
 
 

28 juni 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,   
 
Het is weer tijd voor een update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg. 
 

● Met grote dank aan Ingrid Groenewegen en de meeleesgroep, bestaande uit vier 
VoorZorgverpleegkundigen, zijn de eerste negen werkbladen van de 'sociale 
vaardigheden (SOVA)' (voorheen Slim Aanpakken) op de website geplaatst onder 
'werkdocumenten en materiaal'.  

○ De planning voor nu is om de laatste zeven bladen te plaatsen voor 4 juli.  
○ De SOVA is onderdeel van 'VoorZorg vaardigheidstrainingen'. Hier komen ook 

VHT en 'Opstapje' (voorheen Jij en je kind) onder te vallen. Aan het begin van 
het SOVA document staat een overzicht wanneer deze onderdelen behandeld 
worden in het traject. Voor nu is dit nog een los onderdeel, maar dit zal 
uiteindelijk geïntegreerd worden in het overige materiaal.  

● De nieuwe handleiding VRS staat op de website van VoorZorg onder 'werkdocumenten 
en materiaal' . Deze update is gemaakt naar aanleiding van de wijzigingen in het VRS 
n.a.v. de doorontwikkeling. Als bijlage van de handleiding is nu een 
samenvattingskaart toegevoegd. 

● Zoals aangegeven in de vorige updatemail van 15 juni is er 12 juni een VoorZorg 
hoorcollege geweest. Een geslaagde dag waarbij stil is gestaan bij de meest recente 
ontwikkelingen binnen VoorZorg, de ouderschapstheorie, het onderzoek 'VoorZorg in 
het sociaal domein' en nieuwe meldcode kindermishandeling en het afwegingskader in 
relatie tot VoorZorg. Het verslag vinden jullie in de bijlage. 

● Tenslotte nog een kleine oproep aan de VoorZorgverpleegkundigen. Zoals jullie weten 
is Evelien inmiddels een paar maanden werkzaam bij het NCJ en daarmee bij 
VoorZorg. Graag zou Evelien een keer mee willen lopen met een huisbezoek om zo 
VoorZorg nog beter te leren kennen. We horen graag van jullie of en wanneer Evelien 
een keertje mee kan lopen. Alvast bedankt! 

Tot zover. We zitten niet stil en zijn nog druk bezig met de ontvangen feedback, de 
verpleegkundigen stukken en achtergrondinformatie naar periode en ontwikkelveld, Opstapje, 
VHT en de laatste zeven bladen van de SOVA. Jullie horen dus weer spoedig van ons. 
 
We wensen jullie alvast een fijn weekend! 
 
Met vriendelijk groet, ook namens Elle, Evelien en de trainers, 
Lieke van der Meulen 
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