
KIJK VERDER, MEDEWERKERS MET LEVENSERVARING
Ontmoet gemotiveerde werknemers met een forensische achtergrond

Zoekt u medewerkers met een open blik die vooral doorzetten wanneer anderen zouden opgeven? 
Maak dan 31 oktober kennis met mensen met forensische psychiatrische achtergrond en ontdek 
onbekend en ongekend talent. 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:



ONBEKEND TALENT MEDEWERKERS MET EEN 

FORENSISCHE ACHTERGROND

Mensen met een forensische achtergrond hebben veel mee-

gemaakt en willen deze levenservaring graag inzetten op 

hun werk. In het verleden hebben ze mede als gevolg van 

een psychische stoornis een strafbaar feit gepleegd, waar-

voor ze zijn behandeld. Nu willen ze graag weer hun leven 

oppakken, werk is daar ontzettend belangrijk bij. Helaas zit 

de onbekendheid over de forensische zorg hen hierbij vaak 

in de weg. Daarom deze bijeenkomst om onbekendheid bij u 

als werkgever weg te nemen.

U kunt op 31 oktober kennis maken met (ex)patiënten, 

waardoor u het verhaal en de talentvolle mensen hierachter 

zult gaan zien. U krijgt een realistisch beeld van de forensi-

sche zorg, ontvangt tips van professionals voor een goede 

begeleiding op het werk, ontdekt de talenten van deze 

onbekende groep werkzoekenden en ontmoet veel collega 

MVO werkgevers. Er zijn veel werkgevers die in deze krappe 

arbeidstijden mensen met een rugzak als deze een werkkans 

willen geven. Het zijn namelijk medewerkers die erg gemoti-

veerd zijn om zich te bewijzen.

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 u graag meer: 0570-604483

WERK MEE AAN HET COLLEGE!

Om deze middag in te kunnen gaan op uw vragen, verzoeken 

wij u om een korte enquête in te vullen. Scan hiervoor de 

bijgevoegede QR-code of gebruik deze link:

https://nl.surveymonkey.com/r/WERKFOR

www.transfore.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

LOCATIE

Deventer Werktalent

Kamperstraat 40

7418 CB Deventer


