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Het GROW-model 

 

Het GROW-model is ontwikkeld door Graham in 1979 en bekend gemaakt door o.a. 

Whitmore en Lansberg. 

Er zijn coaches die dit model in elk coachgesprek gebruiken omdat het zo krachtig is. 

Het kan namelijk op elke coachvraag toegepast worden. 

Het schema ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

De toelichting volgt op de volgende pagina’s;  
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Toelichting: 
 

 

 

 

 

Het gaat er hier om er achter te komen wat de coachee nu eigenlijk wil, de 

coachvraag dus. Het kan ook een onderdeel van de coachvraag zijn. 

 

Hoe kun je dit als coach doen? 

1. Stel de wondervraag (“Stel dat er vannacht een wonder gebeurt. Je gaat 

slapen en in je slaap wordt je probleem/vraag opgelost, maar daar weet je 

niets van want je slaapt… Waaraan zou je morgenochtend merken dat het 

wonder is gebeurd, wat is er dan anders?” en “wat merken anderen ervan?” 

2. Doorvragen, doorvragen, doorvragen, en wat nog meer? 

3. Laat concreet gedrag beschrijven. 

4. Vraag de coachee het breder te trekken; wat merken collega’s, vrienden, op 

de vereniging, etc.  

5. Schaalaanduiding: Als hij of zij niet goed kan beschrijven hoe het er uit ziet als 

‘het probleem’ opgelost is.: vraag naar het cijfer dat zij geven voor hoe het nu 

gaat (m.b.t. het probleem). Dan vragen naar het cijfer waar ze naar toe willen 

groeien. Bijvoorbeeld groeien van een 5 naar een 6. Wat maakt dat het voor 

jou nog geen 6 is? Hoe ziet het er dan uit als het een 6 is? 
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Het gaat er hier om er achter te komen hoe het nu is of gaat.  

 

Hoe kun je dit als coach doen? 

1. Vraag naar voorbeelden en weer naar concreet gedrag. 

2. Vraag naar uitzonderingen; wat gaat wel goed? 

3. Onderzoek de verschillen; wat is er dan anders? 

4. Doorvragen, doorvragen, doorvragen, en wat nog meer? 

5. Geef complimenten om de positieve dingen te benadrukken en geef 

bevestiging; knap dat je dat zo voor elkaar krijgt! 

6. Projecteer de positieve dingen naar de toekomst toe: hoe kun je bereiken dat 

je dit vaker doet? Doe morgenochtend alsof het wonder gebeurd is, hoe ziet 

dat er uit en wat heb jij nodig om dit te kunnen doen? 
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Het gaat er hier om dat de coachee benoemd wat in zijn of haar optiek de 

mogelijkheden zijn.  

 

Hoe kun je dit als coach doen? 

1. Vraag naar dingen die de coachee zelf al bedacht had. 

2. Vraag wat hij of zij nog meer kan doen. 

3. Vraag wat hij of zij zou kunnen doen op het werk, in het verenigingsleven, etc. 

4. Vraag buiten alle kaders te denken. 

5. Vraag wat zijn of haar partner jou zou adviseren, eventueel wat collega’s, 

vrienden, etc. zouden adviseren. 

 

Vraag een opsomming te maken van alle opties. 
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Het gaat er hier om dat de coachee beslist wat hij of zij gaat doen.  

 

Hoe kun je dit als coach doen? 

6. Vraag wat hij of zij gaat doen. 

7. Vraag naar de dingen die makkelijk zijn. 

8. Vraag wanneer hij of zij dit gaat doen. 

9. En wat ga je nog meer doen? 

10. Wanneer ga je het doen? 

11. Hoe weet je of het gelukt is? 

12. Hoe ga je je successen bijhouden? 

13. Waar sta je nu op de schaal van 1 tot 10? 

 

 

Wanneer de coachee in een volgend gesprek bij je komt zou je kunnen vragen: 

 

Wat gaat er beter? 
 


