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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 vanuit jezelf zichtbaar wordt. 

Dan krijgt ook jouw organisatie de groei te voelen en te zien.  
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Het Simply Grow traject is een pakket van coaching, consultancy en training die je de fundering geeft om 

te groeien. Dit door samen op pad te gaan en onze business te beleven tijdens een online academy 

gekoppeld met consultancy, coaching op maat én een belevingsreis naar Spanje met gelijkgestemde 

ondernemers.  

Simply Grow is jouw krachtbron ontrafelen om je eigen volle potentieel en dromen vorm te geven. Je 

interne saboteurs aan te kijken en jouw droomteam vorm te geven. Dit traject is niet alleen een 

waardevol cadeau aan jezelf, maar ook aan je volledige omgeving en bedrijf! Je zal meer natuurlijke 

stroming ervaren in het realiseren van je doelstellingen samen met je krachtige team van medewerkers.  

 

Een traject waarbij we jou en je organisatie meenemen en vorm geven aan jouw droom en 

droomorganisatie.  

Wil je nog betere resultaten behalen en dit door het efficiënt inzetten van jouw teamleden?  

Wil je persoonlijk groeien zodat je omgeving groeit en beslist ook jouw organisatie?  

Wil je meer verbinding met je (h)echte missie?   

Wil je sterker en krachtiger communiceren?  

Wil je instroom van kandidaten die wauw voelt?  

Wil je een krachtig maar positief HR beleid met de nodige documenten om direct aan de slag te gaan?  

Wil je een coach en consultant op maat van jouw organisatie die je bijstaat om samen in een thema te 

duiken dat van jou nu extra aandacht vraagt?  

Wil je ambassadeurs van je team maken die authentieke bewuste co-creators zijn?   
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Wil je samen met andere bewuste ondernemers en coaches 4 dagen doorbrengen onder de stralende 

zon?   

Samen gaan we op pad, richting geven aan jouw doelstellingen en aan jouw organisatie. Je gaat aan de 

slag met een volledig HR beleid – met change – met groei. Dit groeitraject is een investering voor je 

gehele organisatie.  

Echt je droombedrijf vorm geven en daadwerkelijk de stappen zetten om dit te behalen.  

Je zal na dit Simply Grow traject meer rust ervaren, een fundering van gewapend beton hebben om 

verder op te bouwen en documenten om direct aan de slag te gaan. Je krijgt inzicht in je onderstroom en 

zal daardoor ervaren wat je dient aan te passen om zelf meer rust en resultaat te verkrijgen.  

 

Herken je jezelf in de volgende uitdagingen 

 Je hebt het gevoel dat je eigenlijk met van alles tegelijk bezig bent?  

 Je hebt het idee dat je team niet allemaal begrijpt waar je naartoe wil en wat je van hen 

verwacht?  

 Je hebt verschillende zaken af te ronden, maar iets los laten is toch moeilijk?  

 Je loopt regelmatig vast op dezelfde topics?  

 Je hebt het gevoel dat het chaos rondom jou is?  

 Je zou liever meer winst boeken aan het einde van het jaar?  

 Je hebt goede medewerkers, maar toch bekom je niet van hen wat je verlangt?  

 Je wil meer harmonie in de organisatie? 

 Je wil een betere balans tussen werken en ontspannen ervaren?  

 Je krijgt best wel veel uitdagingen die allemaal dringend opgelost moeten worden?   

 En bovenal wil je vooral de beste versie voor je organisatie worden?  

 

Wees de ondernemer die je zelf wil zijn!  

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 de ‘waarom’.  

Dankzij dit traject dat je meeneemt om na te denken over het verleden, het heden en de toekomst, zal je 

je succesformule ervaren en vanuit een natuurlijke flow zaken doen. De droomorganisatie wordt in beeld 

gebracht.  

Dit uniek 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!  
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Wat zal het jou brengen?  

 Een prachtig groeitraject voor jezelf, je omgeving en je organisatie 

 Je leert gedrag te analyseren en anderen hun potentieel 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 zal zien dat je medewerkers hun ownership gaan opnemen en uitgroeien tot co-creators 

 Je zal via een overkoepelende blik een duidelijk overzicht verkrijgen.  

 Je zal meer zelfvertrouwen en energie ervaren die je uitdraagt naar je business en team.  

 Je krijgt inzichten en handvaten om dagelijks nog meer te groeien  

 Je zal nog meer positieve impact generen 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 ook die van je medewerkers 

 Het woord “stress” zal verdwijnen voor jou en omgezet worden in “vertrouwen” voor elke 

medewerker in jouw team 

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

 

 

Dit traject is voor ondernemers die samen met hun team 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 

functioneren. 

Die durven aan te kijken welke blokkades hun groei in de weg staan en die goesting hebben om een 

liefdevolle versie voor zichzelf te worden.  

 

 

Waarom dit traject?  

 Je krijgt niet alleen krachtige consultants en coaches die jou bijstaan, je gaat ook op belevingsreis 

samen met maximum 9 andere ondernemers die goesting hebben om te groeien. Je zal voelen 
dat dit een heerlijke mix is van handvaten, tools, training en waardevolle documenten om je 

organisatie verder krachtig vorm te geven volgens jouw wensen.  

 Je krijgt zowel theorie als veel oefeningen om het direct helder te scheppen. 

 De persoonlijke coaching in combinatie met de groepsreis en de paarden is een wonderbaarlijke 

mix. 

 Inspirerende plekken en rust die zorgen voor waardevolle inzichten. 

 Jouw kennis zal vergroten en die mag jij op jouw beurt doorgeven… in liefde en vertrouwen. 

 Deze investering zal omgezet worden in een ondernemerspad waar je niet meer wil van afwijken. 
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Programma:  

 Online training te volgen wanneer jij wil en met meer dan 30 uur content van HR tot change   

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

 Persoonlijke coaching voor jou en je organisatie 10 sessies van 2 uur.  

 Consultancy op maat naar jouw wensen voor 3 dagen of 6 halve dagen  

 Belevingsreis in Spanje voor 4 dagen, verblijf inbegrepen  

 Een online community om in contact te blijven 

 Syllabus en online trainingsmomenten elke 3de donderdagavond van de maand.   

 Leiderschapsassessment met bijhorende paardencoaching (halve dag)  

 

10 hoofdstukken van online academy:  

 Aanwerven 
 Feedforward cultuur 
 New way of work  

 Talent in actie 
 Retentiemanagement 

 Stralend leiderschap 

 Persoonlijke groei 
 Employer branding 

 Changemanagement 

 Team 
 

Dit maakt het programma uniek:  

Combinatie van praktische informatie, onderbouwde opleidingen, paarden die instaan om het onzichtbare 

zichtbaar te maken, coaching, systemische blik, inspirerende belevingsreis en zoveel mooie inzichten die 

we jou laten ervaren!  

We gaan je dan ook met heel ons hart en ziel meenemen om dit op een veilige manier te kunnen ervaren 

en beloven jou dat we samen een mooie periode tegemoet zullen gaan die jou groei zal schenken 

persoonlijk en op organisatievlak!  
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Wie zijn wij?  

Kristien Van Nieuwenhove, founder van Simply Grow HR consultant sinds 2006 en gecertificeerd 

assessor, 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 en gezellige interieurs en 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 organisatie samen met co-creators zoals zijnde gecertificeerde 

bewuste en authentieke coaches. 

 

Betty Vanhecke, Co-creator van Simply Grow. Operation Director sinds 2010 en coach voor organisaties 

en bedrijfsleiders.  

Ze is een enthousiast, menslievend en goedlachs persoon. Door haar ervaring als operations manager 

ziet ze het grote geheel. Betty haar gestructureerde en diepzinnige blik zorgt ervoor dat ze je begeleidt 

om snel de knopen aan te pakken die vast blijken te zitten. Dit zowel in een organisatie als in een 

persoonlijkheid. 

Als rustbrenger schenkt het haar een grote vreugde om organisaties te helpen groeien naar meer 

werkgeluk. 
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Investering: 15 000 €  

Inclusief:  

 Online training 

 Alle documenten die horen bij de online training 

 Boek “Stralend in de Chaos” 

 Coaching en consultancy op maat voor 40 uren 

 Belevingsreis naar Spanje 4 dagen 

 Een online community en elke 3de donderdagavond van de maand gezamenlijke online 

masterclass.  

 

Exclusief: 

 BTW en vervoer van en naar de luchthaven. 

 Verplaatsingsvergoeding van €0,50 per km. 

Indien gewenst een langer verblijf in Spanje*  

*Enkel voor 4 dagen zijn er verblijf voorzien, slaapgelegenheid en ontbijt, lunch en avonddiner met 

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

 

 


