
 

 

  
  

  
 

  
 
 

  
 

  

 

 

  
  

  
 

  
 
 

  
 

  

POOLSTOK-PITCH
springt hoger voor jouw welzijn

ENKELE REFERENTIES

ONZE AANPAK 

Faresa boetseert een L&D aanbod 
op maat, met volgende kernthema’s: 
deskundig – dialoog – duidelijk – 
dichtbij.

-  Deskundig omwille van ons 
wetenschappelijk DNA en 
de klemtoon op continue 
ontwikkeling van onze experten. 

-  Dialoog omdat we onze klant 
ontzorgen, maar hem blijven 
beschouwen als de architect 
van het verhaal dat wij samen 
kunnen realiseren.

-  Duidelijk in termen van effect 
omdat we bedreven zijn in het 
rapporteren van effecten op 
niveau van de werknemer, teams 
en organisatie en de kaart van 
moderne dashboarding trekken.

-  Dichtbij betekent dat onze 
diensten toegankelijk zijn: door 
spreiding (6 kantoren in België) 
en innovatieve (digitale tools).

De dienstverlening is op te delen in traditionele face-to-face 
opleidingen in groep, webinars of een hybride / blended traject. 
Volgende thema’s maken deel uit van het aanbod:

 Verzuim en re-integratie: geeft inzicht en handvaten voor 
verschillende types verzuim  en gaat in op obstakels voor re- 
integratie en hoe deze te verkleinen (2 dagmodules)

 Communicatie, feedback & conflict: luister- en gespreks-
vaardigheden en bemiddelingsgerichte gespreksvoering 
(preventie van escalatie en oplossen conflicten)

 Gezond Leidinggeven: een gezonde basis voor leidinggeven, 
voldoening halen uit doelstellingen, omgaan met je eigen 
frustratie en stress in je team verminderen (4 dagmodules)

 Teamoptimalisering: begeleiding van teams in de zorg naar de 
gewenste verandering (change management traject op maat)

 Webinars: zelfleiderschap o.a. emoties, stress & burn-out, work-
life balance, remote (hybrid) working, gedragsverandering ...

ONZE DIENSTVERLENING

We zijn een gespecialiseerd team dat een complementariteit aan de 
dag legt om het welzijn op de werkvloer te verhogen. Onze business 
unit Experts heeft een eigen diagnostische cel, een O&O afdeling en 
huisvest een 25-tal klinisch en arbeids- en organisatiepsychologen. 
Deze knowhow wordt ingezet in de business units Projects & Digitale 
Tools waar gedreven & ervaren consultants onze bedrijfsklanten 
ondersteunen in het realiseren van hun eigen missie waarbij het welzijn 
van medewerkers en/of klanten onontbeerlijk is. Indien een project 
om extra knowhow vraagt, putten we uit een breed netwerk freelance 
consultants met een ander expertisedomein.

ONS TEAM 

EVEN VOORSTELLEN 

Als evidence-based dienst-
verlener die zorgt voor welzijn in 
elke fase van een mensenleven 
ondersteunen we organisaties 
met onze experten, projecten 
en digitale tools. We zijn gekend 
omwille van ons inlevingsvermogen 
in mensen en de noden van de 
organisatie. Onze klanten werken 
in vertrouwen met ons samen om 
doelgericht te streven naar meer 
welzijn op de werkvloer.


