
SIMPLY GROW
TRAJECT

ALS ONDERNEMER HEB JE DE SLEUTEL IN HANDEN OM HET PROCES
VAN MENSGERICHTHEID EN VERANDERING IN GANG TE ZETTEN.

 
SIMPLY GROW GEEFT JE NET DAT ZETJE 

OM DE SLEUTEL OM TE DRAAIEN ZODAT DIE DEUR OPENGAAT. . .  



S I M P L Y  G R O W  T R A J E C T

Simply Grow is jouw krachtbron om je eigen potentieel te ontrafelen en
dromen vorm te geven, je interne saboteurs aan te kijken en jouw droomteam

vorm te geven. 

Het Simply Grow traject is een pakket van coaching, consultancy en training

dat je de fundering geeft om te groeien. 

Dit door samen op pad te gaan en onze business te beleven tijdens een een

mix van consultancy, coaching op maat én een belevingsreis naar Spanje met

gelijkgestemde ondernemers. 

Jouw teamleden efficiënter inzetten?

Persoonlijk groeien?

Meer verbinding met je (h)echte missie?

Sterker en krachtiger communiceren?

Spontane instroom van kandidaten?

Een krachtig maar positief HR beleid?

Ambassadeurs en authentieke co-creators van 

je team maken?

Ja, dit is mogelijk! We gaan op pad, samen met jou en jouw organisatie, om

jouw droom en droomorganisatie vorm te geven.

 

Je zal meer een zelforganiserende organisatie ervaren bij het realiseren van je

doelstellingen, samen met je krachtige team van medewerkers.



S I M P L Y  G R O W  T R A J E C T

Als je droom vorm krijgt,

In een beeld van een liefdevolle organisatie,

Waar iedereen zichzelf kan en mag zijn,

Waarin iedereen zijn volle potentieel inzet,

Om samen met jou richting te geven aan een succesverhaal,

Zodat er magie ontstaat en krachtige resultaten,

Als groei van uit jezelf zichtbaar wordt,

Dan krijgt ook jouw organisatie de groei te voelen en te zien.



S I M P L Y  G R O W  T R A J E C T

WEES DE ONDERNEMER DIE JE ZÉLF WIL ZI JN!

Dit traject is niet alleen een
waardevol cadeau aan jezelf,

maar ook aan je volledige
omgeving en organisatie, 

de beste investering!

Succesvol zijn is voor iedereen anders! Maar alleen jij weet wat voor jou 'succesvol'

betekent en wat je met jouw droombedrijf wil realiseren. Samen ontdekken we de

'wat' en 'waarom'. 

Het Simply Grow traject neemt je mee om na te denken over het verleden, het

heden en de toekomst. Je zal jouw succesformule ervaren en vanuit een natuurlijke

flow zaken doen. Jouw droomorganisatie wordt in beeld gebracht. 

Dit unieke traject hebben we samengesteld met onze jarenlange expertise in People

Management en als ondernemer. Vooral door onze ervaringsgerichte aanpak en

intense opleidingen hebben we dit gebundeld tot een prachtig en praktisch

programma, waarbij beleving centraal staat! Samen beleven we onze doelstellingen

in business. 

We zijn ervan overtuigd dat zowel de theorie als de praktijk samen met de

liefdevolle momenten en belevingen een unieke mix zijn om jou mee te nemen

richting... je droombedrijf met een droomteam en groeiende resultaten!



S I M P L Y  G R O W  T R A J E C T

WAT ZAL HET JOU BRENGEN?

"Stress" verdwijnt,

"vertrouwen" ontstaat,
voor elke medewerker 

in jouw team... 

een waardevol groeitraject voor jezelf, je omgeving en je organisatie, een investering die

onmiddellijk rendeert

je leert gedrag te analyseren en het potentieel van anderen te ontdekken

je zal de beste keuzes maken en onderbouwde funderingen bekomen

je zal leren vertrouwen op antwoorden die je krijgt en inzichten die je ontdekt

je zal meer harmonie in je organisatie en tussen je medewerkers ervaren

je medewerkers gaan ownership opnemen en uitgroeien tot co-creators

je zal via een overkoepelende blik een duidelijk overzicht krijgen

je zal meer zelfvertrouwen en energie ervaren en dat draag je uit naar je business en

team

je krijgt inzichten en handvaten om dagelijks nog meer te groeien

je zal nog meer positieve impact genereren en een inspiratiebron worden voor anderen

waardoor je een voorbeeldorganisatie zal zijn

jouw puurste leiderschap zal je kunnen benoemen en aankijken, je zal je sterktes en

valkuilen ervaren voor jezelf, maar voor je medewerkers

Jullie DNA zal zichtbaar worden en nog meer high potentials aantrekken. 



S I M P L Y  G R O W  T R A J E C T

Teamananalyse kernteam tot 9 medewerkers en bijhorende teamdag 

Alle documenten om jouw HR beleid een boost te geven van vacature 

Persoonlijke coaching voor jou en jouw organisatie (4 halve dagen)

Consultancy op maat naar jouw wensen (5 halve dagen)

Belevingsreis naar Spanje (4 dagen, verblijf inbegrepen)

Een online community om in contact te blijven

Syllabus met droomorganisatie en actieplan

Leiderschapsassessment met bijhorende paardencoaching (1 halve dag)

CONCREET PROGRAMMA (verspreid over 9 maanden):

      rond waarden-missie-visie (Thomas International)

      tot evolutiegesprek

Investering: 
 

15.000€

 
voor jezelf en jouw

droomorganisatie
 

 

Exclusief: BTW en vervoer van en naar de luchthaven - verplaatsingsvergoeding van €0.50 per km.

Indien gewenst een langer verblijf in Spanje (verblijf voorzien voor 4 dagen voorzien incl. slaapgelegenheid, ontbijt, lunch en

avonddiner met bijhorende drank. Extra dranken en bijkomende consumpties zijn zelf te vergoeden.

Een traject voor ondernemers die samen aan de slag willen gaan. Die goesting

hebben om vanuit liefdevolle samenhorigheid te connecteren met klanten en

leveranciers maar ook met elk individu in het team? Voor ondernemers die vanuit

persoonlijke groei tot organisatiegroei willen fucntioneren. Die durven aan te kijken

welke blokkades hun groei in de weg staan en die goesting hebben om een

liefdevolle versie van zichzelf te worden. 



S I M P L Y  G R O W  T R A J E C T
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We nemen jou met heel ons hart en ziel en om een veilige manier mee in een mix van

praktische informatie, onderbouwde opleidingen, coaching, systemische blik, en

zoveel mooie inzichten. Paarden zullen het onzichtbare bij jou zichtbaar maken.

 We beloven jou dat we samen een mooie periode tegemoet gaan die jou groei zal

schenken, persoonlijk en op organisatievlak.

ONZE SOUL AMBASSADEURS

Marion Liberloo
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Pedro Besard

SIMPLY GROW - Kristien Van Nieuwenhove

GSM: 0495 / 72 14 92

Email: kristien@simply-grow.be                                  

 

Wie ons pad kruist, 
kruist het niet voor niets...
Let's connect!                                   

 


