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Jaarverslag 

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) 

2019 
 

2019 stond in het teken van enorme groei, externe zichtbaarheid, verdere professionalisering en de 

positie van de leefstijlcoach in de markt. Deze zaken hebben er onder andere toe bijgedragen dat we 

onze missie en de positionering hebben aangescherpt, het beroepscompetentieprofiel onder de loep 

hebben genomen en de interne organisatie hebben herzien. Ook is er ingezet op grotere 

ledenbetrokkenheid. 

In dit jaarverslag gaan we verder in op de genoemde onderwerpen en werpen we per onderwerp een 

blik vooruit. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2019 uit: 

Mariska de Rouw (voorzitter) 

Marjorie Pasman (secretaris) 

Anita Geijtenbeek (penningmeester) 

Sione Brugman (algemeen bestuurslid) 

Nathalie Leenen (algemeen bestuurslid) 

 

Enorme groei ledenaantal 

De beroepsvereniging telt eind 2019 343 leden en 73 aspirantleden. Dit is ten opzichte van 2018 een 

verdubbeling van het aantal leden. We zijn uiteraard trots op deze groei. Gezien de ontwikkelingen in 

de markt en het aantal opleiders (8) dat inmiddels een geaccrediteerde post-HBO opleiding aanbiedt, 

verwachten we dat de groei zal doorzetten. De groei maakt het echter extra uitdagend om grip te 

houden op de werkzaamheden en de verdere professionalisering van de beroepsvereniging, Dat is 

ook de reden dat we dit jaar tweemaal een oproep hebben gedaan voor ondersteuning vanuit onze 

leden. Inmiddels zijn er drie commissies opgestart die ondersteuning bieden op de vlakken waar het 

hard nodig is. De commissie communicatie en de commissie opleidingen. Tijdens de ALV nemen deze 

commissies jullie mee in de zaken die worden opgepakt. Daarnaast is er een commissie aan de slag 

gegaan met het maken van een vragenlijst om de ledentevredenheid in kaart te brengen. Om de 

ledengroei te kunnen managen is de ledenadministratie eind 2019 extern uitbesteed naar KABIZ. 



  BLCN Jaarverslag 2019, p. 2 
 

Helaas ging dit gepaard met enkele opstartproblemen, wat wij uiteraard erg vervelend vinden. 

Inmiddels zijn deze opgelost en kunnen nieuwe leden zich weer aanmelden. 

 

Aangescherpte missie, positionering en interne organisatie 

Naar aanleiding van de eerdergenoemde ontwikkelingen hebben we de missie en de positionering 

van de beroepsvereniging verder aangescherpt: 

Missie 

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) is dé beroepsvereniging van en voor 

leefstijlcoaches in Nederland. De BLCN behartigt de algemene en collectieve belangen van de leden, 

zowel vaktechnisch als bedrijfseconomisch. Daarnaast faciliteren we onze leden ten behoeve van het 

uitoefenen van hun beroep en in het versterken van het BLCN ‘keurmerk’. 

Positionering 

De BLCN vertegenwoordigt de leefstijlcoach op landelijk niveau. Door samenwerking te zoeken met 

landelijke, regionale en lokale samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches houdt de BLCN de lijnen 

kort en haar leden dicht betrokken bij het dagelijks beleid. Idealiter voeden de samenwerkende 

leefstijlcoaches de beroepsvereniging en faciliteert de beroepsvereniging hen.  

De BLCN  zorgt er daarnaast voor dat de leefstijlcoach een plaats krijgt in de zorgstandaarden, 

richtlijnen en implementatieprogramma’s. Dit doen wij door een adviseur zorgbeleid in te zetten die 

veel overleg heeft met ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en individuele zorgverzekeraars. Daarnaast 

speelt de adviseur zorgbeleid een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de BLCN bij 

koepelorganisaties van zorgprofessionals én bij landelijke organisaties zoals onder andere het 

ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland.  

Interne organisatie 

Als jonge sterk groeiende beroepsvereniging streeft de BLCN ernaar om de komende jaren een 

professionaliseringslag te maken zodat er overgegaan kan worden naar een betaald bestuur en 

beleidsorgaan. 

De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur en 3 commissies. De commissie opleidingen en de 

commissie kwaliteitsbewaking werken nauw samen met KABIZ om het kwaliteitsregister met 

geregistreerde leefstijlcoaches up-to-date te houden en de kwaliteit van de uitbestede processen te 

borgen. De commissie communicatie ondersteunt en adviseert het dagelijks bestuur bij de 

communicatie richting de leden. 

 

Kwaliteit van de BLCN geregistreerde leefstijlcoach 

Om onze positie in de markt goed te borgen is het van belang dat we ons als leefstijlcoach blijven 

ontwikkelingen. Hiervoor is een kwaliteitsregister in het leven geroepen. Omdat het niet mogelijk 

was om dit in eigen beheer te doen, is dit in 2019 ondergebracht bij een partij die hierin is 

gespecialiseerd (KABIZ). In 2019 zijn we volop aan de slag geweest om het register te vullen. We 

hebben hiervoor verschillende partijen gesproken, en hebben ook onze leden gevraagd om opleiders 

of congresaanbieders te motiveren om accreditatie aan te vragen. Daarnaast is, zoals reeds 

toegelicht, de commissie opleidingen opgestart. Deze commissie is al volop aan de slag met de 

inventarisatie van de behoefte aan nascholing onder de leefstijlcoaches. 
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Beroepscompetentieprofiel en EVC 

Het beroepscompetentieprofiel bestaat al weer 4 jaar en omdat ons beroep nog jong is en zich blijft 

ontwikkelen, is het tijd om te kijken waar we de inhoud kunnen/moeten aanscherpen. Eind 2019 is 

dit onderwerp besproken binnen het bestuur en wij zien bijvoorbeeld dat competenties voor het 

werken met groepen nu nog niet zijn opgenomen. Ook draagvlak in het werkveld en bij experts is 

natuurlijk heel belangrijk. Bovendien is daar veel input te vinden voor de wijze waarop we ons vak 

kunnen beschrijven. Binnenkort worden door Meijke van Herwijnen en Yneke Kootstra een aantal 

overlegtafels georganiseerd met stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, zorg, etc. om het met 

elkaar te hebben over leefstijl en coaching. De ‘leefstijl-wereld’ is zo in ontwikkeling, het is goed dat 

we daar over in gesprek blijven en kijken hoe de verschillende rollen elkaar kunnen versterken. Het 

komende jaar zal de input vanuit deze overlegtafels gebruikt worden om het beroepsprofiel verder te 

voeden. Zodra dit kan, leggen we het profiel voor aan de leden. 

In 2019 is er ook gekeken naar een EVC-procedure (eerder verworven competenties). Dit proces is 

nog niet afgerond en zodra hierover meer bekend is, zullen we dit uiteraard melden aan de leden. 

 

Zorgbeleid en Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) 

In april 2019 is Anne-Marie Janssens gestart als adviseur Zorgbeleid. In 2019 heeft zij als adviseur 

Zorgbeleid veelvuldig overleg gehad over pijnpunten als de contractering, de daadwerkelijke kostprijs 

in relatie tot de effectief gewerkte uren, het volgbeleid van verzekeraars, administratieve 

randvoorwaarden en regeldruk. De grootste uitdaging ligt nu nog steeds bij de administratieve 

randvoorwaarden, de financieringsconstructies en de bekendheid van de leefstijlcoach en de GLI bij 

verwijzers. Via de website en de Facebook Community van de BLCN roepen we onze leden 

regelmatig op om vooral gefundeerd en onderbouwd te laten horen wat er niet goed gaat. Alle 

signalen worden serieus genomen en meegenomen bij de verschillende overleggen. Om het gesprek 

over de inkoopvoorwaarden en tarieven te voeren en om de toegevoegde waarde van de 

leefstijlcoach te blijven onderbouwen, zit Anne-Marie regelmatig aan tafel met de verschillende 

zorgverzekeraars. 

Dit jaar hebben de interventie-eigenaren van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies heel hard 

gewerkt om de leefstijlcoach meer inzicht te geven in wat er allemaal bij komt kijken als je een GLI  

gaat uitvoeren die onder de zorgverzekeringswet valt. Door de documenten die de interventie-

eigenaren samen met ons als beroepsvereniging opstellen, wordt er geprobeerd de leefstijlcoach en 

GLI-uitvoerder zoveel mogelijk inzicht te geven en te ontlasten. Een belangrijk document is 

bijvoorbeeld het stappenplan voor contracteren. Dit laatste initiatief (opgemaakt samen met een 

aantal andere partners) heeft veel tijd en energie gekost, maar levert met name voor leefstijlcoaches 

veel tijdswinst op. 

Belangrijk in het takenpakket van de adviseur Zorgbeleid is daarnaast de samenwerking met de 

andere beroepsverenigingen. Samen worden diverse onderwerpen besproken en worden afspraken 

gemaakt over bijvoorbeeld het herregistratiebeleid. Er is samenwerking in de voorbereiding op het 

technisch overleg van de NZa. En er wordt geïnvesteerd in de samenwerkingen met andere 

verenigingen zoals Arts en Leefstijl.  

De adviseur Zorgbeleid heeft tevens zitting in het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland). De 

BLCN is een officiële partner van het PON. Dat maakt dat we betrokken worden bij het opstellen van 

landelijke richtlijnen overgewicht voor volwassenen en kinderen. Daarnaast sluit de adviseur 
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Zorgbeleid aan bij het GLI-implementatie overleg bij het ministerie van VWS en heeft zij zitting in 

stuurgroepen zoals de stuurgroep GLI-monitor van het RIVM. 

Ten slotte hebben er in 2019, om de zichtbaarheid en de vindbaarheid van onze leden verder te 

vergroten, gesprekken plaatsgevonden met externe partijen zoals softwareleveranciers en 

verwijssystemen zoals Zorgdomein en Chronisch Zorgnet. Het contract met Zorgdomein wordt actief 

per 1 april 2020. , wat maakt dat de huisarts spoedig makkelijk(er) door kan verwijzen naar onze 

leefstijlcoaches. Leden worden hierover geïnformeerd.  

 

Externe zichtbaarheid en interne zichtbaarheid 

Er zijn steeds meer partijen die de meerwaarde van de leefstijlcoach zien en zich afvragen op welke 

wijze zij de leefstijlcoach kunnen ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Partijen die we o.a. dit jaar 

hebben gesproken: Het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Food First, Vereniging 

van Arts en Auto, De Consumentenbond en Upfield. Vanuit deze gesprekken zijn ook relevante 

verbindingen tussen de partijen gelegd. In oktober heeft een focusgroep, samengesteld uit leden van 

het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en Bewegen en leden van de BLCN, overleg gehad. Het 

eerste gezamenlijke overleg leverde een aantal suggesties en ideeën op, die zijn opgepakt door de 

genoemde partijen. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen is o.a. naar aanleiding van deze 

bijeenkomst begonnen met het ontwikkelen van een lespakket rondom het thema bewegen voor 

leefstijlcoachopleidingen.  

Aan de genoemde partijen is tevens gevraagd om mee te werken aan een congres dat we voor leden 

en potentiële leden willen gaan organiseren. Om van dit congres een jaarlijks terugkomend 

evenement te kunnen maken, waar PE-punten aan gekoppeld kunnen worden, hebben we inmiddels 

een samenwerkingsovereenkomst getekend met SOLA. Met deze samenwerking hopen we de 

landelijke zichtbaarheid te vergroten en potentiële leden te interesseren. Het eerste jaarcongres zal, 

bij voldoende inschrijvingen, plaatsvinden in juni 2020. 

 

Afsluitend 

Gezien de genoemde ontwikkelingen staan we voor de grote uitdaging om de groei van zowel het 

beroep als die van de beroepsvereniging te managen. Tijdens de ALV gaan we hier graag met onze 

leden over in gesprek. Mocht je niet aanwezig zijn bij de ALV, dan roepen we je graag op om je visie 

of ideeën met het bestuur te delen via bestuur@blcn.nl. 


