocht koekjes’ voor 
mijn kleinkinderen’. 

Maar die at ik zelf 
natuurlijk op

verhuizen verleiding zelfbeeld

kom in contact

onder ons

week 6 

voornemen voor de week

wat is een kleine stap

die je elke dag kan zetten?

week 8 

stuur dit kaartje 

naar iemand wie je veel 
heeft  gesteund deze 

week!

week 17
 

geheugenopfrisser
wat weet je nog vansaboterende gedachtes?

week 23 

hoe vergevingsgezind 
ben jij? 

Vergeet niet dat iedereen 

wel eens een misser maakt. 

Wees niet te hard voor 
jezelf!

week 34

verhaal van Ivo

met pieken en dalen

week 51

bijna klaar!

tijd om jezelf eens
te verwennen!

thema

saboterende gedachten

lees meer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi  
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

download

download

download

oefening

saboterende gedachten ontmaskerd

samen doen

rollenspel: herken je eigen ‘ikken’

oefening

saboterende gedachten omvormen

lees meer

informatie voor de leefstijlcoach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  

concept 1. 

‘mijn ontdekkingsreis’

concept 2. 

‘onder ons’

concept 3. 

‘steuntje in de rug’
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4. ‘steuntje in de rug’ kalender en 
kaarten

waarom?
Na een jaar van actieve begeleiding, zijn de GLI-deelnemers in het tweede jaar meer aangewezen op zichzelf. De 
focus in deze tweede fase van de GLI ligt op het duurzaam inbedden van de aangeleerde gezonde gewoontes. 
Omdat de tussenpozen tussen de leefstijl-consulten groter zijn, is het fijn om op andere manieren gemotiveerd te 
worden, door dagelijkse reminders, of door je naasten.

wat is het?
Het ‘steuntje in de rug’-pakket bestaat uit een kalender en kaarten om te reflecteren, om vooruit te kijken en om de 
deelnemers gedurende de tweede fase van de GLI te ondersteunen en aan te moedigen op momenten dat het even 
wat minder goed gaat.

hoe werkt het?
In het pakket zitten drie dingen: (1) Een scheurkalender als geheugensteuntje. Zo krijgen ze wekelijks een 
oefening, een reflectievraag, een terugblik op geleerde theorie of een aanmoediging. (2) Kaarten en enveloppen 
met bemoedigende woorden van naasten en andere GLI-deelnemers, die je open kunt maken op momenten dat 
het tegenzit. 
(3) Een brief aan jezelf die ze aan het begin van het eerste jaar geschreven aan zichzelf geschreven hebben. Deze 
brief herinnert ze aan waar ze vandaan zijn gekomen en versterkt daarmee hun gevoel van trots en daarmee hun 
zelfvertrouwen. 

uitwerking
De ‘Steuntje in de rug’-kalender is uitgewerkt in verschillende geïllustreerde reflectieve opdrachten: DENKEN, 
DOEN, DELEN en LEZEN, rondom de volgende thema’s: omgaan met emoties, saboterende gedachten, realistische 
verwachtingen, tevreden kunnen zijn met jezelf, sociale steun, zelfzorg, versterken van je balans, ontregelingen 
en veranderingen in je leven. De oefeningen zijn ontleent aan evidence based werkzame principes voor 
gedragsverandering ten aanzien van leefstijl.*
Het karakter van de ‘steuntje in de rug’ kalender en kaarten is aanmoedigend, prikkelend, laagdrempelig en 
humorvol.

meer zien en lezen?

download de kalender

download de kaartenset

gebruiksaanwijzing kalender 
en kaarten

*) Het boek ‘Ingrid Steenhuis & Wil Overtoom; Positieve leefstijlverandering, wat elke professional moet weten over 
leefstijl en gedragsverandering is hiervoor een belangrijke bron. Maar ook de ervaringskennis van de betrokken 
leefstijlcoaches.
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5. pilot opzet en impactmeting

Om feedback te krijgen op het ontwerp en om te zien of het ontwerp het gewenste effect heeft zetten 
we een pilot op in samenwerking met drie leefstijlaanbieders Sportbedrijf Arnhem, Formupgrade en 
Preventiecentrum Physique.

In samenwerking met de leefstijlcoaches van Sportbedrijf Anrhem, FormUpgrade en Preventiecentrum 
Physique bereidden we de pilot voor. Om de impact te kunnen meten uit de pilot definiëerden we de 
beoogde waardepropositie van het prototype voor de deelnemers en de leefstijlcoaches en stelden we 
de vragenlijsten op voor de impactmeting op.

Gedragsverandering begint bij kennis van gezonde vaardigheden. 
Vervolgens is een verandering nodig van de persoonlijke houding die 
tenslotte kan leiden tot gedragsverandering. 

Daarom meten we in de pilot (m.b.v. een 0-meting en eindmeting) de verandering op deze drie niveaus:
1. Kennis: Hoe zie jij gezond gedrag?
2. Houding: Heb je er vertrouwen in dat je dit kan toepassen op jouw leven
3. Gedrag: Lukt het om het toe te passen in jouw leven

Met de Steuntje in de Rug kalender en kaarten beogen we effect te hebben op de kennis, houding en 
gedrag op de volgende thema’s: 
• omgaan met emoties en gedachten
• omgaan met hoog-risico situaties
• omgaan met missers
• versterken van balans
• betrekken en steun van naasten (vrienden, gezin, familie)
• vooruit kijken en omgaan met on-/geplande ontregelingen van de balans
• zelfzorg en versterken van balans
• je verbonden voelen met lotgenoten

Op de hierna volgende pagina’s staan de pilot-opzet en pilotresultaten beschreven.

meer zien en lezen?

hoe hebben we de pilot 
opgezet?

vragenlijsten impactmeting 

uitgebreide  
onderzoeksresultaten en 

impactmeting

reacties deelnemers Pilot
“De afwisseling, van alles wat. Soms een 

vraag of iets anders. Er zijn meerdere 

‘verbeter je leven’ of ‘bewustzijn’ kalenders 

maar deze past het best bij het traject, is 

concreter.

“Leuk om voor elke dag iets te hebben 

om mee bezig te gaan, of om over na te 

denken.

“Als ik eerlijk ben heb ik er niet zoveel mee 

gedaan.

“Elke dag gelezen, heb er vaak wat aan 

gehad. Vond het een ludieke leuke manier 

van een steuntje in je rug

reacties leefstijlcoaches
“Ik merkte dat de tools met name hielpen 

als een reminder om bezig te blijven en 

het positief te bekijken.

”Je kunt een extra tool erbij gebruiken. 

Zo kun je ook makkelijker hun praktijk 

bespreken, dus het geeft mij meer inzicht 

en sturende gespreksstof.

“Zeker, cliënten hebben het gevoel iets 

tastbaars mee te krijgen voor thuis, wat 

als extra ondersteuning voelt.
Borging Leefstijlverandering (na) GLI
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pilot 1 | Scheurkalender

waarde voor de deelnemer 
(gewenste effect)

• Continu aan de slag blijven

• Verdieping van kennis over terugval 
en herpakken

• Meer zelfstandigheid in het tweede 
jaar van de gli

• Begrijpen dat missers en terugval 
erbij horen

waarde voor de leefstijlcoach 
(gewenste effect)

• Meer continuïteit in het resultaat van 
je werk (niet de hele tijd weer opnieuw 
moeten beginnen), door:

• Gemotiveerde deelnemers

• Deelnemers krijgen extra structuur 
tussen de ontmoetingen door

pilot opzet

• testperiode van 2 maanden
• we testen met 30 proefpersonen (2e jaars GLI deelnemers)
• scheurkalender met 40 pagina's die wordt meegegeven aan 
de deelnemers.

effectmeting

• 0- meting met digitale vragenlijst voor de deelnemers en ook leefstijlcoaches
• eindmeting met digitale vragenlijst voor de deelnemers en ook leefstijlcoaches
• feedback mogelijkheid op de achterkant van de kalender- pagina's

vragen

VRAAG
Met hoeveel deelnemers 

gaan we testen?
>> Ongeveer 10 per bedrijf > 

30 totaal

VRAAG
Wat wordt de testperiode? 

Wanneer starten we?
(hoeft niet perse exact op de 

1 jaar grens te zijn)

pilot maart  - 
begin mei 2022

10 per organisatie 
met verschillende 

leefstijlcoaches

pilot 2 | Bemoedigende woorden

waarde voor de deelnemer 
(gewenste effect)

• Gezond gedrag beter vol houden

• Zelfvertrouwen geven in lastige 
situaties (hoog risico situaties)

waarde voor de leefstijlcoach 
(gewenste effect)

• Meer continuïteit in het resultaat van 
je werk (niet de hele tijd weer opnieuw 
moeten beginnen), door gestrekte 
deelnemers die minder terugvallen

• Gedeelde verantwoordelijkheid 
ervaren voor het welzijn van 
deelnemers, samen met het sociale 
steunnetwerk van de deelnemers

waarde voor naasten
(gewenste effect)

• Ondersteuning kunnen bieden aan 
hun naasten

pilot opzet

• testperiode van 2 maanden
• we testen met 30 proefpersonen (2e jaars GLI deelnemers)
• elke proefpersoon krijgt (10 stuks) , samen met een of twee kaarten 
geschreven door de leefstijlcoach.

effectmeting

• 0- meting met digitaal formulier voor de deelnemers en ook leefstijlcoaches
• eindmeting met digitaal formulier voor de deelnemers en ook leefstijlcoaches

vragen

VRAAG
Denken jullie dat het de 

deelnemers lukt om mensen 
in hun omgeving te vragen?

VRAAG
Lukt het jullie om per deelnemer 

twee zinnen ter aanmoediging 
te schrijven voor een voor hen 

specifieke situatie?

VRAAG
Moeten we hier samen 

een voorbeeld opstellen 
van wat we bedoelen?

twee kaartjes in de 
enveloppe doen. 

Eentje als voorbeeld 
ingevuld.

leefstijlcoach kan er alvast 
één schrijven, of 

deelnemers uit de groep 
kunnen worden gevraagd

ik ben ook benieuwd hoe 
het in de praktijk gaat, 

misschien verdwijnen ze 
allemaal in de la

je kan ook voor 
jezelf nog een 

kaartje schrijven
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impactmeting thema omgaan met emoties en gedachten

thema normaliseren van terugval

thema steun van naasten

thema steun van lotgenoten

thema zelfzorg en versterken van balans

voor na pilot voor na pilot voor na pilot

kennis
0

max

houding gedrag
voor na pilot voor na pilot voor na pilot

kennis
0

max

houding gedrag

voor na pilot voor na pilot voor na pilot

kennis
0

max

houding gedrag
voor na pilot voor na pilot voor na pilot

kennis
0

max

houding gedrag

voor na pilot voor na pilot voor na pilot

kennis
0

max

houding gedrag

legenda

0 is de minimale score op impact per thema. 
max is de maximale score op impact per thema.

kennis: Hoe zie jij gezond gedrag?
houding: Heb je er vertrouwen in dat je dit kan toepassen in 
jouw leven?
gedrag: Lukt het je om het toe te passen in jouw leven?

Analyse impact resultaten

Opvallend is dat er op alle thema’s positief 
resultaat wordt getoond na afloop van de pilot 
ten opzichte van de 0-meting. Het belangrijkste 
voor ons als ontwerpers is dat er ook in de 
meeste gevallen significante verbetering wordt 
gemaakt op het gebied van gedrag. Kennis en 
verandering van houding zijn de eerste stappen, 
maar gedragsverandering is het doel.

Het is mooi te zien dat de meeste verbetering 
wordt getoond op de thema’s ‘omgaan met 
emoties en gedachten’, ‘normaliseren van 
terugval’ en ‘zelfzorg en versterken van 
balans’ . Voor het volhouden van gezond 
gedrag zijn deze thema’s namelijk het meest 
belangrijk. 

De enige daling zien we bij de score op de 
stellingen t.a.v. van steun van naasten. Uit 
de feedback op de pilot met de ‘kaarten met 
bemoedigende woorden’ lezen we dat veel 
mensen er moeite mee hadden om naasten 
te vragen hen te steunen. Waarschijnlijk zijn 
mensen zich hierdoor meer bewust geworden 
van hoe veel moeite ze ervaren om steun te 
vragen. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor 
de daling. 

9% verbetering 2% verbetering

3% verbetering11% verbetering

11% verbetering
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6. ervaringsexpert-netwerk

De beoogde impact van het ervaringsnetwerk GLI is om mensen met 
dezelfde ervaringen met elkaar te verbinden. Zodat ze inspiratie en 
houvast bij elkaar vinden om zo samen sterker te staan om de gezonde 
balans evenwicht te versterken of terug te vinden.

Met dit doel in gedachte lag de focus in de bijeenkomsten om van elkaar te horen waar mensen kracht 
en motivatie uit halen en om elkaar te inspireren met de eigen ervaringen.

Aansturen op eigenaarschap door de ervaringsexperst zelf
Vanaf het begin van het organiseren van de bijeenkomsten is er aangestuurd op eigenaarschap door 
de aanwezigen te vragen op welke manieren mensen willen bijdragen aan het netwerk en wat voor 
invulling ze hier zelf aan zouden willen geven.
Hieruit is een online receptenpagina voort gekomen en een digitale sessie gehouden als ‘buddy 
kennismakingssessie’ om GLI-deelnemers in kleiner verband met elkaar te verbinden.

Grilligheid van vrijwilligersorganisatie
De deelnemers voor de sessies zijn benaderd via de de leefstijlcoaches en sociale netwerken van de 
GLI-aanbieders. De sessies van het ervaringsexpertnetwerk zijn opgezet om overgenomen te worden 
qua facilitatie door Proscoop (regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland en onderdeel van 
het ROS netwerk). Proscoop kan het ervaringsexpertnetwerk ondersteunen op het moment dat dit zelf 
initiatief gaat nemen.
Onze bevinding (tot nu toe) is dat veel mensen enthousiast reageren op de oproepen. Dit heeft een 
e-maillijst van ongeveer 40 personen opgeleverd. Er is wel een drempel om ook daadwerkelijk naar 
bijeenkomsten te komen, daar was de opkomst aanmerkelijk lager. Verder merken we dat sommige 
mensen de voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten (met name ouderen) en andere aan digitale 
meetings. Ondanks dat er mensen initiatief hebben getoond is het netwerk nog niet zo ver dat het 
zelfstandig zichzelf kan organiseren.  In de woorden van Proscoop: ‘Het kan ook zo maar de uitkomst 
zijn dat deze doelgroep nog niet klaar is voor zelforganisatie.’  Het blijkt dat er best veel mensen nodig 
zijn om met een paar actieve deelnemers verder te komen. Dit is nog work-in-progress dus.

meer zien en lezen?

aanpak en opzet ervarings-
expertnetwerk

presentatie meeting 
ervaringsdeskundigen

website ‘Receptenclub GLI’

reacties deelnemers 

“Ik vind dit een super leuk initiatief, en zou 

het zeker aanraden dit vaker te doen.

Het is leuk om elkaars verhaal te horen, 

en te ontdekken dat jij niet de enige bent 

met dat ene probleem.

“Leuk om andere mensen te spreken die 

ook met het traject bezig zijn. Wellicht 

hoeft het niet perse als buddy netwerk 

worden opgezet maar gewoon eens in 

de zoveel tijd is zo’n bijeenkomst om met 

elkaar te kunnen sparren.

“Super leuk, alleen te kort ‘

“Ik vond het erg leuk en interessant om 

iedereen eens te spreken
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Borging Leefstijlverandering (na) GLI
Reframing Studio | 2021-2022



7. resultaten en voortzetting

Dit project wordt op  verschillende sporen voortgezet:

‘Steuntje in de Rug’-kalender en kaarten
De ‘Steuntje in de Rug’-kalender en kaarten zullen worden gedrukt en op non-profit basis worden 
aangeboden voor gebruik in de leefstijlprogramma’s. 
In eerste instantie wordt een kleine oplage gedrukt voor gebruik door de leefstijlprogramma’s in 
Arnhem, die al hebben aangegeven deze beschikbaar te willen maken voor de GLI-deelnemers van 
Sportbedrijf Arnhem, FormUpgrade en Preventiecentrum Physique.
Hopelijk is dit een case die de aandacht kan trekken als ‘effectieve interventie’ of ‘best practice’.
Daarnaast kunnen andere leefstijlprogramma’s het ‘Steuntje in de Rug’-pakket beschikbaar maken of 
aanbieden aan hun deelnemers.

Ervaringsexpertnetwerk GLI
Proscoop heeft al aangegeven de bijeenkomsten van het ervaringsexpertnetwerk te kunnen 
voortzetten en faciliteren. Gezamenlijk kijken we wat er nodig is om dit netwerk zelfstandig of semi-
ondersteunt te kunnen laten groeien.

Kennisuitwisseling leefstijlnetwerk, lokale en landelijke organisaties
Ten slotte worden alle inzichten ontwikkeld in dit onderzoek en project beschikbaar gemaakt en 
gedeeld met het gedurende opgebouwde netwerk van contacten op het gebied van gezondheid, welzijn 
en leefstijl in de regio Arnhem en landelijk.

Dit rapport is speciaal opgemaakt om de kennis zo laagdrempelig mogelijk te delen, zowel op 
inhoudelijk als procesniveau. Daarnaast staan er presentaties gepland  aan de lokale netwerken zoals 
de Community of Care en het Leefstijlnetwerk.

meer zien en lezen?

GLI-netwerk regio Arnhem
website met informatie over 

de GLI, ervaringsverhalen 
en informatie voor 

doorverwijzers

reacties leefstijlcoaches 

“Het is een kleine tool, maar met best 

groot effect

“Het heeft echt wel een meerwaarde dat 

het een tastbaar, fysiek product is

“Het gebruik van de kaartjes heeft iets 

meer begeleiding nodig.

“Het is een lekker praktische tool, die 

kan ingezet worden als fijne balans op de 

gesprekken.

“De scheurkalender geeft een mooie 

verdieping op het geleerde in het GLI-

programma
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colofon

dit project is mede mogelijk gemaakt door

augustus 2021 - augustus 2022

door Reframing Studio

Emilie Tromp
Minke Dijkstra
Arjen Oenema
Cid Pijnenburg

in samenwerking met

de ervaringsexperts: (ex-)deelnemers aan de GLI
Manon Janssen - Sportbedrijf Arnhem
Marloes Makkink - Formupgrade
Scout Pfaff - Preventiecentrum Physique
Melissa Davina - Proscoop

met dank aan de volgende meedenkers en geïnterviewden: 

Ingrid Steenhuis - Brickhouse academy
Yrsa Wagenmaker & Babita Pottjegort - Huis voor Beweging (Beweegkuur programma)
Nicole Philippens -  Expertisecentrum Leefstijlinterventies (COOL programma)
Odney Grevers - Leefstijlcoach/Mental coach Formupgrade
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