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Grow-model 
 
 
 

 

 
 
Een veelgebruikt model om coachend te begeleiden is het GROW-model. GROW staat voor Goal, 
Reality, Options en Will. Het GROW-model begint altijd met een onderwerp (Topic) dat de coachee, 
met je wil bespreken. Dus eigenlijk zou je moeten spreken van ‘T GROW-model. 
 
Goal 
Goal staat voor het doel dat de medewerker wil bereiken. Het is belangrijk dat jij helpt om de 
medewerker een duidelijk, haalbaar doel te laten formuleren. Je let er daarbij op dat het doel positief 
geformuleerd is; dus niet beschrijven van een situatie die de medewerker niet meer wil, maar 
duidelijk omschrijven hoe de gewenste situatie is.  
 
Bijvoorbeeld: een medewerker is verlegen en is tijdens een werkoverleg altijd stil. In het gesprek met 
haar kom je erachter dat ze heel goede dingen te vertellen heeft, maar dit niet durft omdat ze bang is 
uitgelachen te worden. Het doel dat de medewerker na het gesprek formuleert is ‘tijdens het eerst 
volgende werkoverleg breng ik mijn standpunt naar voren’. Door positief te formuleren wordt het 
doel gelijk toetsbaar. Je kunt meten of het beschreven doel wel of niet is bereikt (in dit voorbeeld 
heeft de medewerker dus wel of niet haar standpunt gegeven tijdens het werkoverleg). Hier kan de 
SMART-methode weer helpen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Achievable (haalbaar) Realistic 
en Timed (tijdsgebonden). 
 
Reality 
In deze stap gaat het erom duidelijk te krijgen hoe de huidige situatie is. Wanneer duidelijk is hoe de 
huidige situatie is, is het ook gemakkelijker om de verschillende mogelijkheden die leiden tot het 
doel te bespreken. 
 
Options 
In deze derde stap laat je de medewerker bekijken welke mogelijkheden er zijn om het doel te 
behalen. Hier heb je alle mogelijkheden om creatief te zijn. Je probeert de medewerker zo veel 
mogelijk opties te laten bedenken. Hoe meer hoe beter. Blijf daarom vragen stellen als ‘wat kun je 
nog meer bedenken?’ Dit laat de medewerker niet alleen zien dat er mogelijkheden zijn, maar het 
laat haar ook zien dat ze veel mogelijkheden heeft. Zorg dat je ervoor waakt suggesties te geven of 
een waardeoordeel uit te spreken. Als alle mogelijkheden benoemd zijn door de medewerker, stel je 
de vraag welke van de opties haar het meeste aanspreekt. Deze optie ga je gebruiken bij de laatste 
stap ‘will’. 
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Will 
Dit is de stap waarin de medewerker gaat verwoorden wat zij nu daadwerkelijk gaat doen; hoe zij de 
gekozen optie gaat uitvoeren. Je stelt dan vragen als ‘met wie ga je praten, wat ga je dan zeggen?’ Of 
‘wanneer ga je dat doen?’ Besteed in deze fase ook aandacht aan de vraag hoe zeker de medewerker 
is dat zij de gekozen optie gaat uitvoeren. Je kunt haar bijvoorbeeld vragen op een schaal van 1 tot 
10 aan te geven hoe zeker zij is. 
Als de medewerker laag scoort, moet je opnieuw het gesprek aangaan om te ontdekken waarom zij 
zo laag scoort. Maar ook om te kijken wat er nodig is om haar meer zelfverzekerd te laten zijn. 
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