
 
 

12 juli 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,   
  
Het is weer tijd voor een update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg. De laatste voor de 
zomervakantie. 

● Alle 16 werkbladen van de 'sociale vaardigheden (SOVA)' ( vervanging van Slim 
Aanpakken) zijn op de website geplaatst onder 'werkdocumenten en materiaal'. 
Afgesproken is om na de zomer het gebruik te evalueren, en dan de nodige 
aanpassingen te doen. Houd dus zelf bij als je iets ziet dat je anders wilt, en als je kunt 
leg even uit waarom of wat de ervaringen zijn.   
NB dat sommige onderdelen nog te talig zijn, vinden we zelf ook. Hier gaan we nog naar 
kijken. 

● Opstapje (vervangend materiaal voor Jij en je kind)  en VHT in VoorZorg worden na de 
zomer opgepakt. Tot die tijd is het mogelijk om het oude 'Jij en je kind'  low profile van 
de website te downloaden en te gebruiken. In verband met het oude VoorZorglogo is 
het niet meer mogelijk Jij en je kind van Buro Extern te gebruiken. 

○ SOVA werkbladen zijn een onderdeel van 'VoorZorg vaardigheidstrainingen'. 
Hier komen ook VHT en 'Opstapje' onder te vallen. Aan het begin van het SOVA 
document staat een overzicht met de aanbeveling in welke periode van het 
traject deze onderdelen het beste behandeld kunnen worden. Hoe wij ons nu 
de opbouw van VoorZorg voorstellen kunnen jullie vinden in de bijlage. 
Aanbevelingen of suggesties zijn welkom. 

● Graag delen we met jullie onze interne rolverdeling zoals we die voorlopig gemaakt 
hebben. Zodat dit voor iedereen duidelijk is, bij vragen die gesteld worden bij 
voorzorg@ncj.nl. Lieke: praktische vragen over doorontwikkeling en vragen rondom 
scholing. Elle: Inhoudelijke vragen rondom VoorZorg en doorontwikkeling. Evelien: 
Vragen rondom VoorZorgcollege en vragen rondom VRS.  
NB Elle functioneert ook als linking pin tussen VoorZorg Consult en de inhoudelijke kant van 
de ontwikkelingen van VoorZorg. 

● 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 

woe 3 oktober 2018 

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


 
 

Babymodule  1 dag  woe 3 april 2019 

Peutermodule  1 dag  do 9 januari 2020 

 

● Zoals op het hoorcollege gezegd, is de aanvraag voor VoorZorg 2 bij ZONMW 
afgewezen. Wij zijn daarvoor bij hen op gesprek geweest, en we zoeken nog naar 
financiering om het alsnog vorm te geven. Toch krijgen we af en toe een vraag voor 
VoorZorg bij een gezin met al één of meerdere kinderen. Als je denkt dat het echt een 
VoorZorg gezin is, zijn daar op dit moment de volgende aanbevelingen: duidelijk zijn 
dat VoorZorg 2 nog niet echt ontwikkeld is, dat er geen onderzoek naar de effectiviteit 
is gedaan, dus dat we het een pretest noemen. Gemeenten moeten zich dit bewust 
zijn en akkoord gaan. Daarnaast (al leerpunt uit de pretest); als er al eerdere kinderen 
uit huis geplaatst zijn, is het ook van belang om te checken bij de voogd, Raad voor 
Kinderbescherming of Veilig Thuis of er wel een reële kans is, dat met een verbetering 
van de thuissituatie (waarin VoorZorg dus een goede rol kan spelen) dit nog niet 
geboren kind niet automatisch al direct een post partum uithuisplaatsing krijgt. Als het 
al direct een post partum uithuisplaatsing krijgt is dat een contra indicatie voor 
VoorZorg (zonde van de inspanningen). Tot slot: altijd melden bij VoorZorg Consult: wij 
houden het bij en kunnen zo ook (als we iets meer tijd hebben) evalueren wat 
ervaringen en leerpunten zijn. Nelleke en Elle bewaken dit. 

● In de vorige update van 28 juni hebben wij een oproep geplaatst voor de 
VoorZorgverpleegkundigen. Omdat nog niemand heeft gereageerd sturen we bij deze 
een kleine reminder. 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! 

 
Voor nu gaan wij met zomervakantie; de VoorZorg e-mail wordt van 20 juli tot 30 juli niet 
beantwoord. VoorZorg Consult blijft echter beschikbaar als achterwacht voor dringende vragen 
en uiteraard voor (inhoudelijke ) vragen bij de aanmelding of tijdens het traject via 
voorzorgconsult@ncj.nl. Nelleke en Elle hebben een afspraak hoe elkaar hierover te bereiken. 
  
Tot zover. We wensen jullie allen een fijne zomer! 
  
Met vriendelijk groet, ook namens Elle en Evelien, 
Lieke van der Meulen 
 
 


