
 

 

 

Overzicht van alles wat er op REVA2022 gebeurt in verband met “Echt werk voor mensen 
met een beperking - REVAworx 

Met REVAworx wil REVAvzw dit thema sterk onder de aandacht brengen op de beurs van 19 tot 
en met 21 mei 2022 In Flanders Expo in Gent.  

• REVAworx - informatiestand: Centraal in de hal een grote informatiestand met de 
aanwezigheid van alle diensten en organisaties die belangrijk zijn voor “Echt werk voor 
mensen met een beperking” 

• REVAstudy - meer dan veertig lezingen over dit thema, zie link onderaan. Het aanbod 
bestrijkt zowat alle thema’s die hier relevant zijn met een politiek debat als afsluiter. 
Wellicht is er nog nooit zoveel informatie over dit thema op één plek tezelfdertijd 
aanwezig geweest. Een belangrijl deel van de lezingen is specifiek gericht naar 
werkgevers. Er is hiervoor een filter in het overzicht. 

• REVAwerkwijzer - een handig overzicht over de gevolgen op uitkeringen en 
tegemoetkomingen als gecombineerd wordt met werken. De REVAwerkwijzer is de 
aanzet om met bepaalde diensten te praten. De REVAwerkwijzer zit ook in het REVAzine 
en wordt op de beurs uitgedeeld. 

• Postkaartactie: De bezoekers worden op de stand van REVAworx uitgenodigd om een 
postkaart te ondertekenen en te sturen naar bedrijven en organisaties om hen na te doen 
denken over de diversiteit in hun aanwervingsbeleid. Hiervoor doen wij beroep op de 
ambassadeurs van Konekt. 

• Wall of Work: wij willen nog steeds veel foto’s tonen op de grote muur op REVAworx van 
mensen met een beperking die werk hebben. Een warme oproep om de film met de 
oproep van William Boeva door te sturen, zie link onderaan. 

• Mastermind voor CEO’s: Wij organiseren vier masterminds waarop een CEO zijn 
collega’s meeneemt in een gesprek over de meerwaarde van het aanwerven van mensen 
met een beperking. Onder andere Fons Leroy en Ivo Willems. 

• Film ‘Die sollicitatie’: wil je het probleem van werk voor mensen met een beperking op 
een prettige manier scherp stellen dan helpt deze film. Je ken hem gebruiken en 
verspreiden, zie link. 

• Meet & Greet: afspreken op REVAworx om samen de beurs te bezoeken, maar ook de 
mogelijkheid om zelf nog iets te organiseren, wij hebben de tafels voor u klaar staan. 

• Jobscoaches: wie zijn eerste stappen zet in de zoektocht naar werk kan best een 
jobcoach gebruiken. Op REVAworx kunnen zij een eerste gratis advies krijgen van 
professionele coaches. 

• Er zijn verschillende overheden als werkgever op de beurs als exposant aanwezig. Daar 
kunnen er nog steeds bij maar er zijn ook andere mogelijkheden: zie roll-upbanner 
onderaan. Heb je veel contacten met werkgevers stuur dit alsjeblieft door. 

• Op vrijdag 20 mei in de namiddag verwachten wij minister Petra De Sutter voor een 
bezoek aan de beurs en de stand van de Federale Overheid. 

• En onze koffiebar op REVAworx wordt verzorgd door de mensen van Kompas vzw. 

 
Ben je als werkgever geïnteresserd om als exposant of als bezoeker op REVA te zijn?  
Kijk naar de mogelijkheden die op de pdf roll-banner vermeld staan. 

 

 

http://plazzo.be/sites/default/files/2022-03/REVA_Werkwijzer.pdf
http://plazzo.be/sites/default/files/2022-03/Roll-up%20banner%20REVA.pdf


 

 

 

Linken 

REVAstudy 
REVAzine 
Wall of Work, oproep William Boeva 
REVAwerkwijzer 
Die Sollicitatie 
REVAcovid-19 
Toegangskaarten 
www.reva.be 
 
 
 
Voor meer info en afspraken: 
 
freddy Willems 
Coördinator REVA 
fredddy@reva.be 
0478 95 87 92 
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