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Heel kort na de vorige nieuwsbrief toch nu alweer een nieuwe. Naar aanleiding van alle 

media-aandacht de laatste dagen willen we een aantal zaken graag in goede banen leiden. 

Maak je zelf zichtbaar als CooL-uitvoerder! 

We zien dat deelnemers zich aanmelden voor onze CooL-nieuwsbrief en we ontvangen veel 

vragen van geïnteresseerde deelnemers in onze mailbox. Vrijwel allemaal zijn ze op zoek naar 

een uitvoerder in hun omgeving, wij verwijzen hen naar het overzicht met licentiehouders op 

onze website. Het aantal licentiehouders stijgt gestaag maar er zijn ook nog redelijk veel 

regio’s waar weinig tot geen coaches vermeld staan.  

We verwachten de komende week nog meer geïnteresseerden die op zoek zullen gaan naar 

een CooL-coach, mede  naar aanleiding van de uitzending van De Monitor op nationale 

televisie op 13 januari en naar aanleiding van artikelen in lokale kranten (o.a. Dagblad De 

Limburger).  

Hoe mooi is het om een gemotiveerde deelnemer gelijk op weg te kunnen helpen met een 

leefstijlcoach in de buurt. En dat kan alleen als je te zichtbaar bent op onze website. Nog even 

voor alle duidelijkheid: als CooL-licentiehouder ben je zichtbaar op de website. Heb je geen 

email ontvangen met de aanschafprocedure maar denk je wel hiervoor in aanmerking te 

komen? Stuur ons dan een berichtje via info@leefstijlinterventies.nl 

 

Een nieuwsbrief voor CooL-deelnemers 

De nieuwsbrieven worden goed gelezen en iedere week melden meer mensen zich aan. De 

trend van de laatste weken is dat ook deelnemers zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief in de huidige opzet is met name bedoeld voor uitvoerders en de informatie is 

daar dan ook op toegespitst. Wij willen naast de nieuwsbrief voor uitvoerders ook een 

nieuwsbrief voor deelnemers gaan uitbrengen met als primaire doel deelnemers en 

leefstijlcoaches zo snel mogelijk aan elkaar te koppelen maar ook om relevante informatie 

over CooL te kunnen communiceren. Ben jij een deelnemer en wil je graag deze nieuwsbrief 

ontvangen dan kun je ons een mailtje sturen via info@leefstijlinterventies.nl.  Wij zullen 

zorgen dat je aan de juiste nieuwsbrief gekoppeld wordt. Uitvoerders hoeven geen extra 

handeling te verrichten, zij blijven  de versie voor uitvoerders ontvangen. Uiteraard staat het 

iedereen vrij om voor beide nieuwsbrieven in te schrijven. Bij de aanmelding voor de 

nieuwsbrief kun je vanaf nu aangeven of je de nieuwsbrief als deelnemer of als uitvoerder (of 

beide) wenst te ontvangen. 
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