Wat levert het op?

GrowPad
GrowPad geeft bewoner en coach zicht en grip op groei. Het geeft uw organisatie inzicht in welke
interventies wel en geen resultaten opleveren bij welke bewoners. En helpt u bij het toetsen van uw beleid
en aanpakken.
De app GrowPad ondersteunt bewoners, professionals en

• Grip op groei door bewoner, coach en organisatie. De bewoner is

organisaties bij het maken en monitoren van de individuele

eigenaar van zijn of haar eigen plan en data en bepaalt wie toegang

groeiplannen. GrowPad helpt eigen kracht van bewoners te

krijgt. Elke deelnemer (bewoner, professional, bestuurder, manager of

versterken. Growpad helpt de werkrelatie tussen bewoners en

beleidsmedewerker) kan inzicht krijgen in de vooruitgang.

professionals te verbeteren. En Growpad zet die data om in nieuwe
inzichten voor management, beleid en bestuur.

GrowPad zorgt voor:
• Duurzame groei naar een betere

• GrowPad is een tool voor integrale samenwerking. Vanuit één

duurzaam toekomstperspectief (groeidriehoek)
‘Verslaafd aan je eigen groei’. GrowPad is positief,
fris en vrolijk. Gericht op de mensen om wie het

ondersteunende tool met een fundamenteel

daadwerkelijk gaat. Met duidelijke behapbare

andere manier van werken: de bewoner aan

stappen, transparant en motiverend.
•

Een realitycheck op bestaand beleid. GrowPad Gedrag

voor bewoner, professional & organisatie.

geeft een betrouwbaar beeld van de wereld

• GrowPad is ontwikkeld om het individuele

buiten: een realitycheck op bestaand beleid,

groeiproces te optimaliseren. GrowPad

»

Duurzame gedragsverandering

»

Relatiegericht

»

Focus op actie

»

Maatwerk leveren en verantwoorden

»

Integraal samenwerken aan groei

»

Realtime monitoring

»

Samenwerken vanuit transparantie en vertrouwen

»

Beter inzicht in resultaten

"GrowPad verbindt mij met
organisaties. Ik voel me serieus Bijschrift
genomen."

GrowPad ondersteunt werken met de methode GrowCare naar een
•

Eigenaarschap en regie bij de bewoner

Bewoner over GrowPad

groeiplan. GrowPad zorgt voor een onderbouwd plan voor maatwerk.

leefsituatie. GrowPad is een

het stuur. Gericht op duurzame resultaten

GrowPad.nl

G rip op groei voor bewoner, coach & organisatie

»

Vaardigheden

Groei
Situatie

besluitvoering en onderzoek.

Coach over GrowPad
"Bijdragen aan de groei van de
bewoner zonder dat je bepaalt
wat die groei moet zijn."

Wethouder over GrowPad

is een tool die inwoners en coaches
ondersteunt bij het maken en monitoren van
het persoonlijke groeiplan. GrowPad maakt
het pad van groei inzichtelijk, toegankelijk en
leuk.

“We hebben onze mond vol dat de bewoner centraal staat, maar
met GrowPad kun je het ook echt dóen”
Wouter Struijk
Wethouder gemeente Nissewaard

"Door GrowPad kunnen wij als
gemeente integraal samenwerken.
Relaties zijn de basis, startpunt is
vertrouwen in jezelf en anderen."

Klik voor meer ervaringen met GrowPad

