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Van har t e welkom  bij Sim ply Grow !

Een nieuwe franchiser nieuwe energie, een toegevoegde waarde voor onze 
organisatie. Zo fijn!

In deze onthaalbrochure vind je informatie terug over ons bedrijf, onze diesten en 
onze afspraken. Als je verder nog vragen hebt, kan je steeds terecht bij Kristien 
Van Nieuwenhove.

We zijn ervan overtuigd dat je je snel thuis voelt in ons team!



HOE HET BEGON

In de HR-wereld bloeide Kristien open, kreeg ze vleugels en hielp ze velen aan een nieuwe job. 
Tot ze na 4,5 jaar het gevoel kreeg dat er meer was dan werving en selectie. Ze had honger naar 
de andere facetten van HR.

Zo verslond ze de ene cursus na de andere. Na de bevalling van haar derde kindje zette ze de 
stap om zelfstandig HR consultant te worden. 1 januari 2006 was de geboorte van haar eigen 
hr-bedrijf, Simply Select & Grow. 

Personeelszaken met impact. Ze mocht ideeën uitwerken, kreeg mensen in gang. Het was 
absoluut de richting die ze moest uitgaan.

HR is het menselijke kapitaal bewaken. Mensen op gang zetten, maar vooral mensen mee laten 
groeien met bedrijven. Het is  zo?n waardevolle job dat ze dagelijks het gevoel heeft dat ze 
zaadjes  plant voor een mooie toekomst. De toekomst van bedrijven die positief omgaan met 
hun menselijke kapitaal. 

Intussen is Kristien al meer dan 14 jaar zelfstandig HR consultant met projecten om "u" tegen te 
zeggen. Bedrijven die zich de afgelopen jaren toelegden op hun menselijke kapitaal en die vooral 
op een positieve manier omgaan met vertrouwen plukken daar nu de vruchten van en zullen 
krachtige wortels creëren. Zij zijn al een stapje voor.

Daarin  schuilt haar persoonlijke missie. Ze voelt zich Nanny McPhee en helpt bedrijven door hen 
vijf waardevolle bedrijfslessen en waarden bij te brengen.



ONZE WAARDEN

Simply Grow kiest  resoluut  voor: 

Gepersonaliseerde en diepgaande aanpak

Wij geven een hoge prioriteit aan tevreden klanten. Dit wil zeggen dat we door een 
gepersonaliseerde aanpak op maat  onze dienstverlening aanbieden. Zo kan Simply Grow 
diepgaand de klant begeleiden naar een impactvol personeelsbeleid. 

Structuur en duidelijk kader

We begeleiden onze klanten via een gestructureerd en duidelijk kader. We zorgen stap voor stap 
dat we samen groeien en bloeien.

Werkplezier

Werkplezier is het fundament van alles. Dit is de kern van al onze oplossingen en begeleiding op 
maat. 

Verbindende communicat ie

Zorg voor verbindende en helder communicatie. We hechten veel belang aan eerlijke en open 
communicatie. 

Vertrouwen

Vertrouwen is de fundering.  Vertrouwen zorgt ervoor dat we samen een  hecht team zijn in dit 
doortrekken bij onze klanten. 



ONS AANBOD

We bieden drie grote categorieën aan: 

HR opleidingen/ workshops

Assessments 

HR Concultancy

EXTRA: 

Werving en selectie

Online opleidingen 

Simply Grow is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Maar dit is zelf te kiezen door elke 
franchiser wanneer hij /zij beschikbaar is. 

ONZE OPENINGSUREN



ONZE PRAKTISCHE AFSPRAKEN

NIEUWE 
MEDEWERKERS

VRAGEN?

Indien er  vragen zijn, bel of mail gerust naar Kristien. 
Open communicatie is een zeer grote waarde voor 
ons bedrijf. Durf duidelijk en helder te 
communiceren. Kristien helpt en begeleidt graag jou 
mee in  dit succesverhaal van Simply Grow. Dus 
vragen omtrent inhoud dienstverlening, het fiscale of 
administratieve? Neem contact op met Kristien. 

NIEUWE 
MEDEWERKERS

Groei gerust met je eigen kantoor van Simply Grow. Jij 
bent zelfstandig en kan en mag nieuwe medewerkers 
aanwerven. In de eindfase dient de kandidaat 
gescreend te worden door Kristien zodat we zeker 
dezelfde waarden uitstralen. 

PARTNERS

Simply Grow heeft verschillende partners waar we 
met samenwerken. Het is belangrijk dat als er een 
dienstverlening is dat Simply Grow niet kan uitvoeren 
dit door te geven aan onze partners en duidelijk aan 
te duiden in het systeem. Zo ontvang jij ook nog 10% 
van deze factuur. Meer inkomsten waar je niets moet 
voor doen. :-)

Iedere franchiser zelfstandig en heeft hetzelfde doel 
voor ogen. Maar we zijn één krachtig team die 
ondersteuning biedt bij elkaar. Samen bepalen we 
doelen en strategieën om meer zichtbaarheid te 
creëren. 

SAMENKOMEN 
TEAM SIMPLY 

GROW



SIMPLY GROW

GERAARDSBERGSESTRAAT 42

9660 BRAKEL

www.sim ply-grow.be

Kr ist ien Van Nieuwenhove

kristien@simply-grow.be

0495 72 14 92

Isaura Van den Berghe

isaura@simply-grow.be

0493 42 78 98

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS



Dit is jouw pad, 
wij begeleiden je graag! 
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