
RESULTAATGERICHT COACHEN  

 De kern  Managementstijl gericht op de (verdere) ontwikkeling van 
 
   

 
 Bewustzijn en  
 
 Verantwoordelijkheid 

 
 
   

zodat potentieel maximaal tot wasdom kan komen 
 
 

Vaardigheid De juiste vragen stellen en luisteren  
 
 
Hulpmiddel Het GROW-model 
 

 G – Doelen (Goals) 
 

 R – Realiteit (Reality) 
 

 O – Opties (Options) 
 

 W – Actieplan (What) 



EFFECTIEVE VRAGEN MET BETREKKING TOT DOELEN 

Coachen is resultaatgericht en is gericht op ontwikkeling van individuen en teams, maar wel met het 
oog op prestatieverbetering. Ieder coachingsgesprek start met de vraag waarom het gesprek 
überhaupt gevoerd wordt. Een duidelijke doelstelling is noodzakelijk om richting te geven aan het 
gesprek en om aan het einde het resultaat te kunnen meten. Door de gecoachte zelf het doel te 
laten formuleren, leg je de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort. 

 Coachingstraject 
In een intakegesprek wordt het einddoel van het coachingstraject bepaald. Vragen om de 
uiteindelijke doelstelling van het traject vast te leggen zijn: 
 wat wil je graag op lange termijn bereiken? 
 hoe groot is je persoonlijke controle of invloed op het bereiken van dit doel? 
 welk(e) korte termijn doel(en) heb je? 
 wanneer wil je dit doel/deze doelen bereikt hebben? 
 wat merk ik, je collega’s, klanten, etc. aan je gedrag en houding als je dat doel hebt bereikt? 
 is je doel/zijn je doelen SMART: 

specifiek?  
meetbaar? 
acceptabel? 
realistisch? 
tijdgebonden? 

 hoe ga je het resultaat zichtbaar maken? 

 Coachingsgesprek 
Ieder coachingsgesprek begint met het bepalen van het streefdoel. Inzet is met dit doel en de 
streefdoelen van volgende coachingsgesprekken het einddoel van het coachingstraject te bereiken: 
Hulpvragen zijn: 
 wat zou je graag met deze sessie willen bereiken? 
 ik heb een half uur beschikbaar, hoe ver zou je in die tijd willen komen? 
 waar zou je het meeste aan hebben om van deze sessie op te steken? 
 wat zou je willen dat er gebeurde wat nu niet gebeurt? 
 kan jij dat doel bereiken in de tijd die we tot onze beschikking hebben? 
 
Een einddoel levert de inspiratie, het streefdoel maakt het concreet! 

 Tips voor de coach  
 denk vooraf na over de resultaten van eerdere gesprekken 
 vat aan het einde deze fase samen om er zeker van te zijn dat hetzelfde doel wordt nagestreefd 
 ga niet verder voordat over het doel overeenstemming is 
 laat vooral de gecoachte aangeven wat hij wil bereiken met dit gesprek 



EFFECTIEVE VRAGEN  MET BETREKKING TOT REALITEIT 

 Hoe gaat het nu? 
In deze (exploreer)fase maken vragen de gecoachte bewust van de situatie waarin hij/zij verkeert 
(vergroten van het bewustzijn van de gecoachte). 

 Coachingsgesprek 
 wat is de huidige situatie? (Wat, Wanneer, Waar, Hoe vaak? 
 wie zijn daarbij betrokken? (direct en indirect?) 
 wat zijn de consequenties voor jou en/of betrokkenen, als de zaken op dit punt verkeerd lopen? 
 wat zijn de factoren geweest die jouw besluit hebben bepaald? 
 wat is er tot dusver al gebeurd, wat heb je al gedaan? 
 welke resultaten heeft dat opgeleverd? 
 wat zijn de belangrijkste belemmeringen om verder te komen? 
 waar liggen de valkuilen; waar zie je vooral tegen op? 
 wat gebeurt er op dit moment? 
 hoe vaak gebeurt dit allemaal?  
 wat zijn de effecten? 
 heb je geverifieerd, of hoe zou je kunnen verifiëren of dat inderdaad het geval is? 
 welke andere mensen zijn hierbij betrokken? 
 hoe zien zij de situatie? 
 in welke zin belemmer je je eigen mogelijkheden? 

 Tips voor de coach 
 formuleer de vragen zo dat er een feitelijk antwoord wordt gevraagd 
 laat de gecoachte de situatie zo precies mogelijk omschrijven 
 kom in deze fase niet met oplossingen! 
 vat aan het einde van deze fase samen om er zeker van te zijn dat de beelden van het  

vertrekpunt identiek zijn 
 wees alert op meningen, oordelen, verwachtingen en vooroordelen 

 
 



EFFECTIEVE VRAGEN MET BETREKKING TOT OPTIES 

 Welke wegen leiden naar Rome? 
Als besproken is in welke situatie de gecoachte zich bevindt, is het zinvol om na te gaan welke 
opties hij/zij zelf ziet om zijn situatie te veranderen. In deze fase stimuleert de coach gecoachte zelf 
na te denken over mogelijke oplossingen en er uiteindelijk één te kiezen. Het enige wat de coach in 
feite doet is die vragen stellen die stimuleren om de gecoachte zelf de weg naar Rome te bepalen. 

 Coachingsgesprek 
 welke opties zijn er allemaal (in principe) denkbaar? 
 is er iets of iemand aan wie je advies zou kunnen vragen? Hoe zou dat advies luiden? 
 als je nou eens geen enkele beperkingen zou ervaren, wat zou je dan doen? 
 als je eens een begroting had die groot genoeg is? 
 als je nu eens alle tijd van de wereld had? 
 als je helemaal opnieuw kon beginnen, wat zou je dan anders doen? 
 wat zijn de voor- en nadelen van elke optie?! 
 wat zou je doen als die hindernis er niet was? 
 geef een score tussen de één en tien aan ieder van deze opties over de aantrekkelijkheid en de 

praktische uitvoerbaarheid? 

 Tips voor de coach 
 in de brainstormfase kan en mag de gecoachte over iedere optie hardop nadenken 
 probeer de belemmerende impliciete vooronderstellingen weg te nemen 
 laat de gecoachte de uiteindelijke keuze maken! 

 



EFFECTIEVE VRAGEN MET BETREKKING TOT ACTIEPLAN 

 Eén, twee, drie, ACTIE!  
De volgende stap is de discussie om te zetten in een besluit en concreet een actieplan op te stellen. 

 Coachingsgesprek 
 welke optie heb je gekozen: wat ga je echt concreet doen? 
 wanneer ga je het doen? Wanneer precies begint en eindigt elke actie? 
 beantwoordt deze actie aan je doel? 
 welke hindernissen zou je onderweg kunnen tegenkomen? 
 wie moet worden geïnformeerd? 
 welke ondersteuning heb je nodig? Van wie moet die ondersteuning komen? 
 hoe ga je die mobiliseren? 
 wat kan ik nog doen om je te helpen? 
 scoor op de één op tien jouw motivatie om aan de slag te gaan met de actie(s) 
 geen tien? Wat moet er (door wie) gebeuren om je motivatie richting tien te laten opschuiven? 
 welke gevolgen heeft dit voor je omgeving? 

 Tips voor de coach  
 maak SMART afspraken 
 leg de afspraken schriftelijk vast (‘wie schrijft die blijft’) 
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