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Script vervolggesprek  
 
Planning  
Voor een individueel vervolggesprek plan je 15-20 minuten in. In het eerste traject doe je dit 
wekelijks. Bij een vervolgtraject kun je afbouwen naar 1x per 2 weken en later naar 1x per maand.  
Bij groepstrajecten kun je individueel wegen, eventueel een training doen en vervolgens in een groep 
coachen. Plan bij groepen van 5 deelnemers ca. 30 minuten en bij grote groepen van 10-15 
deelnemers 1 uur. 
 
Volgorde van een individueel vervolggesprek 

1. Start met de vervolgmeting 
Vraag: Wat verwacht je van de meting?  
Voer opnieuw de metingen uit die je bij de intake hebt gedaan, zorg dat je de vorige metingen bij de 
hand hebt. Analyseer samen de meting:  
- Zijn we tevreden met de resultaten? Lopen we op schema?  

- Kunnen we eventuele tegenvallende resultaten verklaren?  
 

2. Vervolgens vraag je naar de afgelopen week:  
- Wat ging goed afgelopen week? Geef de deelnemer complimenten! Niet alles kan in 1 week goed 
gaan. Gedragsverandering is een proces.  

- Heb je kunnen aan je actiepunt van afgelopen week? Hoe is het gegaan?  
- Wat vond je moeilijk? Hoe heb je dat opgelost?  

- Wat kan beter? Maak actiepunten voor de aankomende week en koppel daar volgende week op 
terug.  
 

3. Check de balans tussen de 3 pijlers: 
- EET: Is het gelukt om de voedingslijst goed op te volgen? Zo ja, geef complimenten. Zo nee: 
Wanneer niet en hoe is dit opgelost? Heb je honger gehad? Lukt het eten om de 2,5 uur? Lukt het 
drinken van 1,5-2 liter per dag? 
- BEWEEG: Is het gelukt om je je aan je sportplanning gehouden? Is de intensiteit optimaal?  Hoe gaat 
het met je dagelijkse beweging? Werk toe naar de 10.000 stappen per dag (opbouwen) en meet dit 
met een stappenteller of activitytracker.  
- RELAX: Heb je je ontspanmomenten deze week gehad? Indien nee: Ervaar je veel stress? Indien ja: 
Kun je 3 ontspannende activiteiten opschrijven?  
 
Ten slotte: Wat is je fitheidscijfer nu? (Schaal 1-10). Voel je al verschil met toen je binnen kwam, 
energieniveau, fitheid?  
 

4. Als de deelnemer niet is afgevallen: 
Zoek hier een verklaring voor. Dit kan in alle 3 de pijlers zijn. Heeft de deelnemer zelf een idee 
waardoor dit komt? Loop de voedingslijst van gisteren eventueel samen door.  
 
Soms is er een fysiologische reden waardoor het gewicht niet daalt, bijvoorbeeld: 
- Hoe gaat het met de stoelgang? Obstipatie zorgt ervoor dat het gewicht niet daalt. Hierbij is 
voldoende water drinken bij de eetmomenten belangrijk.  
- Is er een reden tot het vasthouden van vocht? Bijvoorbeeld: zout eten 1 of 2 dagen voor de meting, 
meten op een ander dagdeel, net voor de menstruatie houden vrouwen meer vocht vast. Vraag 
eventueel naar haar periode. Meet ook nooit na een training, altijd ervoor.  
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5. Maak een weekplanning 
- Wanneer plan je het doen van de grote boodschappen in?  
- Welke momenten kun je vrij maken om aankomende week te sporten? 
- Optioneel: wanneer plan je een ontspanmoment voor jezelf in? 
 
In groepsverband 
Bespreek bovenste zaken met de groep samen. Laat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan en 
bespreken hoe het beter kan, ze kunnen elkaar ook tips geven.  
 
Aan het einde van het traject 
Bedankt scenario’s waar de deelnemer oplossingen voor moet bedenken. Je kunt nu gaan testen wat 
je deelnemer in de afgelopen weken geleerd heeft.  
 
Laatste vervolggesprek 
Neem de resultaten samen door. Of de deelnemer tevreden is met wat er is bereikt? Of de deelnemer 
tevreden is met jouw begeleiding? Vraag hoe het gegaan is, wat vind je ervan?  
 
Zorg dat je dóórvraagt en eindigt met een gesloten vraag waar je het antwoord ja op krijgt. Krijg “10 
keer ja”, we moeten in de “ja-modus” komen.  
 
Verkoop van een vervolgtraject 
Wat is het volgende doel? – leefstijlverandering kost 12 weken en doorgaan met een 

nieuw/vervolgtraject is raadzaam. Op gewicht blijven is óók een doel en veel moeilijker dan afvallen, 

dus ook dan verkoop je een vervolgpakket. Tot 1 jaar tijd is de kans op terugval in oude patronen 

groot. Wat heeft de deelnemer nodig op het gebied van jouw begeleiding om dit te bereiken? Zorg 

dat je pakketten bij de hand hebt voor een vervolgtraject, een aanbieding doet het altijd goed. Je 

laatste gesprek is altijd een salesmoment. 


