Deskundig
& dichtbij

Onze klanten kiezen voor evidence
based interventies met impact op
welzijn & performance

Over Nele

Prof. Dr. Nele Jacobs
Zaakvoeder Faresa

We bevorderen welzijn, op het
werk en thuis, evidence-based,
met de gewenste effecten.

Nele is doctor in de biomedische
wetenschappen, psycholoog en
gedragstherapeut. Nele zetelt in
een aantal stuurgroepen en raden
zoals het bestuur van de Vlaamse
Vereniging voor Gedragstherapie. Ze
heeft een academische aanstelling
en doceert psychologie aan Vesalius
College, opgericht door VUB en Boston
University. Nele heeft internationale
publicaties over gedragsverandering
en psychologie in toptijdschriften.
De ambitie om wetenschappelijke
inzichten te vertalen naar effectieve
interventies ter verbetering van welzijn,
lag aan de basis van Faresa. Faresa
richt zich op volwassenen, kinderen en
organisaties met hun werknemers.

Met bakermat in Limburg, is Faresa inmiddels uitgegroeid tot de referentie
op vlak van psychosociaal welzijn met 7 vestigingen in België en een dertigtal
professionals die Nele haar passie voor het bevorderen van welzijn delen.
Haar persoonlijke waarden zijn ook waar Faresa voor staat: deskundigheid,
dialoog en duidelijkheid. In samenwerking met onze klanten onze expertise
aanwenden om afgesproken milestones te bereiken, is onze dagelijkse missie.
Naast deze ambitie en zin voor ondernemerschap, is work-life balance een
absoluut stokpaardje. Gezin, familie en trouwe vrienden brengen rust en
maken dat de batterijen betrouwbaar opgeladen blijven.
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Ons doel
Ons team tracht jouw organisatie bij te staan in de strijd tegen de
risico’s die de huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt. Stress
en burn-out treden veelvuldig op en zijn slechts het topje van de
ijsberg waardoor je medewerkers niet elke dag het beste van
zichzelf kunnen geven.
Bruisend van energie en met een rugzak vol kennis en expertise,
willen we je bijstaan bij elke stap die je met je organisatie en
medewerkers neemt op weg naar verandering.
Onder het motto ‘zorgen voor welzijn’ stellen wij alles in het werk
om van jouw organisatie een plaats te maken waar performantie
en welzijn hand in hand gaan.
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Onze troeven als ervaren en innovatief
expertisecentrum met evidence-based
interventies in groep en individueel komen
jouw organisatie en medewerkers
ten goede door het bevorderen
van veerkracht en werkgoesting.

6

7

Waar staat Faresa voor?
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Coaches & consultants aan het woord

Deskundigheid
We zijn een team van professionele medewerkers dat
haar verantwoordelijkheid opneemt voor mensen,
organisaties en partners door hen bij te staan vanuit
onze expertise die we blijvend aanscherpen.
We dagen onszelf uit om niet enkel bij te blijven,
maar aan kennisontwikkeling te doen. We zijn
aanwezig op internationale congressen en betrokken
bij onderzoeksprojecten om de effectiviteit van ons
aanbod aan te tonen en te streven naar excellentie.

Carmen Chezzi

Dialoog
Vanuit een oprechte betrokkenheid op mensen,
gaan we in dialoog, met elkaar en met de mensen of
organisaties waar we voor werken. We zoeken samen
naar oplossingen waarbij we de noden en de realiteit
van de ander voorop stellen. Om tot effecten te komen,
zijn een eerlijke en begripvolle relatie met het nodige
vertrouwen een fundamenteel ingrediënt.

Duidelijkheid
We zijn transparant en duidelijk naar onze
medewerkers, klanten en partners. We stellen
duidelijke en realistische doelstellingen voorop en
maken onze aanpak en voortgang inzichtelijk.
We volgen continu op en sturen bij waar nodig.
De feedback van onze klanten en van elkaar is
nodig om de nodige groeikansen te bieden. Het is
duidelijk waar en waarvoor men bij ons terecht kan.

Audrey Boussart

Wat mij aanspreekt in het werken voor
bedrijven, is dat je samenwerkt met mensen die
gemotiveerd zijn om te groeien in hun job. Dit
kan op eender welk gebied zijn en de uitdaging
is hen te laten ervaren dat kleine veranderingen
op gedragsniveau of interpersoonlijk niveau hun
weerslag kunnen hebben op organisatieniveau.
De kunst bestaat erin om creatieve tools aan
te reiken om vaardigheden te versterken.

Sinds enkele jaren ben ik actief binnen het
B2B team van Faresa. Samen nadenken met
bedrijven over psychosociaal welzijn op het
werk, een boeiende wereld. Door middel van
analyses welzijn, coaching en training proberen
we een bedrijf, een team of een leidinggevende
tot een hoger niveau te tillen en dit steeds met
het welzijn van de werknemers als insteek.

Anne Menten
Directeur Zorg Intesa

Wij hebben de samenwerking met Faresa als erg
positief ervaren. Zowel de vorming in groep als de
individuele coaching zorgt voor meer professionalisering
in het aansturen van medewerkers, in het resultaatsgericht werken.
Dat laatste, het resultaatsgerichte, is naar onze mening de sterkte
van Faresa. Geen vage, zwevende boodschappen, maar meetbare
KPI’s binnen een heel individuele, persoonlijke aanpak.
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Onze troeven
Evidence based

Preventief & curatief

Wetenschap is meestal niet sexy, maar doen
wat werkt is kost-efficiënt. Faresa staat garant
voor interventies volgens de laatste richtlijnen
om het beste effect te genereren voor onder
andere onderpresteren, burn-out, verzuim
en verstoorde relaties op de werkvloer. We
genereren ook nieuwe kennis door onze
aanpak blijvend te evalueren en bij te stellen.

Binnen Faresa werken we met een hecht
team dat bestaat uit zowel klinisch als
arbeids- en organisatiepsychologen en
psychiaters. Door deze diversiteit aan
expertises kunnen wij je bijstaan in het
opzetten van een preventief beleid gericht
op het tackelen van risicofactoren op
organisatie- en individueel niveau, maar
helpen je ook verder indien intensievere
begeleiding nodig is omdat het individu of
de organisatie reeds breekpunten vertoont.

Ervaring
Wij hebben onze ervaring inzake interventies
voor psychosociaal welzijn bij onze klanten
opgebouwd. We geloven in langdurige
klantrelaties en spiegelen ons aanbod aan
hun wensen. Onze klanten bevinden zich in
verschillende sectoren waaronder: chemie,
telecom, retail, transport, gezondheidszorg,
onderwijs en overheid. We staan open voor
de kleine KMO en voor de grote speler.

Groep & individueel
Onze trainingen worden zowel in groep als
individueel aangeboden en worden ingevuld volgens
de noden en interesses die de groep aangeeft. Ook
een mix van een individueel en een groepsaanbod
behoort tot de mogelijkheden en hier wordt steeds
meer beroep op gedaan.
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Innovatie
Naast een klassiek face-to-face aanbod,
is er eveneens de mogelijkheid om je
werknemers zelfstandig een innovatief
digitaal aanbod te laten doorlopen.
Via onze digitale tools BOA® en ELF®
willen we medewerkers empoweren om
onder andere zelf aan de slag te gaan
met hun burn-out risico en mentale
veerkracht te verwerven.
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Welke oplossing past bij
jouw organisatie?
Zoek de stellingen die aansluiten bij jouw organisatie en ga naar
de pagina die vermeld staat. Een efficiënte wegwijzer doorheen
ons aanbod. Uiteraard kan je oplossingen ook combineren.

Oplossing Analyse welzijn

Oplossing Individuele coaching
■■ Welzijn is een kernwaarde
binnen de organisatie
■■ Een aantal bedrijfsniveaus geëngageerd
■■ Analyse welzijn reeds uitgevoerd,
wel natraject maar geen
dynamisch risicobeheer

■■ Beleid en basisaanbod (v.b. sensibilisering) reeds beschikbaar

■■ De klemtoon ligt op wettelijk in orde zijn
■■ De preventieadviseur “trekt” (< 1 FTE)

■■ Zoekt een partner om beleid vorm te geven
en een stap verder te gaan (v.b. EAP)

■■ Analyse welzijn nog niet uitgevoerd

■■ Digitale oplossing is interessant (nice to have)

■■ Geen basisaanbod (aanbod in groep v.b.
leiderschap, sensibilisering) beschikbaar
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Oplossing Digitale tools

■■ Nood aan partner om minimale eerste
stappen te zetten

■■ Doorleefde interesse in welzijn
(ook bij bedrijfstop)

■■ Digitale tools niet aan de orde

■■ Alle bedrijfsniveaus zijn geëngageerd

Oplossing Aanbod in groep

■■ Analyse welzijn en natraject
wordt standaard uitgevoerd +
dynamisch risicobeheer

■■ Welzijn is een belangrijk thema
■■ Een kerngroep “trekt” (minstens 1 FTE)
■■ Analyse reeds uitgevoerd, geen natraject,
geen dynamisch risicobeheer
■■ Geen basisaanbod (aanbod in groep v.b.
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leiderschap, sensibilisering) beschikbaar,
geen individuele coaching of beleid
■■ Nood aan een partner om vertaalslag te maken van analyse
welzijn naar basisaanbod (v.b. sensibilisering)
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■■ Beschikt over een beleid (v.b. re-integratie,
verzuim), een basisaanbod (aanbod in groep v.b.
leiderschap) en individuele coaching (EAP)
■■ Op zoek naar een partner voor optimalisering beleid of
complementaire interventies (integratie, one-stop-shop)
■■ Digitale, schaalbare oplossing is noodzakelijk (must have)

■■ Beperkte interesse in digitale oplossing
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Analyse welzijn
We brengen mentaal welzijn en veerkracht voor
uw organisatie in kaart

Hoe?
Door middel van een kwantitatieve of een kwalitatieve analyse
en volgens de wettelijke voorschriften brengen wij de risico’s
voor welzijn in kaart door in te zoomen op thema’s zoals
stress, leidinggeven en verzuim en de 5 A’s van arbeid:

Joke Vanmeerbeek
Preventieadviseur, Colruyt

De samenwerking met Faresa was voor mij zeer
aangenaam. Wat ik geapprecieerd heb, is de
flexibiliteit van alle collega’s van Faresa.
Ik heb voor de samenwerking met Faresa gekozen
omdat Faresa ervaring heeft met risicoanalyses bij transport en
dit de doelgroep voor de risicoanalyse was. We kregen duidelijke
feedback en ik vond het een meerwaarde dat de collega’s van
Faresa de taal van de doelgroep van chauffeurs gingen spreken,
waardoor iedereen toch wel open en eerlijk hun beleving
kon weergeven.
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■■

Arbeidsorganisatie;

■■

Arbeidsverhoudingen;

■■

Arbeidsomstandigheden;

■■

Arbeidsvoorwaarden;

■■

Arbeidsinhoud.

Naast groeipunten die je organisatie kan hebben, bieden we een
overzicht van de energiebronnen die je organisatie kenmerken en een
bescherming bieden voor je werknemers. We gaan er prat op om ons
flexibel op te stellen en maximaal aan te sluiten bij de doelgroep van het
onderzoek. We organiseren bijvoorbeeld begeleide afnames om bepaalde
arbeiderspopulaties maximaal in staat te stellen om hun mening te
delen door bijvoorbeeld fysiek tijdens een avondshift aanwezig te zijn.

Resultaat en opvolging
Zodra de risicoanalyse is uitgevoerd, wordt er een onderbouwd en
praktisch rapport met concrete actiepunten opgesteld. We formuleren
deze actiepunten per groeipunt, afdeling, team of functie in bruikbare
taal. Daarbij linken wij ons deskundig advies aan praktische maatregelen.
In orde zijn met de wetgeving, is geen lange termijnoplossing. We
willen de resultaten van een risicoanalyse ten volle benutten en acties
opzetten die mee de organisatiedoelstellingen helpen realiseren.
Wij zullen u dan ook steeds met raad en daad proberen bij te
staan om een effectief en passend vervolg te breien aan de
risicoanalyse door inzet van ons klassiek aanbod of digitale tools.
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Mentale veerkracht
Vanuit de kennis over positieve psychologie en
gedragswetenschappen, hebben we het over mentale
veerkracht of flexibiliteit om stressoren (op het werk en
thuis) te leren herkaderen om optimaal te functioneren.
De zaakvoerder stond aan de wieg van het concept
psychologische flexibiliteit in Vlaanderen en ontwikkelde
een instrument om deze flexibiliteit te meten zodat
resultaten meetbaar zijn. Deze brede training staat
open alle medewerkers van een organisatie.

Grow your talent

Aanbod in groep
Hoe ontketen je maximale mentale veerkracht en talent?
Hoe leer je mensen motiveren en coach
je hen tot hun beste prestaties?
Hoe geef je situationeel leiding en wissel je af tussen
coachen en duidelijkheid scheppen? Hoe herken je burnout en wanneer grijp je in? Dit zijn slechts enkele vragen
die we voor jou en je collega’s kunnen beantwoorden in
ons groepsaanbod. Hieronder vind je enkele voorbeelden,
maar we maken ook trainingen op maat, voor verschillende
functies binnen je bedrijf en doen dat in meerdere talen.
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We leren medewerkers om doelgerichter te zijn door
hun interessedomeinen voor groei in kaart te brengen
en ze te begeleiden naar een selectie van te ontwikkelen
talenten (plant your flags) om vervolgens persoonlijke
milestones te bepalen om doelgerichter en daadkrachtiger
te zijn, op het werk en in de privé-context. De training
is zelfbeeldversterkend. Deze training is gericht op
hoger en middenmanagement en leidinggevenden.

Communicatie & feedback
We geloven in continue feedback om tot een goede
bijsturing te komen van suboptimale prestaties. De
inhoud en de manier waarop deze feedback gegeven
wordt, is fundamenteel en bepaalt de effectiviteit ervan.
Deze training gaat in op gespreksvaardigheden en
non-verbale communicatie en leert ons de betekenis
die de ontvanger aan de feedback geeft te sturen.
Deze training is gericht op leidinggevenden.
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Emotionele intelligentie
“IQ gets you hired, EQ gets you promoted”. Deze slogan
leidt de inhoud van deze training in. Het onderscheid
tussen beide intelligentievormen wordt toegelicht en de
deelnemers krijgen inzage in de ontwikkeling van EQ.
We trainen om emoties van zichzelf en anderen beter te
herkennen, te reguleren en te uiten. Deze training draagt bij
tot een hogere persoonlijke effectiviteit. Deze brede training
staat open voor alle medewerkers van een organisatie.

Teamoptimalisering
Onwelzijn, weerstand of onderpresteren binnen een team kan
ontstaan door een gebrek aan visie, strategische keuzes en geijkte
processen op teamniveau. Faresa spant zich in om de waarden
van de organisatie te vertalen naar een ander niveau van de
organisatie en te komen tot een analoge gedragsverandering
waarbij het team zich duidelijker kan richten op relevante
doelstellingen. Het gaat om focusgroepen en co-creatiesessies.
Deze interventie staat open voor teams waar de directie maximaal
op wil inzetten en wordt in continu overleg met hen opgevolgd.

Conflictbemiddeling
Waar mensen samenwerken, kan een conflict ontstaan dat een
hardnekkig probleem vormt voor de effectiviteit van een team en
dus voor de organisatie. Leidinggevenden worden overtuigd om af te
stappen van struisvogelpolitiek en krijgen vaardigheden aangeleerd
om conflicten te analyseren en op te treden, bijvoorbeeld in een
bemiddelingsrol. Deze training staat open voor leidinggevenden,
vertrouwenspersonen en preventieadviseurs.
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Jos Wolfs
HR manager Tessenderlo Chemie

Na vele jaren samenwerken voor
diverse opdrachten (begeleiding
mensen in crisis, coaching, training,…) is Faresa in
mijn ervaring een meedenkende partner,
innoverend in aanpak, vaak confronterend
in zijn feedback op elk.
Ze worden na 4 jaar nog steeds gezien als een huis van
vertrouwen voor directie en medewerkers omwille van
de objectiverende, spiegelende aanpak in vertrouwen.
Ik weet het, een mondvol, maar een aanrader!

Leidinggeven
Een leider moet in deze VUCA-wereld (Volatile, Uncertain,
Complex, Ambigu) zijn medewerkers motiveren en leiden
naar het realiseren van persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen.
Een opdracht waarbij een training die rekening houdt
met de veranderende omstandigheden geen overbodige
ondersteuning is.
Situationeel leiderschap gaat tegenwoordig niet enkel over
de aanpassing van onze stijl aan het individu, maar ook aan
de visie, strategische doelstellingen en de realiteit van de
organisatie op dat moment. Deze training staat open voor
hoger en midden management en leidinggevenden.
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Stress & Burn-out
Stress is geen boosdoener indien het geen chronisch
karakter krijgt en men enig gevoel van controle heeft.
Als dit laatste dreigt te verminderen in combinatie
met uitputtingsklachten, komen we in een risico-zone
voor burn-out terecht. Voor deze training bestaan twee
varianten, voor alle medewerkers van een organisatie of
voor leidinggevenden.
In de training voor alle medewerkers bieden we
handvaten om het eigen risico te bepalen en te
managen. In de training voor leidinggevenden gaan we
in op signaalherkenning en concrete handvaten om
medewerkers die signalen vertonen te begeleiden.

Johan Cox
Verpleegkundig en paramedisch directeur
Ziekenhuis Maas en Kempen

Wij ervaarden de samenwerking met Faresa als
zeer professioneel en aangenaam. Na de risicoanalyse
konden onze diensthoofden zeer goed aan de slag
gaan met de aangeleverde kennis en handvaten.
De opleidingen van Faresa onderscheiden zich dan ook door
de sterke wetenschappelijke onderbouwing, ondersteund
met veel praktijkervaring. Een extra sterkte binnen Faresa
is hun zeer gedreven en sterke zaakvoerder Nele Jacobs
en haar partner, tesamen met een sterk deskundig en
hoog opgeleid team. Het is een zeer goed concept.
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Verzuim en re-integratie
Organisaties moeten inzetten op een goed reintegratiebeleid. Deze training helpt inzicht
verwerven in verzuim enerzijds en drempels
voor een goede re-integratie anderzijds.
We spreken van telefonische en face-to-face
opvolging door de direct leidinggevende waarbij
deze laatste de kennis heeft verworven om die
vragen te stellen die het verschil kunnen maken.
Deze training staat open voor leidinggevenden.
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Individuele begeleiding
Onze coaches staan individuen bij in het tackelen van hun
eigen barrières voor optimaal welzijn of functioneren.
Dit kan in navolging van een groepsaanbod, maar ook stand
alone, ter preventie of curatie van stress of burn-out of om
een nog grotere winst te boeken op vlak van vooruitgang
of performance. Onze coaches spelen ook een rol in reintegratietajecten op het werk, waar we in projectvorm
ook intensief samenwerken met andere interne of externe
partners van onze klanten, zoals de externe diensten.

Loopbaanbegeleiding & outplacement
Faresa is een erkend loopbaanbegeleidingscentrum (VDAB)
en erkende partner voor outplacementbegeleiding.
Lijken jouw werknemers vastgeroest in hun job? Wil je hen
helpen om hun loopbaan een nieuwe wending te geven
of hun motivatie terug te vinden? Dan staan er bij Faresa
coaches klaar om hen te begeleiden in deze zoektocht.
Ook in het geval van ontslag, kunnen wij de werknemer
maximaal begeleiden in de verwerking en acceptatie en
de overgang faciliteren naar een nieuwe uitdaging.
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EAP
Een EAP of employee assistance program is een flexibel
pakket aan coaching waar op jaarbasis gebruik van kan
worden gemaakt. Het EAP van Faresa kan het beleid binnen
jouw organisatie mee vorm geven om zo psychosociale
problemen te voorkomen.

Patricia Graulus, BICS
HR and Legal Affairs Assistant BICS

Faresa heeft voor ons bedrijf de wellbeing
opleidingen (stressmanagement, recognise
stress@workplace en emotional intelligence)
en individuele coachings verzorgd.
Wij ervaren onze samenwerking als aangenaam en professioneel,
zij denken mee, zijn flexibel en passen aan indien nodig. Zij
onderscheiden zich in het resultaat van hun opleidingen, hun
expertise in individuele coachings en de durf dingen in vraag te
stellen. Onze werknemers zijn tevreden en wij kijken ernaar uit om
in de toekomst verder met hen samen te werken.
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Daarnaast is het een interessante tool om de veerkracht
binnen je bedrijf te bewaken of de re-integratie van
werknemers te ondersteunen. Vanuit de doelstellingen en
de situatie van de klant, wordt een voorstel gedaan inzake
thema’s en aantal sessies waarvoor de medewerker bij het
EAP terecht kan. Het EAP kan ook opengesteld worden
voor de gezinsleden van de medewerker. Gesprekken
kunnen plaatsvinden bij onze klanten of in één van onze
vestigingen.
Het EAP is een aanvulling op diverse groepsleidingen zodat
er individueel kan worden verder gewerkt op basis van de
trainingen. De leertransfer wordt gemaximaliseerd omdat
men begeleid wordt in de vertaalslag van het geleerde
naar de persoonlijke situatie. Het EAP kan gecombineerd
worden met onze digitale tools.

25

Digitale tools
BOA

Ria Binst

BOA© of BurnOutAid is een smartphone
applicatie die ontwikkeld is om mensen
meer bewust te maken van hun risico
op burn-out, maar ook helpt om dit te
nuanceren. Zo’n 30% denkt aan een
burn-out te lijden, terwijl in realiteit
1 tot 8% er effectief onder lijdt.

Projectmedewerker VOKA Health
Community

Aan de hand van BOA kunnen je
werknemers hun risico op een burn-out
bepalen en krijgen ze handvaten om het
vervolgens te managen. Na onderzoek in
samenwerking met Universiteit Maastricht
kunnen we met zekerheid stellen dat we
een prachtige tool in huis hebben om
mee op te nemen in elk welzijnsbeleid.

ELF
ELF© of E-Learning Faresa is een online platform waar verschillende
topics op een gedetailleerde manier aan bod komen. Naast een
toelichting, wordt ook ingegaan op concrete oplossingen. ELF kan
een ideale aanvulling zijn op een face-to-face aanbod van training
of individuele coaching, maar kan ook stand-alone gebruikt worden
indien het klassieke aanbod niet past bij jouw organisatie.
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Binnen Voka Health Community, een
netwerk van bedrijven, zorgprofessionals,
kennisinstellingen en patiëntengroepen,
ondersteunen we innovatieve kiemen voor witte
economie in Vlaanderen. In onze “business teams”
gaan we aan de slag om een idee concreet uit
te werken naar een schaalbare toepassing.
BOA sprak ons enorm aan omdat het op een
wetenschappelijke manier risico’s op burn-out
inschat en beheert bij grote groepen uit de actieve
bevolking. De applicatie is een laagdrempelige,
gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing.
Ze zet daarnaast in op patient empowerment
en kennisuitwisseling.
Ten slotte sluit BOA perfect aan bij de thema’s waar
Voka Health Community op inzet: preventie
en werk & gezondheid.
Voka Health Community blijft BOA ondersteunen in hun
zoektocht naar partners en nieuwe opportuniteiten.
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Faresa Hasselt

Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02, 3500 Hasselt
011 75 80 55
011 75 80 56
info@faresa.be

Faresa Brussel
Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel
0800 63 889
info@faresa.be

Faresa Antwerpen
Arenbergstraat 2, 2000 Antwerpen
032 94 73 02
info@faresa.be

Faresa Leuven
Tiensesteenweg 350, 3000 Leuven
016 46 80 55
info@faresa.be

Faresa Genk
Pastoor Raeymaekersstraat 17, 3600 Genk
089 36 73 30
info@faresa.be

Faresa Geel
Baantveld 1 , 2440 Geel
014 73 83 87
info@faresa.be

Faresa Dilsen-Stokkem
Rijksweg 929 bus 6, 3650 Dilsen-Stokkem
089 21 48 58
info@faresa.be

Ontdek meer info via onze website:

www.faresa.be

