
Checklist

voor het 
gesprek met 

je coach



1.  Hoe ging het deze week met  
het bereiken van je doel?

Achtergrondinformatie

•  Blijf steeds gefocust op het motiverende en inspirerende 
doel dat de coachee (degene die gecoacht wordt) heeft 
gekozen en dat de coach natuurlijk haarfijn kent. Hou ook 
het probleem voor ogen dat ontstaat als zij haar doel niet 
bereikt. Het wekelijks gesprek voer je niet alleen als zij in de 
afvalfase zit, maar ook in de fase waarin ze op gewicht blijft. 
Sommige vrouwen plannen ook in die laatste fase wekelijks een 
gesprekje, omdat de controle ze scherp houdt. Andere vrouwen 
doen dit eenmaal of tweemaal per maand. 

•   Besef dat iedereen die een topprestatie levert (zoals een 
sporter) continu gecoacht wordt. De coachee levert ook een 
topprestatie, zowel met afvallen als nooit meer aankomen. 
Onderschat haar inspanningen niet. Ons advies is dus om deze 
wekelijkse gesprekjes voort te zetten.

•  Denk in kleinere stapjes. Ze wil twintig kilo afvallen in vijf 
maanden. Dat is vier kilo per maand. Ze is één kilo kwijt deze 
week, dus dat is al 25 procent van haar maanddoel! Yes!

•  En in nog kleinere stapjes: vandaag houdt zij zich aan alle 
dieeteisen. Ze is strikt en heeft volledige controle over haar 
eetgedrag. 

2.  Wat is je gewicht deze week? Ben je gelijk 
gebleven? Hoeveel ben je afgevallen?

Achtergrondinformatie

•  Het is heel normaal dat er weken zijn dat de coachee erg  
haar best heeft gedaan en toch niet is afgevallen. Ze zit op  
een plateau, zoals dat heet. Dat gaat weer over.

•  Sommige vrouwen denken dat 1,5 kilo per week afvallen heel 
normaal is. Dat is niet zo. Ieder mens en ieder lichaam is uniek. 
Als de coachee vijf ons per week afvalt, koester die dan.  
Kijk eens in de supermarkt naar een pakje boter van 250 gram. 
Zij is dan twee van die pakjes afgevallen! Dat is een uitstekend 
resultaat.

•  Naarmate de coachee boven de 40 jaar komt, en zeker in of  
na de overgang, zul je merken dat ze meer moeite moet doen  
om nooit meer aan te komen en/of af te vallen. Dat hoort bij  
het ouder worden. Niets aan te doen, behalve dat de coachee 
haar levensstijl hierop aanpast. 

3.  Je bent gelijk gebleven in gewicht. Heb je 
je aan het dieet gehouden? Wees eerlijk. 
Zo ja, zijn er andere redenen te beden-
ken waarom je niet bent afgevallen?  
Zo nee, heb je enig idee waarom dit is?
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4.  Je bent aangekomen. Hoeveel ben je  
aangekomen deze week? Heb je je aan  
het dieet gehouden? Wees eerlijk.  
Zo ja, zijn er andere redenen te  
bedenken waarom je bent aangekomen?  
Zo nee, heb je enig idee waarom dit is? 
Wat zijn de consequenties dat je bent 
aangekomen? Hoe voelt het?

Achtergrondinformatie

•  De coachee kan aankomen doordat ze verkeerde voeding 
gebruikt en/of in haar oude verkeerde gewoontes schiet, zoals 
dat ze geen vijf à zes eetmomenten per dag heeft. Kijk in deel 2 
voor tips & tricks.

•   De coachee kan aankomen doordat ze verkeerd gedrag 
vertoont. Ze identificeert zich met een verkeerd Ego-type (denk 
aan de Bourgondiër of de probleem-eter) waardoor ze in de 
fout gaat.

•  De coachee kan aankomen doordat ze niet goed nadenkt en 
vooraf niet goed anticipeert op een situatie, zoals een feestje, 
verjaardag of crisismoment.

•  Laat de coachee streng zijn naar zichzelf , maar niet té streng. 
Iedereen maakt fouten, jij ook. De kunst is om ervan te leren 
en je aan te passen. Bedenk dat zij met haar onbewuste 
gewoontegedrag te lang in een cirkeltje is blijven ronddraaien. 
Met deze methode hebben jullie alle tools om daaruit te 
komen. Blijf wel in dit moment van actie en doen. Dus blijf 
bezig met het bereiken van het doel. Geef niet op, maar hou vol 
om haar te laten te groeien naar die 2.0 versie van zichzelf.  
Ze verdient het!
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5.  Was je deze week echt overwegend  

positief en actief betrokken bij het  
programma om je doel te bereiken?  
Welke Ego-types (gedrag) herkende  
je bij jezelf?

Achtergrondinformatie

•  De coachee is positief en actief betrokken als ze met plezier in 
haar proces van afvallen en nooit meer aankomen zit. Ze werkt 
er hard voor en de opbrengst maakt haar blij. Ze ziet dat ze 
slanker wordt en merkt dat ze zich fitter of vitaler voelt. Ze zit 
gewoon lekker in de wedstrijd.



6A.  Zo ja: vertel eens kort over een 
top-moment deze week? Hoe kun je 
dit top-moment gebruiken voor de 
toekomst? Hoe was dat voor jou? Wat 
voelde je? Kun je aangeven waarom je 
dit moment hebt meegemaakt? Voelde je 
je bijvoorbeeld krachtig en vol zelf-
vertrouwen of anders? Welke Ego-types 
(gedrag) herkende je bij jezelf?

6B.  Of kwam jouw top-moment omdat je 
heel goed had gereageerd op een situatie, 
omdat je bijvoorbeeld goed voorbereid 
was op een situatie (denk aan je werk of 
een feestje) of bewust steeds de juiste 
voeding hebt gebruikt?

Achtergrondinformatie

•  De coachee is bezig om de 7 stappen te doorlopen van de  
NU SLANK methode. Zij is aan het groeien naar een 2.0 
versie van zichzelf. Dit vraagt oefening, oefening en nog eens 
oefening. Hiervoor is het ontzettend belangrijk dat jullie steeds 
stilstaan bij wat ze goed doet. Laat haar zichzelf belonen en 
geef complimentjes als coach!

7A.  Zo nee: vertel eens kort over een 
dip-moment deze week? Hoe was dat voor 
jou? Wat voelde je? Kun je aangeven 
waarom je dit moment hebt meegemaakt? 
Voelde je je bijvoorbeeld zielig, onzeker 
of anders? Welke Ego-types (gedrag) 
herkende je bij jezelf?

7B.  Of kwam jouw dip-moment doordat je 
niet goed had gereageerd op een situatie, 
of doordat je bijvoorbeeld onvoorbereid 
was of verkeerde voeding hebt gebruikt? 

7C.  Wat heb je geleerd van je fouten? Wat 
ga je aanpassen de komende dagen?
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Achtergrondinformatie

•  De coachee is bezig om de 7 stappen te doorlopen van de 
NU SLANK methode. Ze is aan het groeien naar een 2.0 
versie van zichzelf. Dit vraagt oefening, oefening en nog eens 
oefening. Hiervoor is het ontzettend belangrijk dat jullie steeds 
stilstaan bij wat zij fout doet. Pas gedrag en gedrag in een 
situatie aan waar nodig.

8.  Coach, heb jij nog tips voor mij over  
hoe ik het nog beter zou kunnen doen  
de komende week?

Deze checklist kun je gebruiken 
in de gesprekken met je coach. 
Je kunt het boek bestellen op
www.nooitmeeraankomen.nl


