BUSINESSBELEVING
Stralend leiderschap

Editie 2020

Wij begeleiden jullie in het bereiken van een duidelijke missie, visie & strategie.
Dit vanuit de waarden en identiteit van jouw bedrijf.

SIMPLY GROW
NEEMT JE
MEE NAAR
EEN UNIEKE
TRAINING

STRALEND LEIDING
GEVEN IN DE CHAOS
Op een neutrale plaats en met een
persoonlijk en inspirerend jaartraject
begeleiden wij ambitieuze
bedrijfsleiders die door een duidelijk
missie, visie en strategie meer groei en
omzet willen creëren.
Simply Grow laat jouw bedrijf groeien
door richting te geven aan jouw
doelstellingen. Met open blik stimuleren
onze experten bewustwording en
diepgang bij jouw mensen binnen jouw
organisatie.
Samen zetten we een authentieke
beweging op gang waarbij iedereen ten
volle kan groeien.
Als veerkrachtig team van Simply Grow
durven we uit te dagen, maar ook stil te
staan bij wat nu aandacht vraagt. Dit
steeds via ervaringsgerichte methodieken
en trainingen op maat voor jou, jouw
werknemers en jouw organisatie.
Samen helpen we jouw bedrijf
transformeren tot een bloeiende zaak
waar iedereen zichzelf kan ontplooien.

We werken tijdens dit project rond 4
essentiële pijlers:
ǻǻ Leiderschap
ǻǻ Verandering
ǻǻ Retentiemanagement
ǻǻ Werkplezier
Dit met ruimte voor eigen inbreng, op
m a a t , p r a k t i j kg e r i c h t e n i n e e n
neutrale ontspannende omgeving.

WAAROM OP
LOCATIE?
Tijd nemen om aan je bedrijf te werken
en te reflecteren, lukt niet tussen twee
meetings door. Het is belangrijk dit op
een neutrale plaats te doen.
Los van de hedendaagse prikkels,
mails, telefoons, enz.
Wij willen jou ten volle inspireren, ten
volle laten groeien en bloeien.
Daarom heeft Simply Grow drie
locaties uitgekozen voor een 3-daagse
kick-off.
ǻǻ Zeeland
ǻǻ Vlaamse Ardennen
ǻǻ Spanje (Alicanté)
Hier kunnen we samen met jou
ongestoord werken aan jouw traject,
maar ook op de pauze knop drukken en
genieten van een vakantiegevoel.

“GREAT THINGS IN BUSINESS
ARE NEVER DONE BY ONE
PERSON; THEY’RE DONE BY A
TEAM OF PEOPLE.”
Steve Jobs

Vergaderen in een nieuwe omgeving kan leiden tot meer inspiratie en het tot stand komen
van ideeën. We kiezen dan ook voor een authentieke en rustgeven locatie.

ǻǻ Landgoed Twistvliet
Zeeland

ǻǻ Vakantiewoning Samuus
Vlaamse Ardennen

ǻǻ Las Colinas Golf
Alicanté

“PLANS ARE NOTHING,
PLANNING IS EVERYTHING”
Eisenhower

GOAL VAN DIT JAARTRAJECT
Simply Grow zal jullie begeleiden in het bereiken van
een duidelijke missie, visie & strategie. Dit vanuit de
waarden en identiteit van jouw bedrijf.
Waar staan we voor?
Door met ervaringsdeskundigen samen een duidelijke
missie te creëren, zorgen we voor meer diepgang in
jezelf als ondernemer en motivator. We willen jou en
jouw bedrijf nog meer in zijn wortels zetten om verder
te groeien.
Wat willen we bereiken?
Door na te denken over de visie van jouw organisatie,
keren we terug naar de kernwaarden van jouw bedrijf.
We staan hierbij stil. Zijn deze waarden nog dezelfde
als bij opstart of dienen ze bijgestuurd te worden?
Reflecteren over kernwaarden, zorgt er voor dat je missie daadkracht krijgt. Hoe concreter de missie des te
duidelijker kan jij richting geven. Als leider bepaal jij de
koers, zet jij een doel!
Hoe gaan we te werk?
We staan stil bij onze eigen waarden, ons verleden. De
oorsprong van jouw uniek leiderschap ligt daar. We zijn
experten in changeprojecten, met een focus op het
mensgerelateerde deel. Verder leggen we de focus op
retentiemanagement met bedrijven.
Plans are nothing, planning is everything, zei
Eisenhower. De toekomst is helder geformuleerd, nu
de weg ernaar toe. Wij zetten dit graag samen met jou
in beweging. Laat jouw bedrijf groeien!

WIE ZIJN WIJ?
ǻǻ KRISTIEN VAN NIEUWENHOVE
Sinds 2003 HR professional en de batterij achter jouw personeel
en jouw bedrijf. Door positiviteit en doorgedreven expertise laat
ik jouw medewerkers groeien. Als ervaringsdeskundige weet ik
dat je medewerkers moet laten stralen, zodat ze ambassadeurs
worden van jouw bedrijf.
Het detecteren van de juiste waarden en het ABC van jouw
personeel, zorgen voor een groei van uw bedrijf. Zo kan jij
stralend leiding geven!

ǻǻ MARION LIBERLOO
Als equi- een loopbaancoach ondersteunt Marion bedrijfsleiders
en teams in hun volgende stap naar meer geluk op de werkvloer.
Ga voor persoonlijke groei via paardenkracht en verwacht het
onmogelijke.

Boor jouw innerlijk leiderschap aan en groei in zelfinzicht met resultaat voor jouw team en bedrijf. Ervaar waar jouw
uitdagingen liggen om met meer zelfvertrouwen en energie je medewerkers te motiveren. Tijdens de kick-off leggen
we via interactieve oefeningen waarin zowel denken, voelen en doen aan bod komen, de bouwstenen voor jouw
groei als leidinggevende. Tijdens het natraject gaan we met de paarden aan de slag en zetten we jouw uitdagingen
verder om in de praktijk.

Hou steeds de horizon in zicht & bloei . .

ǻǻ

PETER DECKERS

Peter is team- en organisatiecoach en is gepassioneerd door mensen.
Samen onderzoeken we het menselijk potentieel in jou en je team om te
komen tot een succesvol samenwerken.

ǻǻ

WIM VERHOEVEN

Als ondernemer weet ik dat een doel vanuit de juiste intentie moet
ontstaan, anders blijf je met een leeg gevoel lopen of loopt je achter de
feiten aan.
Als coach breng ik mensen in contact met hun “zelf”, samen luisteren we
naar wat jou ware natuur je wil zeggen en werken we zo aan een toekomstpad waar de leverstroom kan vloeien.

ǻǻ

ELLEN DE TROG

Als jongvolwassene leefde ik van verwachting naar verwachting. Ik had
moeite om even stil te staan. Tot het moment dat ik mezelf kon ontmoeten. Ik vond mijn plek binnen de maatschappij en ik ontdekte mijn
kwaliteiten en kracht. Vanuit mijn plek ontstonden mooie projecten en
werd ik een ambitieuze onderneemster.
Door deze ervaring geloof ik sterk dat elke medewerker recht heeft op zijn/
haar eigen unieke plek binnen een onderneming.
Een plek waar de kwaliteiten en talenten gezien worden.
Een plek waar werknemers niet alleen gelukkig zijn maar ook
gemotiveerd en productief zijn.

WELKE STRATEGIE
GAAN WE UITZETTEN?
HOE GAAN WE DIT VERWOORDEN
NAAR ONZE MEDEWERKERS?
We werken hiervoor rond 4 pijlers:
ǻǻ Verandering
ǻǻ Werkplezier
ǻǻ Retentiemanagement
ǻǻ Leiderschap
Wij begeleiden jullie in het bereiken van een
duidelijke missie, visie & strategie. Dit vanuit de
waarden en identiteit van jouw bedrijf.

"IF YOUR ACTIONS INSPIRE OTHERS
TO DREAM MORE, LEARN MORE,
DO MORE AND BECOME MORE,
YOU ARE A LEADER."
John Quincy Adams

PRAKTISCH
KICK OFF IN:
ǻǻ ZEELAND
ǻǻ VLAAMSE ARDENNEN
ǻǻ SPANJE
Met persoonlijke coaching en consultancy in opvolgsessies.
Deze sessies worden nadien in samenspraak vastgelegd.
Dagplanning
Dag 1: Connecteren
Wat betekent leiderschap voor jou?
Hoe ga je om met je teams?
Dag 2: Bewustwording
Waar wil je naartoe?
Dag 3: (H)echtheid
Contract aan jezelf en je team

Optioneel zijn extra dagen mogelijk die je kan bijboeken. Deze worden steeds als vrije dagen voorzien. Er kan ook
een halve dag voorzien worden voor een teambuildingsactiviteit. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: equicoaching, boogschieten, shoppen, met de quad rijden, enz. Alles gebeurd in samenspraak en op maat van de klant.
Dit traject start steeds met een intakegesprek. Hierbij wordt de dagplanning reeds in detail doorgenomen. Zijn
er hier nog opmerkingen, dan houden we hier graag rekening mee.
Er zijn twee mogelijkheden bij deze trajecten:
ǻǻ Open traject: instappen in het traject samen met bedrijfsleiders uit andere bedrijven die met dezelfde obstakels
worstelen.
ǻǻ ‘In company’ traject: instappen in het traject samen met jouw bedrijf en jouw team. Deze trajecten zijn op maat
van de klant. Prijs hiervan opvragen via kristien@simply-grow.be
Doelgroep
Deze businessbeleving staat open voor positieve bedrijfsleiders, HR verantwoordelijke en leidinggevenden.
Data & planning
Deze worden meegedeeld op onze website: www.businessbeleving.be
Bij een ‘in company’ training kan dit ook in samenspraak met de klant gebeuren.
Kostprijs jaartraject: 5.000 euro (excl. BTW)*
ǻǻ Exclusief
ǻǻ vervoer
ǻǻ diner
ǻǻ Inclusief
ǻǻ logies en ontbijt (op basis van een tweepersoonskamer)
ǻǻ lunch, versnaperingen & koffie tijdens de werkmomenten
ǻǻ 4 opvolgsessies (worden nadien in samenspraak vastgelegd) in groep
ǻǻ 2 persoonlijke coachings
*

Bij het tekenen van de offerte wordt steeds een voorschot van 50% gevraagd.

SIMPLY GROW
GERAARDSBERGSESTRAAT 42 - 9660 BRAKEL
KRISTIEN VAN NIEUWENHOVE
kristien@simply-grow.be
0495/72.14.92

MARION LIBERLOO
info@pionears-paardenwereld.be

PETER DECKERS
info@planetkatara.com

WIM VERHOEVEN
info@coachingwithhorses.be

ELLEN DE TROG
ellendetrog@hotmail.com

BRUGGEN
BOUW
JE SAMEN
OP EEN
FUNDERING
VAN BETON!

