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Voor: Cliënt, familie, vriend,  buurtgenoot, hulpverlener, ondersteuner, gemeente,
cliëntenorganisatie, GGZ-aanbieder, zorgverzekeraar, woningbouwcorporatie…

Van 24 t/m 30 maart vindt de Week van de Psychiatrie plaats met als thema
‘Baas in eigen leven?!’ Betekenis geven aan ‘eigen regie’ en ‘eigen kracht’

De Week gaat op maandag 24 maart van start met de Breingeindag in het 
gemeentehuis van Almere (10:00-16:00 uur, Stadhuisplein 1 Almere Stad).

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Breingeindag 2014. Een in-
spirerende bijeenkomst met flitspresentaties, interactief gesprek met deelnemers,
uitgebreide infomarkt en negen workshops. Bijgaand treft u het programma en
informatie over de negen workshops waarvan u er één tijdens het middagdeel
kunt volgen. 

Deelname aan de Breingeindag en de infomarkt is gratis. Deelname geschiedt in
volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Vol = vol.

U kunt zich aanmelden voor de Breingeindag en deelname aan één workshop.
Daarbij kunt u twee alternatieven aangeven voor het geval er geen plek meer is
in de workshop van uw 1e keuze. Aanmelden kan alleen via de site:
www.weekvandepsychiatrie.nl. Op deze site treft u ook nadere informatie over
de Week van de Psychiatrie 2014.

Bent u geïnteresseerd in een stand op de informatiemarkt, mail dan naar 
werkgroepwvdp@gmail.com. Dit is ook het algemene contactadres van de werk-
groep Week van de Psychiatrie. Wanneer u activiteiten organiseert in het kader
van de Week van de Psychiatrie, dan kunt u die bij ons aanmelden voor plaatsing
op de website WvdP.

In de omgeving van het gemeentehuis kan betaald geparkeerd worden, maar wij
adviseren u om met het openbaar vervoer te komen. Het gemeentehuis bevindt
zich op loopafstand van het station.

Door gebruik van meerdere adressenbestanden kan het voorkomen dat u meer
dan een uitnodiging ontvangt. Excuses voor dit eventuele ongerief.

Wij hopen u met deze informatie voldoende op de hoogte te hebben gesteld en
zien uw deelname op 24 maart met belangstelling tegemoet. 

met vriendelijke groet,
De werkgroep Week van de Psychiatrie

Landelijk Platform GGz 
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