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Vereniging voor SportPsychologie 
Nederland geeft tips voor coaches

GROW-model 
maakt dat je de 
juiste doelen weet 
te stellen
Door: Yara van Gendt en Diana van Winden

Het nieuwe seizoen is voorzichtig weer begonnen. Door de coronapandemie is de voorbereiding hoogstwaarschijnlijk 
anders verlopen dan andere seizoenen en ook de start van het seizoen zal anders zijn geweest. Sommige sporters zijn 
blij dat ze eindelijk weer aan de slag mogen en de draad kunnen oppakken. Anderen kampen meer met demotivatie, 
doordat ze een tijd niet konden trainen en er geen duidelijke doelen waren om naartoe te werken.

De Vereniging voor SportPsychologie 
Nederland (VSPN) reikt coaches graag tools 
aan om ze te ondersteunen. In dit artikel ver-
talen we het GROW-model, een praktische 
coachingtool, naar de sportsetting en geven 
we tips en handvatten om het optimale uit de 
vaardigheid ‘doelen stellen’ te halen. 

GROW-model
Het stellen van doelen is een vaardigheid 
die iedere coach toepast in zijn/haar 

seizoenvoorbereiding. Vaak is het doel 
gericht op waar het team wil eindigen aan 
het einde van het seizoen. Uit onderzoek is 
gebleken dat het stellen van de juiste doelen 
resulteert in een verbeterde focus, meer 
doorzettingsvermogen, verhoogde inzet, 
meer motivatie, verhoogd zelfvertrouwen, 
vermindering van stress en een vergroot 
gevoel van controle en richting. Allemaal 
zaken die bijdragen aan betere prestaties. 
Vooral het gevoel van richting en controle zal 
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in deze onzekere tijden waardevol zijn. De 
focus dient te liggen op zaken waar je invloed 
op kunt hebben. Daarbij is het belangrijk de 
rest los te kunnen laten, want volledige con-
trole hebben is onmogelijk. In onvoorspelbare 
tijden is het fijn om factoren in te bouwen 
die enige houvast geven. Extra aandacht 
voor het stellen van doelen helpt hierbij. Het 
GROW-model bestaat uit vier stappen:

• Goals • doelen
• Realiteit
• Opties • mogelijkheden
• Will • overgaan tot actie

Goals – doelen
Doelen stellen kan op heel veel verschillende 
manieren. Wat effectief is, is afhankelijk van 
de situatie. Zo zijn er verschillende soorten 
doelen en toepassingen die de gestelde 
doelen effectiever maken. Het is van belang 
om samen met jouw sporter(s) doelen 
op te stellen. Hierdoor ervaart de sporter 
autonomie en wordt de verantwoorde-
lijkheid gedeeld. Hoe concreter de doelen 
worden geformuleerd, hoe meer richting 
en duidelijkheid doelen geven. Zorg er dus 
voor dat het heel helder is wanneer het doel 
behaald is, maak het meetbaar. Daarnaast is 
het erg nuttig om de doelen op te schrijven 
en zo zichtbaar te maken. Dit kan ook door 
ze op te hangen op een plek waar iedereen 
ze goed kan zien (denk bijvoorbeeld aan 
de kleedkamer). Hierdoor blijven de doelen 
onder de aandacht en weten sporters goed 
waar ze het voor doen. Er zijn grofweg twee 
soorten doelen te onderscheiden: resultaat/
uitkomstdoelen en prestatie/procesdoelen.

Resultaat- en uitkomstdoelen
Resultaat- en uitkomstdoelen zijn gericht 
op winnen en beter zijn dan anderen. Het 
zijn doelen als ‘kampioen worden’ en ‘niet 
degraderen’. Deze doelen geven richting en 
zijn erg duidelijk en worden vaak voor de 
langere termijn gesteld. Zoals ‘dit seizoen’ 
of ‘binnen drie jaar’. De eigen invloed op het 
behalen van deze doelen is niet erg groot. Je 
bent hierbij erg afhankelijk van anderen en 
van de mate waarin zij presteren. 

Prestatie- en procesdoelen
Prestatie- en procesdoelen richten zich op 
eigen verbetering, zowel in uitkomst als 
in uitvoering en worden vaak op kortere 
termijnen gesteld. Zoals de komende weken/
maanden. Het gaat om persoonlijke ontwik-
keling, bijvoorbeeld hoe en hoe vaak een 
bepaalde beweging wordt uitgevoerd. Denk 
aan het prestatiedoel ‘pr verbeteren met tien 
procent’ of het procesdoel ‘schotpercentage 
verhogen’. Een prestatie/procesdoel is 
minder afhankelijk van wat anderen doen, 
en ligt dus meer binnen de eigen controle 
van een sporter. Iets wat bevorderend werkt 
voor het kunnen behalen van een doel. 
Het stellen van zowel proces/prestatiedoelen 
als resultaat/uitkomstdoelen werkt het 
beste, de combinatie versterkt elkaar. 
Procesdoelen (verhogen van schotpercen-
tage) op de korte termijn zijn immers nodig 
om uiteindelijk het gewenste eindresultaat 
(kampioen worden) op de lange termijn te 
behalen. Op deze manier blijft het proces 
behapbaar en overzichtelijk én heb je input 
voor de invulling van de trainingen.

Realiteit
Bij het stellen van doelen is het belangrijk 
om te kijken hoe de startsituatie is. Door de 
coronapandemie zal de huidige staat van je 
sporters anders zijn dan de afgelopen jaren 
het geval is geweest. Als je afgelopen seizoen 
net gepromoveerd bent, is het wellicht ook 
niet zo realistisch om dit seizoen kampioen 
te willen worden. Hetzelfde geldt voor 
sporters die terugkomen van een langdurige 
blessure. Om de huidige situatie goed in 
kaart te brengen, zijn metingen erg nuttig. 
Denk hierbij aan conditie en fitheid. Maar 
ook mentale aspecten kunnen in bepaalde 
mate gemeten worden. Zaken als motivatie, 
psychologische flexibiliteit, maar ook teamco-
hesie en stressniveau kunnen met behulp van 
vragenlijsten en observaties in kaart worden 
gebracht. Ook belangrijk om mee te nemen is 
op welke manier in het verleden al aan deze 
doelen is gewerkt. Wat heeft jouw team, of 
wat hebben jouw sporters, al gedaan om 
dichter bij dit doel te komen? Wat werkte wel 
en niet? Dit is vooral belangrijk in combinatie 
met het volgende onderdeel: de opties en 
mogelijkheden.

Opties – mogelijkheden
Gegeven de huidige situatie, wat zijn jouw 
opties? Wat kun je doen om het doel te 
bereiken? Hoe ga je hier de komende 
periode aan werken? De komende maand, 
week en aanstaande training? Bekijk wat in 
het verleden heeft gewerkt en wat niet én 
waarom niet. Zoals eerdergenoemd, is het 
belangrijk om jouw sporter(s) een bepaalde 
vorm van verantwoordelijkheid te laten 
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ervaren. Dit kun je praktisch inrichten door 
sporters samen te laten brainstormen over 
de speelwijze en tactieken: Hoe gaan we 
gezamenlijk het gestelde doel bereiken? 
Geef hierbij ook aandacht aan de kleine 
stapjes, waarbij zichtbare verbetering 
mogelijk is. Hoe meer kleine stapjes gehaald 
worden, hoe sterker jouw sporter staat in 
zijn/haar zelfvertrouwen. Daarnaast is het 
goed om te kijken wat er nodig is om de 
doelen te behalen. Is het slim om externe 
hulp in te schakelen, zoals een conditietrai-
ner, sportpsycholoog of andere specialist? 
Of zijn er andere materialen nodig om te 
werken aan bepaalde technieken? Zijn er 
geen opties om extra dingen aan te schaffen, 
probeer dan zo creatief mogelijk te zijn met 
de materialen die al beschikbaar zijn, of zoek 
de samenwerking op met coaches vanuit 
andere sporten.

Will – overgaan tot actie
Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat 
er een plan komt en dat er daadwerkelijk 
gewerkt wordt aan de gestelde doelen. 
Welke opties kiezen jullie om mee aan de 
slag te gaan? Beslis dit als coach in overleg 
met jouw sporters. Zorg dat je goed voorbe-
reid aan de wedstrijden en trainingen begint 
door een actieplan op te stellen en duidelijke 
afspraken te maken met sporters en begelei-
ding. Deze afspraken vloeien voort uit de 
eerdergenoemde stappen. Een handige tip in 
de voorbereiding: maak gebruik van als-dan-
scenario’s. Het bedenken en doornemen 
van deze scenario’s bereidt sporters voor 
op onverwachte situaties. Hierdoor weten 
ze beter waar ze aan toe zijn en hebben ze 
iets om naartoe te werken. Een concreet 
voorbeeld kunnen we vinden in de huidige 
situatie waarin veel zaken voor dit seizoen 
nog onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld: als er 
wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, 
dan plannen we een teambuildingactiviteit 
in om de spirit erin te houden.
Daarnaast is de motivatie van jouw sporters 
belangrijk. Houd de sporters betrokken in 

het proces, vier successen en stimuleer het 
teamgevoel. VSPN-sportpsycholoog Ivo 
Spanjersberg schreef hierover een artikel in 
het NLCOACH e-zine van april 2020.
Als het seizoen eenmaal gestart is, is het 
van groot belang om de voortgang richting 
de doelen te monitoren en de doelen bij te 
stellen waar dat nodig is. Je kunt immers 
niet met alle scenario’s rekening houden. 
Het is belangrijk flexibel te zijn en mee 

te bewegen met de ontwikkelingen die 
je ziet en opmerkt. De realiteit kan snel 
veranderen, wat de opties die je hebt 
beïnvloedt en waardoor de uitvoering van 
de doelen lastiger kan worden. Evalueer dus 
regelmatig met elkaar en reflecteer op het 
GROW-proces. Hierdoor haal je nog meer uit 
de vaardigheid ‘doelen stellen’. In dit proces 
kan een sportpsycholoog een prettige 
begeleider zijn.

VSPN HÉT PLATFORM VOOR 
SPORTPSYCHOLOGISCHE KENNIS
Sportpsychologen in Nederland hebben zich verenigd in de 
Vereniging voor SportPsychologie Nederland (VSPN). De VSPN 
is hét platform waar sportpsychologische kennis op wetenschap-
pelijke basis wordt gedeeld, om meer sportplezier en betere 
prestaties voor alle sporters mogelijk te maken. Sportpsychologie 
is voor iedereen. Van breedtesporter tot olympisch atleet, van 
coach tot geaccrediteerde VSPN-sportpsycholoog. De VSPN heeft 
als doel het vakgebied te professionaliseren en de ontwikkeling 
van de sportpsychologie te stimuleren. De vereniging neemt 
het voortouw door te investeren in kwaliteit, professionaliteit 
en is de verbindende schakel tussen psychologen, sporters, 
coaches, bonden, de wetenschap en het onderwijs. Dit gebeurt 
onder andere door het verzorgen van bijscholing voor leden en 
het waarborgen van de kwaliteit van geaccrediteerde leden, met 
behulp van een herregistratie systeem. Kijk voor meer informatie 
en een sportpsycholoog bij jou in de buurt op www.vspn.nl.

Hoe concreter de doelen worden geformuleerd, 
hoe meer richting en duidelijkheid ze geven
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