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1. Voorstelling van de organisatie
Datum van certificatie: 03-05-2019

Officiële naam van de organisatie Gromicoach VOF

Maatschappelijke zetel
Sint-Anna 25
8500 Kortrijk - BE

Adres
Sint-Anna 25
8500 Kortrijk - BE

Telefoonnummer +32 468 56 68 74
E-mailadres rudo@Growth-mindset.be
Website www.growth-mindset.be
Startjaar van de doorgelichte activiteiten 2018
Huidige juridische vorm VOF
Naam van de directeur, functie Mevr. Marjolein Baes - Coach
Contactpersoon, functie Mevr. Marjolein Baes - Coach
Datum van de audit 01-05-2019
Auditverantwoordelijke Marjolein Baes
Erkend door -
Ondernemingsnummer BE 0718.867.394
Vestiging(en) 8500 Kortrijk - BE

Activiteiten

Consulting: coachingstrajecten voor hoogbegaafde kinderen, tieners en volwassenen rond het leren omgaan met hun
hoogbegaafdheid, vergroten van hun zelfzekerheid, een groei-mindset te bewerkstelligen en op zoek te gaan naar hun
talenten.
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2. 

2.1. CONSULTING

2.1.1     SYNTHESE KLANTENONDERZOEK1

De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van
learningactiviteiten gedurende de periode van  01-07-2018 tot en met 31-01-2019.

Aantal klanten door CertUp geselecteerd en ondervraagd:5.

Periode van het klantenonderzoek: van 15-04-2019 tot en met 18-04-2019.

Gedurende de audit heeft de auditor via een steekproefsgewijze controle de volledigheid van de klantenlijst op basis
waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd, gevalideerd.

Uit de contacten met de klanten kan de auditor vaststellen dat zij met betrekking tot de consultingactiviteiten tevreden
tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van Gromicoach. De organisatie en haar
consultingactiviteiten beantwoorden aan de criteria van de norm Qfor ClientScan.

Resultaten  Consulting

Percentage tevreden klanten: 99%
Percentage ondervraagde klanten waarvan de tevredenheid minimaal 4/7 is.
Het bovenvermelde percentage is vergelijkbaar met het percentage van de versie 3 van Qfor.

De hieronder vermelde percentages stemmen overeen met de versie 4 van Qfor en bestaan niet in de versie 3. Een vergelijking is niet mogelijk.

Globale tevredenheid: 76%
Gewogen gemiddelde dat de globale tevredenheid uitdrukt.

Homogeniteitsgraad: 87%
Graad van cohesie van de resultaten van de individuele klanten met de globale tevredenheid

Qfor Score berekend op 02/05/2019 : 73%
Score berekend door de Certificatiecommissie op basis van meettype, calibrage en type diensten.

1Dit klantenonderzoek maakt deel uit van een Qfor audit waarvan het auditrapport kan worden opgevraagd bij CertUp of de organisatie zelf.
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2.1.2.     SAMENVATTING EN CITATEN PER ASPECT
Voortraject

De klanten komen via verschillende kanalen bij Gromicoach terecht. Sommigen zijn via de school en anderen op
aanbeveling bij de organisatie terecht gekomen. De informatie over het aanbod is voor alle klanten duidelijk.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Via een kennis zijn wij met Gromicoach in contact gekomen. Ik heb eerst een e-mail gestuurd en daarna
werd ik teruggebeld. De informatie over de trajecten waren duidelijk."

"Via de zorg coördinator van de school zijn wij bij Gromicoach terecht gekomen. Ik heb eerst een e-mail
gestuurd en dan telefonisch wat verdere uitleg gevraagd. Alles was duidelijk."

"Via het internet en een vriendin heb ik de organisatie leren kennen. Hun aanbod is duidelijk en de informatie
volledig."

Uitvoering

De verschillende trajecten stemmen alle klanten tot tevredenheid. Vooral het begrip over hoogbegaafdheid en hoe hier
mee om te gaan is een belangrijke meerwaarde. Er is tijdens de sessies een combinatie van gesprekken en oefeningen.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Onze zoon heeft een Mindset traject gevolgd. Hij is hoogbegaafd en worstelt hiermee. In het begin leggen ze
uit wat hoogbegaafdheid is en geven ook praktische oefeningen. We merken echt al een verandering in zijn
doen en laten. Daarnaast zijn wij als ouders naar thema-avonden geweest. Dat was ook zeer nuttig voor ons
om meer te begrijpen hoe je een hoogbegaafd kind kunt opvoeden."

"De sessies Fix & Mindset zijn goed. Eerst is er een intake met de ouders en het kind waar het traject wordt
uitgelegd. Daarna zijn er individuele sessies. We hebben wel het idee dat hij ermee bezig is en dat hij de
informatie probeert te plaatsen in zijn leven."

"Het traject rond hoogbegaafdheid gaat van start met een sessie samen met de ouders en het kind. Verder
wordt er ingegaan op wat hoogbegaafdheid is en waarom je anders bent dan de rest. Hij heeft veel baat bij
dit traject gehad. We zien zelfs dat hij op school open bloeit en meer gaat begrijpen."

Projectmanagement

De sessies duren één uur per keer en worden in series aangekocht. De sessies zijn allemaal individueel en flexibel in te
plannen.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"De Mindset sessies duren één uur. Er zijn er geloof ik 8 in het totaal. De sessies starten altijd op tijd en lopen
nooit uit."

"De sessies duren één uur en zijn individueel. Het traject duurde een aantal weken. Het is tijdens de
schooluren, dus dat is heel fijn."

"We hebben totaal 10 sessies, maar deze zijn nog lopende. De sessies duren één uur per keer en zijn flexibel
in te plannen."

Rapportering & Tools

Enkele klanten vermelden dat er een boekje of een map was bij het traject. Deze zijn nuttig en leesbaar voor kinderen.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Er was een boekje tijdens de sessies en een Mindset map. Die waren zeker nuttig."

"Hij heeft een werkmap mee naar huis gekregen, maar die is in de kast beland. Ik heb die wel eens ingekeken
en hij lijkt mij zeer duidelijk voor kinderen."

"Er is een handboek, maar dat blijft bij Marjolein. Het is wel duur voor ons om het aan te kopen, dus dat doen
we nog niet. Onze zoon geeft wel aan dat het nuttig is en ze vraagt er soms naar."

Trainers / consultants
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Alle bevraagde klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de coach. Ondanks dat de kinderen niet veel vertellen over de
sessies, gaan zij graag en voelen zij zich goed bij Marjolein. Ze is empathisch en luistervaardig en kan goed dingen aan
kinderen uitleggen.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Onze zoon spreekt vol lof over de coach. Hij is echt een ander kind als hij terugkomt. Hij gaat graag elke
keer heen."

"De coach is ça va wel. Ze is vriendelijk. Onze zoon zegt niet veel over haar en de lessen, maar gaat zonder
tegenzin heen."

"De coach is heel goed. Hij gaat graag naar haar toe en ze begrijpt goed zijn problematiek. Ze kan zeer goed
uitleggen aan kinderen."

Natraject

Sommige klanten vermelden dat er een continue evaluatie is tijdens de sessies. Dat wordt gewaardeerd. Eén klant
vermeldt dat zij niet op de hoogte werd gehouden tijdens en na het traject, wat een gemis was.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Er is een tussentijdse evaluatie. Ik stel soms vragen via e-mail en krijg ook extra informatie tijdens de
thema-avonden."

"Er is geen echte evaluatie tijdens en na het traject. Dat vind ik wel een gemis."

"Ik denk dat er wel een eindevaluatie volgt na de laatste les. Ik ben wel benieuwd."

Relatiemanagement

Gromicoach is goed via e-mail bereikbaar. De organisatie antwoordt snel. Telefonische bereikbaarheid is moeilijker
volgens sommige klanten aangezien de coach nog een andere baan heeft.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Telefonisch is het moeilijker Gromicoach te bereiken. Marjolein heeft nog een andere job. Via e-mail krijg ik
zeer vlot antwoord."

"Mijn enige contactpersoon is Marjolein. Ze is goed bereikbaar en vriendelijk."

"Ze antwoorden snel via e-mail. Dat is goed voor mij."

Administratie & Logistiek

De meeste klanten geven aan dat zij één factuur per maand ontvangen en enkele betalen per sessie. De betaling is
gemakkelijk en correct.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"We krijgen één factuur per maand, zoals afgesproken. We brengen onze zoon bij Marjolein aan huis, maar ze
is ook al bij hem op school langs geweest. Dat is heel fijn zodat de school ook kan meewerken."

"Er was in het begin verwarring over de terugbetaling. De school zei dat het deels zou terugbetaald worden,
maar dit bleek niet zo. Dat is wel jammer."

"Na elke sessie betaal ik zoals afgesproken. De sessies gaan bij Marjolein thuis door. Dat is prima."

Prijs-kwaliteitverhouding

De prijs-kwaliteitsverhouding is voor sommige klanten marktconform. De meeste klanten vinden de sessies duur, maar
zien een meerwaarde en een goede investering van hun tijd voor hun kinderen.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Jammer genoeg is er maar weinig teruggave voor psychologische bijstand via de mutualiteit. Dat is niet hun
schuld, maar het is wel jammer. Ik denk dat onze zoon veel heeft geleerd in weinig tijd: we zien echt
vooruitgang."

"Het is kostelijk, maar voor je kind doe je alles."

"Het is prijzig, maar ik denk wel marktconform. Ik heb eens rondgevraagd en dat zijn de normale prijzen. In
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één uur haalt onze zoon er wel veel uit."

Algemene beoordeling

Gromicoach laat bij alle bevraagde klanten een tevreden tot zeer tevreden globale indruk na. Veel gehoorde positieve
bemerkingen zijn: spontaan, vriendelijk en kennis van zaken. De meeste klanten zouden de organisatie aanbevelen of
hebben dit reeds gedaan.

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

"Het is een super team. Zowel Marjolein als haar man werken goed samen. Ze zijn spontaan, open en
vriendelijk. Ik beveel hen zeer zeker aan en ik hoop dat ze hun label behalen."

"Ik ben gewoon tevreden. Ik beveel hen wel aan denk ik. Het enige verbeterpunt voor mij is het op de hoogte
houden van de ouders na de sessies. Nu tasten wij in het donker over wat onze zoon doet."

"Het traject is heel goed verlopen. Ik kan enkel maar positief zijn. Ik beveel de organisatie zeker en vast aan.
Ik zie geen verbeterpunten. Ik ben zeer tevreden."
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