Stap 1
Implementatie

Interventie eigenaar

Organisator










Stap 2
Instroom

Zorgt voor vorming samenwerkingsverband op wijkniveau met zorg, welzijn en sport- en beweegaanbieders
Zorgt dat het samenwerkingsverband de verplichte startinstructie volgt bij de interventie eigenaar
Regelt de licentie overeenkomst met de interventie eigenaar
Stelt samenwerkingsovereenkomst inclusief begroting en rollen en verantwoordelijkheden en zorgt voor ondertekening
Kiest leefstijlcoach die evt. ook rol van organisator (gedeeltelijk) overneemt
Werft deelnemers bij de huisartsen en intermediaire doelgroep (i.s.m. leefstijlcoach)
Huurt de beweeg-, voedingsprofessional en beweegaanbieders in de buurt in, plus regelt locatie/tijdstippen basiscursus en terugkombijeenkomsten
Zorgt voor de verspreiding van de materialen onder de uitvoerders van de interventie en is verantwoordelijk voor de invulling op maat daarvan
Zorgt voor aanlevering aanmeldformulieren, presentielijsten, vragenlijsten en evaluatieformulieren bij de interventie eigenaar

Zorgverlener 1ste/2de lijn

Huisartsenzorg

Bewaakt kwaliteit van
de interventie en past
deze aan volgens de
PDCA cyclus op basis
van literatuur,
onderzoek en
evaluatie

Welzijn

Leefstijlcoach (LSC)
Stap 3
Intake









Werft deelnemers bij intermediairs
Neemt de intake af plus afgesproken vragenlijsten
Informeert deelnemers over inhoud van de interventie, startdata basiscursussen en terugkombijeenkomsten
Onderhoudt contact met de beweeg-, voedingsprofessional en beweegaanbieders in de buurt
Werkt samen met de buurtsportcoach als aanwezig
Zorgt voor ingevulde aanmeldformulieren, presentielijsten, vragenlijsten, evaluatieformulieren en aanlevering daarvan bij de organisator en/of interventie eigenaar
Is aanwezig tijdens de basiscursus (minimaal eerste en laatste keer)

Professionals betrokken bij de basiscursus: beweeg-, voedingsprofessional en beweegaanbieders
Stap 4
Basiscursus

Stap 5
Nazorgtraject
Stap 6
Onderhoudsfase








Geven trainingen/ lessen volgens het draaiboek. De professional kan in overleg de lessen op maat maken voor de deelnemersgroep
Vullen de aanwezigheid van de deelnemers in op de presentielijst en leveren aan bij de LSC en/of organisator van de basiscursus
Zorgen voor het invullen van de evaluatieformulieren aan het einde van de cursus en aanlevering bij LSC/organisator van de cursus
De voedingsprofessional coacht de deelnemers naar gezonder eten 8 weken 1 uur per week in de groep
De beweegprofessional coacht de deelnemers naar gezonder bewegen 3 weken 2x /week 1 uur in de groep en daarna gedurende 2 weken samen met de beweegaanbieders uit de buurt 2x /week 1 uur
De beweegaanbieders coachen de deelnemers naar gezonder bewegen 2 weken samen met de beweegprofessional 2x / week 1uur en daarna nog 3 weken 2x / week bij de beweegaanbieder op locatie

Leefstijlcoach (LSC)
Follow-up na 6, 9 en 12 maanden. De LSC coacht de deelnemers bij het bereiken van hun eigen gestelde doelen. Registratie van medische maten (i.i.g. gewicht en buikomvang) en 6mwt plus deelname aan
regulier (on)georganiseerd beweegaanbod in de buurt.

Leefstijlcoach (LSC)
Coaching door LSC op 5 individuele momenten plus 3 groepsbijeenkomsten gedurende het jaar. Registratie van medische maten (i.i.g. gewicht en buikomvang) en 6mwt plus deelname aan regulier
(on)georganiseerd beweegaanbod in de buurt op 15, 18 en 24 maanden na start met de basiscursus.

Professionals/Leefstijlcoach/Organisator
Stap 7
Evaluatie

Tijdens en aan het einde van iedere cursus en na elke follow-up worden vragenlijsten ingevuld door de deelnemers en aangeleverd bij de LSC. De interventie eigenaar zorgt ervoor dat de data verwerkt
kunnen worden. Tevens worden door de interventie eigenaar evaluatieformulieren met vragen over succes- en verbeterpunten toegestuurd aan de betrokken professionals en een enquête aan de
netwerkpartners. Alle resultaten (effect- en proces) worden verzameld door de interventie eigenaar en gebruikt om de interventie te verbeteren en aan te scherpen.

