
GGZ WNB
zoekt collega’s
voor de forensische zorg
In de Forensische Zorg moet je verder kunnen kijken. Want je 
werkt op het snijvlak van het strafrecht en de zorg. Je krijgt 
te maken met mensen die een psychiatrische of psychische 
stoornis hebben en in aanraking zijn geweest met politie en 
justitie. Dan kan behandeling worden opgelegd waarbij de 
veiligheid van de samenleving voorop staat. 

Dat betekent werken op het allerhoogste niveau in de zorg. En dat 
vraagt om mensen die in staat zijn om te werken op de top van de 
toppen van hun kunnen. Dat vraagt om mensen die verder kunnen 
kijken. Mensen met een PLUS! 
Ben jij de PLUS die wij zoeken? Kijk dan op:
www.ggzwnb.nl/vacatures voor al onze forensische vacatures.
 

OPEN DAG forensische psychiatrie
Ben jij benieuwd of werken in de forensische zorg bij jou past? 
Kom dan naar de open dag zodat je achter de deur van een 
forensische afdeling kan kijken, de sfeer kunt proeven en 
kennis kan maken met onze collega’s. Ze vertellen je graag 
meer. Je bent van harte welkom!
Wanneer: 6 oktober 13:00 - 16:00 uur
Waar:  De Mare, Arklaan 5, Landgoed Vrederust 

in Halsteren.
Wil je ons laten weten dat je komt zodat we de koffie klaar 
kunnen zetten? Mail: d.oosterwaal@ggzwnb.nl

GGZ WNB zoekt collega’s die willen werken in de forensische zorg 

In de Forensische Zorg moet je verder kunnen kijken. Want je werkt op het snijvlak van het 
strafrecht en de zorg. Je krijgt te maken met mensen die een psychiatrische of psychische 
stoornis hebben en in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Dan kan behandeling 
worden opgelegd waarbij de veiligheid van de samenleving voorop staat.  
 
Dat betekent werken op het allerhoogste niveau in de zorg. En dat vraagt om mensen die in 
staat zijn om te werken op de top van de toppen van hun kunnen. Dat vraagt om mensen die 
verder kunnen kijken. Mensen met een PLUS!  
Ben jij de PLUS die wij zoeken? Kijk dan op: www.ggzwnb.nl/vacatures voor al onze 
forensische vacatures. 

In kader: 

Ben jij benieuwd of het werken in de forensische zorg bij jou past? 
Kom dan kennismaken met de collega’s van forensisch om inzicht te krijgen in hun werk en de sfeer. 
Onze deur staat open! 
Wanneer:  6 oktober 13:00 16:00 
Waar:   locatie De Mare, Arklaan 5, Landgoed Vrederust in Halsteren. 
Wil je ons laten weten dat je komt zodat we de koffie klaar kunnen zetten?  
Mailen kan naar: d.oosterwaal@ggzwnb.nl 

(Afbeelding plus, zie bijlage) 

 


