
KIJK VOORUIT, WERK AAN JE TOEKOMST
De weg naar werk met een forensische achtergrond

Werk is belangrijk om je leven weer op de rails te krijgen. Het is goed voor je zelfvertrouwen en 
zelfrespect. Kom donderdag 31 oktober naar de bijeenkomst ‘Naar werk met een forensische    
achtergrond’ en ontdek hoe jij weer aan de slag kunt, ontvang tips en ontmoet mensen die je kun-
nen helpen bij je zoektocht naar werk. Voor meer informatie en opgave www.transfore.nl/tddu 

Donderdag 31 oktober 2019
Van 16.00 tot 18.00 uur 

Locatie: Deventer Werktalent

De Transfore Draait Door University (TDDU) wil de forensische zorg bekendheid geven en (ex)patiënten in contact brengen met de samenleving. 

Mede mogelijk gemaakt door:



NAAR WERK MET EEN FORENSISCHE 

ACHTERGROND

Werk is van groot belang om je leven tijdens en na je behan-

deling weer verder op de rit te krijgen.  Met een werkplek 

doe je immers mee in de samenleving, ben je onder mensen, 

ontwikkel je vaardigheden. Kortom: met werk krijgt je leven 

meer betekenis en vergroot je je zelfredzaamheid.  Maar 

wat komt hierbij kijken en wie je kan verder helpen? Hoe 

vergroot je de kans om met een werkgever in gesprek te 

raken en wat vertel je over je verleden? Wat zijn de regels 

rondom een VOG en mogelijkheden om als ondernemer te 

gaan starten? 

Kom 31 oktober naar de bijeenkomst ‘Naar werk met een 

forensische achtergrond’ en start je zoektocht naar werk. 

Ga in gesprek met Deventer Werktalent over je werkkansen, 

krijg persoonlijk antwoord op je vragen, ontmoet potentiele 

werkgevers en ontvang informatie over het opstarten van 

je eigen onderneming. Werkgevers krijgen tijdens deze bij-

eenkomst een realistisch beeld over jouw achtergrond in de 

forensische zorg. 

Deze bijeenkomst geeft jou de kans om je werktalent te 

laten zien en te ontdekken. Pak deze kans! Neem je familie / 

naasten vooral mee. De koffie staat klaar, we eindigen met 

broodje.

OVER TRANSFORE DRAAIT DOOR UNIVERSITY 

(TDDU)

De Transfore Draait Door University (TDDU) is een copro-

ductie van (ex)patiënten en Transfore om laagdrempelig bij 

te dragen aan een realistisch beeld van forensische patiën-

ten in de samenleving. 

DATUM

31 OKTOBER

16.00 TOT 18.00 UUR

HET PROGRAMMA

16.00 tot 16.10  – opening

16.10 tot 16.40  – college over Forensische zorg

16.40 tot 17.10  – brainstormtafels

17.10 tot 17.20  – afronding 

17.30 tot 18.00  – netwerken (met broodjes en soep)

MELD JE AAN!

Voor meer informatie en opgave www.transfore.nl/tddu

VRAGEN?

Dirk Dijkslag vertelt je graag meer: 0570-604483

LOCATIE

Deventer Werktalent

Kamperstraat 40

7418 CB Deventer

www.transfore.nl

Mede mogelijk gemaakt door:


