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Het Simply Grow traject... de naam spreekt voor zich.
Sta jezelf toe samen met jou team te groeien tot een nog gelukkigere werkorganisatie! 

Want:
Als je droom vorm krijgt.

In een beeld van een liefdevolle organisatie.
Waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Waarin iedereen zijn volle potentieel inziet.
Om samen met jou richting te geven aan een succesverhaal.

Zodat er magie ontstaat en krachtige resultaten.
Als groei vanuit jezelf zichtbaar wordt.

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

Het Simply Grow traject is de ultieme mix van coaching, consultancy en training, jouw
fundering voor persoonlijke groei! Dit traject is op maat samengesteld voor jou als
ondernemer, om in de eerste plaats met jezelf maar ook samen met jouw kernteam en
jouw organisatie aan de slag te gaan. Want mede vanuit jouw persoonlijke groei ontstaat
organisatiegroei.

Iedereen heeft zijn interne saboteurs. Wij geven jou handvaten om deze aan te kijken, ze
niet langer uit de weg te gaan of de overhand te laten nemen. We duwen samen op die
knop en zo word je de ondernemer die je zélf wil zijn! Want jouw droomorganisatie
verdient het om realiteit te worden, vanuit een natuurlijke flow.
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Nog betere resultaten behalen door teamleden efficiënt te gaan inzetten
Persoonlijk groeien zodat je omgeving en ook jouw organisatie groeit 
Meer in verbinding staan met je (h)echte missie 
Sterker en krachtiger communiceren 
Instroom van net die kandidaten die een "match made in heaven" zijn
Een consistent, positief en gedocumenteerd HR beleid 
Ambassadeurs van je team maken 

Het waarom
 

Start jouw groeitraject en maak zelf je wensen tot werkelijkheid! Het brengt je
terug naar jouw puurste persoon en dat is een prachtig cadeau voor jezelf, met
volle impact op jouw omgeving en jouw organisatie. 
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 Investering:
 

Het volledige traject ter waarde van €15.000 omvat*

1.Consultancy en coaching op maat  
We begeleiden jou gedurende 6 maanden.  Dit zowel persoonlijk voor jou als
ondernemer als je kernteam.  Daarnaast werken we ook aan de organisatie. Een
leiderschapsassessment met bijhorende paardencoaching komt ook aan bod.
Want paarden hebben de gave het onzichtbare zichtbaar te maken, dus ook jouw
interne saboteurs. 

Dit project komt in aanmerking voor WSE (werkbaarheidcheques waarbij
60% subsidies mogelijk zijn) 

2. In optie onze belevingsreis met andere gelijkgestemde ondernemers. 
Met max. 7 andere ondernemers voor 4 dagen naar een energierijke plek. Je wordt
begeleid door Kristien Van Nieuwenhove en een extra coach. De ware magie zit
hem in het ‘samen-zijn’. Want wat is het een meerwaarde voor jou als ondernemer
om met gelijkgestemde zielen te kunnen sparren en de herkenbaarheid van vele
topics in te zien. Je keert energierijk en vol vertrouwen terug om verder te werken
aan jouw dromen. 
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Tevredenheidsenquête met bijhorende analyse
Helder zetten van missie - visie en waarden (halve dag) 
Actieplan met road to action (halve dag) 
5 dagen coaching en consultancy door Kristien of  Marion (1 dag per maand) 
Workshop met kernteam bij aanvang van het project en halve dag na 3 maanden en
na 6 maanden met bijhorende teamanalyse van thomas international. 
Leiderschapsassessment en 4 uur individuele coaching voor zaakvoerder. 
Gratis deelname aan onze inspiratiedagen (2 per jaar) met gelijkgestemde
ondernemers en boeiende sprekers. "Organisaties van de toekomst". 

Concreet het Simply Grow traject omvat: 

*Maatwerk rond aanwerven, feedforwardcultuur, talent en competenties,
retentiemanagement, leiderschap, employer branding, change management en
organisatie van de toekomst. 

Belevingsreis die we minstens 2 keer per jaar organiseren aan Simply Grow
ambassadeurstarief: 
2250 € IPV 2750 € 

*Exclusief BTW, vervoer van/naar luchthaven, verplaatsingsvergoeding van €0.50 per km.
Belevingsreis omvat verblijf, slaapgelegenheid, ontbijt, lunch en avonddiner met bijhorende

drank. Extra dranken en consumpties zijn zelf te vergoeden.
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Wie is Simply Grow?

Simply Grow is de batterij achter jou en jouw medewerkers. Het is onze missie om
jou stevig te laten aarden en groeien, zodat je onderneming vorm en succes krijgt
met een stralend en krachtig team. Simply Grow transformeert organisaties naar
een werkplek waar iedereen zijn volle potentieel kan benutten.

Kristien Van Nieuwenhove

Kristien, founder van Simply Grow, is HR consultant sinds 2006 en gecertificeerd
assessor. Zij is coach en systemisch opsteller voor particulieren en organisaties.
Ze is zeer positief ingesteld en maakt graag van elk obstakel een opportuniteit. 
Kristien is mama van 5 schatten, vrouw van Pedro en weduwe van Gino. Ze heeft
een passie voor bloemen, gezellige interieurs en ze maakt graag plezier.
Haar hart is gevuld met liefde om te delen met iedereen! Ze laat ontzettend graag
anderen groeien en bloeien en geniet ten volle van haar samenwerkingen met co-
creators zoals gecertificeerde bewuste en authentieke coaches.
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