HR OPLEIDINGEN

OPLEIDING MET HR IMPACT
Alles valt of staat met de passie van werknemers.
Thuis dragen we vanuit ons hart zorg voor elkaar. Geven we liefde, warmte, voedsel en
de juiste aanpak om elkaar te laten bloeien. Wat zou het betekenen als we dit ook
zouden doortrekken op de werkvloer?
De voorbije 20 jaar is personeelzaken de leidraad door mijn leven. Net als mijn passie
voor bloemen wil ik iedereen zien openbloeien.
Daarom wil ik diepgang brengen op elke HR afdeling. Want van daaruit is het kloppend
hart naar ons Human Capital.

WIE IS KRISTIEN?
Oprichtster Kristien is al meer dan 18 jaar actief als HR-consulent. Sinds 2006 begon ze
zelfstandig als HR-adviseur.
?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. 10 hoofdstukken die eveneens in onze opleidingen aan bod
komen.
-

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

AANBOD OPLEIDINGEN
1. Personeelsdienst met positieve vibes
2. Impactvol personeelsbeleid
3. Stralend Human Capital

1. Per son eelsdien st m et posit ieve vibes

Doelgr oep: Voor personeelsverantwoordelijken of medewerkers op de HR afdeling
-

4 daags traject

Volgende on der w er pen komen aan bod:
-

Werving en selectie
HR beleid
Subsidies
ABC van gelukkige werknemers

Pr ijzen
-

Per persoon - voor 4 dagen: 1.000 euro
In company training: 1.500 euro per dag (max. 12 deelnemers)
Verplicht: Eenmalige investering per deelnemer voor een assessment - 250 euro
per persoon. Dit is de basis waarmee we starten bij deze opleiding.

2.

Im pact vol per son eelsbeleid

Doelgr oep: HR verantwoordelijken die reeds enige tijd in hun rol zitten maar verder
willen ontplooien op een unieke manier
-

6 daags traject

Volgende on der w er pen komen aan bod:
-

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

Pr ijzen
-

Per persoon - voor 6 dagen: 2.500 euro
In company training: 1.500 euro per dag (max. 12 deelnemers)
Verplicht: Eenmalige investering per deelnemer voor een assessment - 250 euro
per persoon. Dit is de basis waarmee we starten bij deze opleiding.

3.

St r alen d Hu m an Capit al

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

6 daags traject: inclusief 1 overnachting (dag 5 op 6)

Volgende on der w er pen 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

Pr ijzen
-

Per persoon - voor 6 dagen: 3.000 euro
In company training: 2.000 euro per dag (max. 12 deelnemers)
Verplicht: Eenmalige investering per deelnemer voor een emotionele intelligentie
assessment - 230 euro per persoon. Dit is de basis waarmee we starten bij deze
opleiding.

EXTRA
Alt ijd in begr epen :
-

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

CONTACT
KRISTIEN VAN NIEUWENHOVE
kristien@simply-select.be
0495/72.14.92

PEDRO BESARD
pedro@simply-select.be
0494/92.05.51
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www.simply-select.be
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Bedr ijf sn aam

Fact u r at ieadr es

BTW n u m m er
Du id h ier aan w elk e opleidin g u
w il volgen

-

Personeelsdienst met positieve vibes
Data: 26/10 - 27/10 - 16/11 - 18/11

-

Impactvol personeelsbeleid
Data: 1/12 - 2/12 - 14/12 - 19/01 - 28/01 - 29/01

-

Stralend Human Capital
Data: starten eind januari 2021

Naam deeln em er (s) en h u n
h u idige f u n ct ie

Em ailadr es van de deeln em er (s)
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Ver w ach t in gen

Veget ar isch

-

JA

-

Aantal personen:

PRIJZEN: zie folder HR opleidingen
LOCATIE: later te bepalen, afhankelijk van de deelnemers
FACTURATIE
-

Bij in sch r ijvin g het t ot aalbedr ag te storten op
rekeningnummer: BE45 001 572 7572 89
U ontvangt van ons een factuur.

-

-

Volgen de gegeven s ver m elden bij bet alin g:
-

Firma

-

HR opleiding

-

Aantal deelnemers

Gezien de huidige situatie behouden we ons het recht de locatie en/of data te wijzigen.
Dit indien er wegens covid -19, nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

-

Ook u geven we de vrijheid te annuleren en het bedrag te gebruiken voor een andere
training te bepalen voor 31/12/2021.

