
 
 

29 maart 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste verpleegkundigen, managers en coördinatoren VoorZorg, 

 
Nu april nadert willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de 

ontwikkeling van VoorZorg. Ik heb heel veel vragen van jullie gekregen die ik in de drukte nog 

niet allemaal beantwoord heb. Mijn excuses hiervoor. We hopen met deze mail al jullie vragen te 

beantwoorden. 

 
Allereerst een update van waar we nu staan: 

● 6 en 8 maart hebben wij jullie de eerste stappen van de doorontwikkeling van 

VoorZorg laten zien. In de bijlage vinden jullie de presentatie van 8 maart (de meest 

volledige presentatie). 

● Ook vinden jullie in de bijlage het nieuwe logo van VoorZorg (deze is ook te 

downloaden via het besloten deel van de website). Het logo kunnen jullie dan ook 

gebruiken op jullie eigen materiaal, visitekaartjes, etc. Vanaf 1 april mag het oude 
VoorZorglogo niet meer gebruikt worden. 

● De website, en het besloten deel van www.voorzorg.info, heeft een flinke update 

gekregen. Hierop staan alle nieuwe formulieren die zijn ontwikkeld (nieuwe procedure 

en formulier van VoorZorg consult, nieuwe handleiding etc.), maar ook een update van 

al bestaande formulieren (infographic met nieuwe logo, handleiding kennismaking 

huisbezoek, deelnameformulier, sterkte analyse etc.). Er zullen nog een aantal 

formulieren toegevoegd worden (bijv. de handleiding voor het werken met het 

VoorZorgregistratiesysteem). Deze zullen zo spoedig mogelijk volgen. Houdt de 

website dus goed in de gaten! 

● Naar aanleiding van verschillende reacties hebben we toch gekozen voor de term 

‘ontwikkelvelden’ in plaats van ‘ontwikkeltopics’ 

● De nieuwe folders voor verwijzers en voor clienten liggen bij de vormgever. Ik hoop 

deze volgende week met jullie te delen, zodat jullie materiaal hebben voor een PR 

ronde (gemeenteraadsverkiezingen…). 

● De nieuwe factsheet en basispresentatie VoorZorg zijn te vinden op de website. 

 
Intussen zijn wij druk bezig met het verder ontwikkelen van materiaal voor de baby- en de 

peuterperiode. Het ontwikkelen van het nieuwe materiaal gaat in samenwerking met een grote 

groep VoorZorgverpleegkundigen. Samen kijken we hoe we het programma goed vorm kunnen 

geven vanuit de basis die is gelegd. Helaas is de deadline van 1 april iets te dichtbij. We zijn nog 

volop in het ontwikkeltraject bezig. Daarom hebben we de huidige handleidingen nog op het 

besloten deel van de website laten staan. Wel staan de nieuwe invul- en bespreekbladen in PDF 

ook op de website. We willen jullie vragen zoveel mogelijk al met het materiaal te werken. 
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Naast al deze ontwikkelingen zijn er nog een aantal vragen die open staan: 

● Het is nog niet mogelijk om het materiaal al te bestellen via Bureau Extern. We doen 

ons best dat dit dit zo spoedig mogelijk kan. In de tussentijd is er wel al het een en 

ander digitaal beschikbaar. 

● Jullie hebben nog veel materiaal liggen. Zoals aangegeven is het van belang dat deze 

vernietigd worden uiterlijk 29 mei 2018. Wij gaan kijken hoe we jullie kunnen 

faciliteren in het krijgen van het nieuwe materiaal (gezien de extra kosten). Wij gaan op 

een  rijtje zetten wat de kosten zijn voor een startpakket om te kijken wat er mogelijk 

is. Dit hopen we zo snel mogelijk met jullie te communiceren. 

● Het VoorZorgregistratiesysteem (VRS) moet worden veranderd nav de ontwikkelingen. 

Dit pakken we wij in mei op. Dit houdt in dat er tot mei geregistreerd moet worden op 

de oude werkwijze. 

 
Vanaf nu willen wij jullie graag elke week een update geven. Wij hopen hiermee jullie vragen voor 

nu te hebben beantwoord. Liggen er nog vragen, dan hoor ik dat graag en neem ik deze graag 

mee in de volgende update. 

 
Ik wens jullie allemaal fijne paasdagen. 

 
Met vriendelijke groet, ook namens Elle en Trudy Nelleke, Ingrid en Nicole, 

Lieke 

 
 
 
 
 
 


