M/V met kopzorgen:
arbeidstherapeut gezocht
Op donderdag 29 mei 2008
organiseerden onze enthousiaste
collega’s van het Arbeidsadvies en
-begeleidingscentrum
een studiedag in de aula van
CC De Kruisboog.

Werken is voor iedereen gezond, ook voor
personen met een psychische aandoening.
De sprekers lichten vanuit hun verschillende discipline toe waarom dit zo is, en hoe
dit gebeurt.
Rik en Sophie openden de studiedag en
zorgde voor een vlotte overgang tussen de
verschillende lezingen. De 150 deelnemers vanuit verschillende organisaties en
disciplines luisterden geboeid.
Als eerste spreker van de dag leidde dokter Bossuyt, adviserend geneesheer van
de CM, ons aan de hand van voorbeelden
uit de praktijk en met de nodige beeldspraak door het doolhof van de spelregels
van de sociale wetgeving.
De heer Fons Leroy verduidelijkte op zijn
beurt de huidige en de nieuwe organisatiestructuur van de VDAB.
Tussenin werd een pauze voorzien waar
de deelnemers konden genieten van koffie
of frisdrank. Een luchtje gaan scheppen
was niet echt aan de orde vermits het bijna
de hele dag pijpenstelen regende.
Na de pauze vertelde dokter Emmanuel
Maes in zijn "thuismatch" hoe moeilijk het
soms voor hem als psychiater kan zijn op
zijn werkvloer. Hij vertelde over de probleemsituaties waarmee je als psychiater
wordt geconfronteerd wanneer arbeid ter
sprake komt in de klinische setting. Toch
toonde hij, aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, het belang
aan van een deskundige arbeidstrajectbegeleiding voor mensen met psychische
beperkingen.
De voormiddag werd afgesloten met de
frisse uiteenzetting van onze jongste collega van het ABC: Lies Van Kerschaver.
Aan de hand van boeiend beeld- en cijfermateriaal toonde zij hoe het Arbeidscentrum mensen helpt bij hun (re)integratie op
de arbeidsmarkt.
Na een korte wandeling door het stadscentrum van Tienen werden we in de cafetaria
van de Kliniek verwacht voor een heerlijke
maaltijd met Belgische delicatessen.
In de loop van de namiddag waren er zes
workshops gepland in verschillende lokalen, verspreid over het ziekenhuis. Enthousiaste mensen uit verschillende werkvelden stelden met plezier hun werking
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voor: 1. Disability Case Management, de
weg van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid met behulp van een
reïntegratietraject (DCM), 2. Activering +:
voorstelling van het project: Actief aan het
werk met psychische moeilijkheden,
3. Kringwinkel Hageland, een geïntegreerde aanpak voor mensen met een heel
uiteenlopende achtergrond en beperkingen, 4. Enclavewerking: de samenwerking
tussen een beschutte werkplaats (Woluwe)
en de kliniek. 5. A-pas: Voorstelling van
een assessment-instrument. 6. Preventie
en aanpak van psychosociale problemen
bij IBM.
De deelnemers hadden op voorhand twee
workshops uitgekozen. Ik koos voor de
workshop: "Assessment Passer" en "Disability Management".
Tijdens deze eerste workshop konden we,
na het schetsen van het algemene kader,
aan den lijve ondervinden hoe een test
verloopt. De twee jonge dames konden de
groep bekoren door hun enthousiasme en
hun interessante stof.
De tweede workshop volgde ik in het
Dienstencentrum. De workshop "Disability
Case management werd o.a. gegeven
door een van mijn oud-leerkrachten uit
PH Limburg: Huguette Désiron. Zij bracht
op haar eigen humoristische manier een
boeiende uiteenzetting over een boeiende
materie.
De dag werd afgesloten met een hapje en
een tapje in onze eigen cafetaria.
Het keukenpersoneel had hun beste beentje voorgezet om onze vermoeide geesten
op te monteren met mooi gepresenteerde
groentehapjes, en een lekker glaasje wijn
of fruitsap.
Kortom het was een mooie, goed georganiseerde en een boeiende studiedag met
een pluim voor de collega’s van het ABC.
Proficiat aan Rik, Sophie, Lies, Willy, Kris
Sophie … en iedereen die ik vergeten ben.

