Beste relatie
Op 19, 20 en 21 mei (10.00 - 18.00 uur) vind je ons terug op
.
REVA wijst mensen met een beperking, ouderen en hun helpende handen de weg doorheen het zorgaanbod. Spring zeker
eens binnen, want een bezoek aan REVA2022 is dubbel en dik de moeite waard, van hoe ver je ook komt. Naast ons aanbod krijg je ook de producten en diensten van de andere exposanten te zien.

Je vindt ons op stand nr. D2.06
Tot ziens op REVA!
Met vriendelijke groeten,
De FOD Beleid en Ondersteuning - BOSA

Zonder onderscheid het verschil maken, is werkenvoor.be.
Kies je voor ons, dan kies je voor een werkgever die jouw kennis en kunde waardeert en jou de kans geeft
om jezelf elke dag verder te ontwikkelen. Wij geloven in je talent en bieden je een plek waar je makkelijk het
evenwicht vindt tussen je professionele ambities en je privéleven.
Om gelijkwaardige kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis
of ziekte gebruik maken van redelijke aanpassingen aan de selectietesten.
Bovendien hebben alle federale overheidsdiensten als doelstelling dat
minimaal 3% van hun personeel uit personen met een handicap bestaat.
Als je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met diversity@bosa.fgov.be.
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In het ruime REVA-aanbod zit er vast iets voor jou.
• REVAworx, de grote informatie stand over werk
voor mensen met een beperking, met alle betrokken
diensten, jobcoaches en veel acties.
• REVAstudy brengt korte, interessante lezingen over
uiteenlopende onderwerpen.
• REVAhome geeft informatie over woningaan
passingen en gratis woonadvies, ook voor ouderen.
• REVAg-sport met veel sportdemonstraties

Gratis toegangskaart

Met deze brief kan je gratis REVA2022 bezoeken.
Je kan hem zoveel keer printen als je wenst, maar ook met de pdf
op je smartphone of tablet kan je binnen.
Hoe bereik je
?
• Met de wagen? Neem afrit 14 van de E40 Brussel-Oostende.
• Met de trein? Neem de (aangepaste) tram 1, links van het station.
Die brengt je in vijf minuutjes ter plaatse.
Info & dienstregelingen: nmbs.be – delijn.be
• Geen rolstoelplaatsen meer op de tram? Kom je met een scootmobiel?
Dan is er aangepast vervoer voorzien.
Let op: enkel officieel erkende en herkenbare assistentiehonden zijn toegelaten op de beurs.
Er is parking voorzien voor houders van een officiële parkeerkaart, volg het

-symbool.

Op de beurs zullen de Covid-19 beschermingsmaatregelen van kracht zijn zoals die door de
regering op dat moment worden bepaald
Alle praktische informatie vind je op www.reva.be

