
 
 

29 augustus 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,   
  
We hopen dat jullie allemaal een fijne zomer hebben gehad. Het is weer tijd voor een update van 
de ontwikkelingen binnen VoorZorg.  
 

● Voor de zomer, zoals vermeld in de vorige updatemail van 12 juli jl., zijn alle 16 
werkbladen van de  de 'sociale vaardigheden (SOVA)' (vervanging van Slim Aanpakken) 
zijn op de website geplaatst onder 'werkdocumenten en materiaal'.  

● VHT in VoorZorg is inmiddels ook aangepast. De nieuwe reader, het basisschema met 
opnamemomenten en het basiscommunicatieschema zijn te vinden onder 
'werkdocumenten en materiaal' net als de SOVA onder 'VoorZorg 
vaardigheidstrainingen'. LET OP: Het huidige basisschema krijgt nog een aanvulling met 
de fysieke factoren en lichamelijk contact. 

○ Het kostenoverzicht van VHT in VoorZorg is ook direct geupdate. Deze is terug te 
vinden onder 'implementatie en uitvoering'. 

● De ontwikkeling van Opstapje (vervangend materiaal voor Jij en je kind) is ook in volle 
gang. We hopen jullie hierover spoedig meer informatie te geven. Tot die tijd is het 
mogelijk om het oude 'Jij en je kind'  low profile van de website te downloaden en te 
gebruiken. LET OP: In verband met het oude VoorZorglogo is het niet meer mogelijk Jij en 
je kind van Buro Extern te gebruiken. 

● In de aankomende VoorZorgcolleges zal het gebruik van de SOVA, VHT in VoorZorg en 
Opstapje met elkaar besproken worden.   

● De VoorZorg werkcolleges vinden plaats op 26 en 28 september en 3 oktober van 9.45 
tot 13 uur bij het NCJ. Naast bespreking van de nieuw ontwikkelde materialen maken we 
ten aanzien van het nieuwe Afwegingskader van de V&VN Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling en de Ouderschapstheorie (behandeld in het hoorcollege van juni) 
de vertaalverslag naar de VoorZorgpraktijk. Wil je je nog aan- of afmelden of wisselen van 
datum, dan horen we het graag z.s.m via voorzorg@ncj.nl. 

● Het volgend managersoverleg vindt plaats op 11 september van 10 tot 12 uur bij het NCJ. 
Alle managers ontvangen vandaag de agenda voor het overleg. 

● Reminder: In september vindt de nieuwe scholingsronde van VoorZorg plaats. Indien 
jullie nog nieuwe VoorZorgverpleegkundigen willen scholen, dan horen we het graag. 
Aanmelden voor de scholing kan via de website van de NSPOH. De scholingsdata zijn als 
volgt: 

 

Basisopleiding - start september 2018  Duur  Data 

Basis- en zwangerschapsmodule  4 dagen  woe 12 september 2018 

woe 19 september 2018 

woe 26 september 2018 

https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/werkdocumenten-materiaal/
https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/werkdocumenten-materiaal/
https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/implementatie-uitvoering-voorzorg/
https://www.nspoh.nl/opleidingen/opleiding-voorzorg-verpleegkundige/


 
 

woe 3 oktober 2018 

Babymodule  1 dag  woe 3 april 2019 

Peutermodule  1 dag  do 9 januari 2020 

  
Tot zover. We hopen jullie hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen 
zijn, dan horen we het graag. 
  
Met vriendelijk groet, ook namens Elle en Evelien, 
Lieke van der Meulen 
 
 
 


