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Hulpverleners betrokken in het proces van arbeidsre-integratie na NAH

In tijden van een wijzigend wetgevend kader rond re-integratie wordt er ook in revalidatietrajecten meer aandacht besteed aan arbeid. Er wordt niet alleen gerevalideerd naar
basisvaardigheden noodzakelijk voor zelfzorg, maar ook naar de mate van participatie in het
maatschappelijk gebeuren. Want als mens (ook na een niet-aangeboren hersenletsel, NAH)
vinden we het belangrijk om dingen zelf te kunnen ondernemen en zelf keuzes te maken.
Door het wijzigend wetgevend kader worden er mogelijkheden gecreëerd om intensief te
trainen naar re-integratie in het normale economische circuit. Als dat niet haalbaar is, is er
nog een doorstroom mogelijk naar het sociale economische netwerk.
Tijdens deze studiedag nemen we het nieuwe wetgevende kader onder de loep, met
aandacht voor de doelgroep ‘NAH-patiënten bestemd voor de arbeidsmarkt’. We hebben
ook aandacht voor het luik hoe de transitie van onderwijs naar werk moet gebeuren.
Bovendien bekijken we op welke manier re-integratie gebeurt, hoe de deelnemers aan deze
studiedag dit nu al organiseren en welke methodieken er gebruikt worden. Gebeurt dit op
een evidence-based manier? Kortom, we gaan praktisch aan de slag met enkele cases en
bekijken good-practices.
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