
Wat is het?

Hoe werkt het?

Wat heb ik eraan?
GrowPad is een digitale tool die inwoners 
en coaches ondersteunt bij het maken en 
monitoren van een persoonlijk groeiplan. 

De inwoner is eigenaar van haar of zijn 
eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt. 

Dit betekent dat andere organisaties ook 
toegang kunnen krijgen als de inwoner dat 
wil. Hiermee is GrowPad een hulpmiddel 
voor integrale samenwerking.

GrowPad geeft inzicht in vooruitgang en 
maakt de stappen behapbaar voor alle 
betrokkenen. Omdat alle stappen worden 
beloond, groeit het (zelf)vertrouwen. 
GrowPad geeft inzicht in je eigen rol en de 
successen van jezelf en van anderen.

GrowPad maakt het pad van groei 
inzichtelijk, toegankelijk en leuk.

Inwoner 

>> Tastbare groei die 
dagelijks merkbaar is: minder 
stress, basis op orde, beter 
toekomstperspectief, 
toegenomen eigenwaarde

>> Vertrouwen groeit: door 
zichtbare vooruitgang geeft 
GrowPad inzicht in succes 
van jezelf en van anderen

>> De tool is aantrekkelijk in 
gebruik: voortgang is visueel 
en inzichtelijk. 

Organisatie

>> GrowPad faciliteert een 
vernieuwende manier van 
monitoring met meer 
transparantie in resultaten, 
kwaliteit en kosten

>> Realitycheck op 
werkzaamheid van processen: 
directe feedback van buiten 
naar binnen

Coach

>> GrowPad geeft inzicht en 
vertrouwen om vandaag 
constructief aan de toekomst 
te werken

>> De tool zorgt voor positieve 
en laagdrempelige connectie 
tussen inwoner en coach en 
altijd verbonden aan het 
toekomstperspectief 
(doelen)

>> Tool voor samenwerking 
vanuit een integraal 
handelingsperspectief 

Als er een account voor je is aangemaakt ontvang je een 
activatiemail. Nadat je je account hebt geactiveerd kun je 
inloggen. Dit kan via www.growpad. nl. 

Om de eerste stappen in GrowPad te zetten kun je een training 
volgen via de Uitvoeringsbrigade maar je kunt ook zelf aan de 
slag met de ondersteunende website met tutorials. 

Op deze website vindt je meer informatie over: inloggen, je plan 
maken, dagelijks gebruik, grip op groei en fun facts. 

www.growpad.nl/roadmap 
en voor de coach: 
www.growpad.nl/roadmapcoach

www.growpad.nl


