
                                                         Beste Sodalis ondernemer,
 

Vanuit je hart ondernemen om happiness bij jezelf, je bedrijf en je team te creëren,
 vraagt wel degelijk doorzetting en kracht! Daarin zijn we als sociaal secretariaat jouw partner. We staan voor een
correcte loonverwerking en dynamische service. Daarnaast laten we ons ook graag omringen door inspirerende

partners die onze dienstverlening aanvullen. 
 

We stellen u daarom graag Simply Grow voor: onze partner en inspirator voor groei,
 zowel bij jouw werknemers als in jouw organisatie. Het is de missie van Simply Grow organisaties te transformeren

naar een werkplek waar iedereen zijn volle potentieel kan benutten.
 
 

Daarom organiseren zij naar jaarlijkse gewoonte ‘Organisaties van de Toekomst ’. 
 
 

Ze nemen jou mee in het groeiverhaal van Joost Callens van Durabrik. 
Ook Piet Haerens van consultancy en engineering bureau Haedes l icht zijn soulwork toe. 

Daarnaast bieden ze meerdere workshops aan waaruit je er 2 kan kiezen. 
 

Kortom, een bruisende dag waarop jij met jouw droomorganisatie de toekomst kan instappen!
 

Alvast tot binnenkort,
 

Sodalis en het voltallige Simply Grow team
 

kristien@simply-grow.be
0495/ 72.14.92

 

LET THE MAGIC HAPPEN

mailto:kristien@simply-grow.be


 

4 oktober 2022 

ORGANISATIES VAN DE TOEKOMST

Maak nú werk van jouw
droomorganisatie! 

Voor elk bedrijf dat werk wil maken  
van stralende medewerkers
Samenzijn met gelijkgestemden

Inspirerende groeiverhalen

Exclusieve workshops

Refuge Kapelleberg - Maarkedal

Een uitgelezen kans om stil te staan bij topics die
 jouw werkgeluk en dat van jouw team verhogen! 

 

Even stilstaan bij wat er is en waar je naartoe wil.



Inschrijven? Meer informatie?    
Klik hier of mail kristien@simply-grow.be             

‘Paarden en leiders'
Marion Liberloo

 
 
 

'The New Way of Sales'
Pedro Besard

 
 
 

'Employer Branding vanuit het hart'
Iris Temmerman

 
 
 

'Eigentijdse kijk op ‘Human Resources’ 
met focus op veiligheid, geborgenheid en het

benutten van het volle potentieel'
Kristien Van Nieuwenhove

 
 
 
 
 
 

Je kan deelnemen aan twee workshops naar keuze.

WORKSHOPSPROGRAMMA
10.00

Ontvangst en verwelkoming, iedere bezoeker 
krijgt de kans om zich voor te stellen

 
10:50

Toelichting workshops, iedere inspirator geeft 
zijn kijk op de toekomst

 
11:50

Piet Haerens deelt zijn soulwork binnen Haedes
 

12:15
Vragenronde

 
12:30
Lunch

 
13:30

Workshop 1 naar keuze
 

14:30
Workshop 2 naar keuze

 
15:30

Joost Callens deelt zijn persoonlijke groeiverhaal
 

17:00
Q&A en netwerking

LET THE MAGIC HAPPEN 

 
Waarschuwing: Onze aanpak is aanstekelijk en positief... maar ook dat tikkeltje anders, so be prepared...

 

Investeer 200€ in jouw droomorganisatie. Lunch en boek inbegrepen.
Sodalis biedt jou de exclusieve mogelijkheid in te schrijven tegen dit verlaagde tarief.

https://www.simply-grow.be/ons-aanbod/organisaties-van-de-toekomst/
mailto:kristien@simply-grow.be

