
VRIJDAG 29 MAART

BIBLIOTHEEK WIJCHEN


18:30 - 22:00 UUR

Voor wie werkt met psychisch 
kwetsbare mensen.

Zie je aan de buitenkant of iemand psychisch 
kwetsbaar is?
43,5% van alle mensen in Nederland krijgt ooit te maken met een psychische 
aandoening, zoals:


Laat je op 29 maart informeren en inspireren: 
 
- Interessante sprekers

- Interactieve workshops  

- Informatiemarkt met bevlogen hulpverleners en 
organisaties 


Dit GRATIS EVENT wordt georganiseerd door Miranda van 
Amersvoort van WerkBewust. Hiermee maakt zij de verbinding 
tussen de Week van de Psychiatrie en het 10-jarig jubileum van haar bedrijf 
WerkBewust.


 

Miranda van Amersvoort werkt ruim 25 jaar in de GGZ. 

Zij geeft al jaren training & coaching binnen zorg, welzijn en 
dienstverlening.


EVENT
‘ZICHTBAAR’

• Depressie of angststoornis

• Dementie of ziekte van Parkinson

• Hersenletsel na ongeluk of beroerte

www.werkbewust.nl    06 - 44318801

25 t/m 30 Maart is het de Week 
van de Psychiatrie met als thema 
“Zichtbaar?”

http://www.werkbewust.nl
http://www.werkbewust.nl


VRIJDAG 29 MAART

BIBLIOTHEEK WIJCHEN


18:30 - 22:00 UUR

Voor wie te maken heeft met psychische 
kwetsbaarheid, 

bij zichzelf of bij mensen in de omgeving.

Zie je aan de buitenkant of iemand psychisch 
kwetsbaar is?
Of denk je:


43,5% van alle mensen in Nederland 
krijgt ooit te maken met een 
psychische aandoening, zoals:
• “Wat zullen ze van me denken?”


• “Ik ben gek” 

• "Ik ga de vuile was niet buiten hangen”

• “Ik schaam me”


Laat je op 29 maart informeren en inspireren: 
 
- Interessante sprekers

- Interactieve workshops  

- Informatiemarkt met bevlogen hulpverleners en 
organisaties 


Dit GRATIS EVENT wordt georganiseerd door Miranda van 
Amersvoort van WerkBewust. Hiermee maakt zij de verbinding 
tussen de Week van de Psychiatrie en het 10-jarig jubileum van haar bedrijf 
WerkBewust.


 

Miranda van Amersvoort werkt ruim 25 jaar in de GGZ. 

Zij geeft al jaren training & coaching binnen zorg, welzijn en 
dienstverlening.


EVENT
‘ZICHTBAAR’

• Depressie of angststoornis

• Dementie of ziekte van Parkinson

• Hersenletsel na ongeluk of beroerte

www.werkbewust.nl    06 - 44318801
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