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't GROW model: om een thema wat er toe doet uit te werken  
Om ordening en structuur aan te brengen in je werk is 't GROW model een veel toegepast instrument.  
 

’t Thema Mijn/ons thema wordt: … 
Gewenst Wat wil je bereiken? 
Realiteit Wat is de huidige situatie? 
Opties Wat kun je doen, welke alternatieven heb je? 
Werkplan Wat is je actieplan? 

 
GEWENSTE SITUATIE: ONS DOEL WORDT …………………………………… 
• Wat is het doel van je opdracht (van jezelf, je werkgroep, je commissie, je raad)? 
• Wat wil je bereiken? (op korte en lange termijn) 
• Is het een gewenst eindresultaat of is het een streefdoel: méér van dit en méér van dat? 
• Als het een einddoel is, wat is dan het streefdoel dat daarmee verband houdt? 
• Wanneer wil je dat bereikt hebben? 
• In hoeverre is het positief, een uitdaging, meetbaar, bereikbaar?  
 
REALITEIT 
• Wat gebeurt er tot op heden? (wat is de huidige situatie, wanneer, waar, hoeveel) 
• Wie zijn daarbij betrokken? 
• Wat heb je daar tot dusver aan gedaan? 
• Welke resultaten heeft dat opgeleverd? 
• Welke ervaringen hebben jullie er mee opgedaan? 
• Welke belemmeringen zijn jullie tegengekomen? 
 
OPTIES 
• Welke opties, welke kansen zie je? 
• Wat zou je nog meer kunnen doen? 
• En als nou eens....?  
• Heb je misschien nog andere suggesties? 
• Wat zijn de voordelen en de nadelen van de beste optie? 
 
WERKPLAN: W's + H 
• Wat gaat wie doen? 
• Wanneer ga je dat doen: stap 1, stap 2 etc…? 
• Wie moet het weten? 
• Met welke hindernissen kun je geconfronteerd worden? 
• Hoe ga je die overwinnen? 
• Wat voor hulp heb je nodig? Hoe krijg je die hulp? 
• Geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe groot de kans is dat jullie al deze acties uitvoeren? 
• En check je voorstel tot slot op S M A R T I = is het beoogde resultaat voldoende Specifiek, 

Meetbaar, Aanvaard, Realistisch, Tijdgebonden èn Inspirerend ?!? 
 

Bron: John Witmore, Succesvol coachen: De managementstijl voor betere prestaties van individu en team, Baarn (H. Nelissen) 1992. 
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