
HR OPLEIDINGEN



OPLEIDING MET IMPACT
HR is meer dan lonen betalen. Het gaat om samen met je medewerkers succesverhalen 
schrijven. Om van werknemers ambassadeurs te maken zodat ze mee instaan voor sales, 
marketing en voor werving en selectie.

Omdat ik doorheen de jaren nood voel aan ervaringsgerichte opleidingen in HR heb ik zelf 
een uniek traject geschreven. Een impactvol traject waarbij we samen met jou werken rond 
een stralend HR beleid.

Ervaringsdeskundigen onder elkaar in combinatie met een beleving dat zorgt voor vonken 
en vuur.  Voor meerwaarde op menselijk vlak en voor een draagvlak dat als stevige 
fundering dient.

WIE IS KRISTIEN?
Kristien Van Nieuwenhove is actief als HR-consulent. Sinds 2006 begon ze zelfstandig als 
HR-adviseur voor kmo bedrijven.

?Medewerkers zijn de motor. Bedrijfsleiders de brandstof. Maar 
er is ook een stuwende kracht nodig. En laat dat nu net mijn 
sterkste kant zijn. Ik ga langs bij bedrijven om medewerkers te 
enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen en 
bedrijfsleiders een klankbord te bieden.  Daardoor noem ik 
mezelf al jaren ?de batterij achter jouw personeel? of  
?energieleverancier?.?

Ik schreef alvast een boek 'Stralend in de Chaos' waarbij de koppeling werk en prive zeer 
intens duidelijk wordt. Thema's die ook op de werkvloer zichtbaar worden. 

- Groeien en bloeien
- Erkenning
- Ont-moeten
- Wortels
- Verbinden en verzorgen
- Leiden en Lijden
- Bewustwording
- (h)echtheid
- Missie
- Zijn en zelfwaarde



1. Personeelsdienst  m et  posit ieve vibes

Doelgroep: Voor gedreven personeelsverantwoordelijken 

~ 4 daags traject

Volgende onderwerpen komen aan bod:

- Werving en selectie ano 2021
- HR beleid
- Subsidies en aanwervingspremies
- ABC van gelukkige werknemers

Prijzen

- Per persoon - voor 4 dagen: 1.000 euro
- Verplicht: Eenmalige investering per deelnemer voor een assessment - 250 euro per 

persoon. Dit is de basis waarmee we starten bij deze opleiding.

Data (zie infomoment)
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2. Im pact vol personeelsbeleid

Doelgroep: HR verantwoordelijken die houden van beleving.

~ 5 daags traject in Spanje 

Waarom in Spanje? omdat we op een inspirerende lociatie naar meer diepgang en verankering 
kunnen zorgen. 

Volgende onderwerpen komen aan bod:

- Retentiemanagement
- Veranderingen op gang zetten
- Bedrijfswaarden benoemen en beleven
- Strategisch HR beleid
- Belonen en verlonen
- Leiderschap in zijn nieuwste vorm

Prijzen

- Per persoon - voor 5 dagen incl. overnachtingen met alle maaltijden en een inspirerende 
sprekers 3.000 euro exlusief vliegtickets

- Verplicht: Eenmalige investering per deelnemer voor een assessment - 250 euro per 
persoon. Dit is de basis waarmee we starten bij deze opleiding. Indien reeds module 1 
gedaan, niet van toepassing. 

Data (zie infomoment) 



3. St ralend Hum an Capit al

Doelgroep: gepassioneerde HR verantwoordelijke die de authenticiteit van hun team willen 
laten wortelen en diepgang bieden

~ 5 daags traject in Spanje

Volgende onderwerpen komen aan bod:

- Wortelen van onboarding tot offboarding
- Bewustwording
- Verbindende samenwerkingen creeëren
- Feedforwardcultuur
- Ambassadeurs maken van mijn werknemers
- Stralend leiderschap
- (h)echtheid in mijn organisatie

Prijzen

- Per persoon - voor 5 dagen alle overnachtingen en alle maaltijden en een insprirende 
spreker 3.000 euro exlusief vliegtickets

- Verplicht: Eenmalige investering per deelnemer voor een emotionele intelligentie 
assessment  - 350 euro per persoon. Dit is de basis waarmee we starten bij deze 
opleiding.

Data (zie infomoment)



EXTRA

CONTACT

KRISTIEN VAN NIEUWENHOVE

kristien@simply-grow.be

0495/72.14.92

SIMPLY GROW

GERAARDSBERGSESTRAAT 42

9660 BRAKEL

Altijd inbegrepen:

- Cursus en lesmateriaal
- Lunch, koffie, thee en lekkernijen
- Enthousiaste trainers
- Boek: "Stralend in de chaos" voor elke deelnemer
-

Naast de opleiding is er onze community, onze werkboek, het extra klankbord én uiteraard 
hebben we elkaar.  Opdat we samen mogen groeien!
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