
 
 

15 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. 
 
Nieuw materiaal op de website VoorZorg 

● De laatste week van mei zijn alle ontwikkelde stukken, ingedeeld in periodes van 
Kennismakingshuisbezoeken tot Afscheidshuisbezoeken, ingedeeld op de 9 
ontwikkelvelden, op de website verschenen. Het materiaal is geclusterd aan de hand 
van de periode en het ontwikkelveld. Hoewel dit nog niet volledig zal zijn, denken wij 
dat het een goede basis legt om met VoorZorg aan de slag te kunnen. De oude 
zwangerschaps-, baby- en peuterhandleiding zijn van de website verwijderd.  

● Ook is de meest recente versie van de handleiding  geplaatst. Hierin staat ook 
beschreven hoe te werken met het materiaal.  

● De volgende stap is om ook de verpleegkundige stukken en achtergrond informatie 
naar periode en ontwikkelveld dan klaar te hebben. Dit volgt het zo spoedig mogelijk.  

Let op: We krijgen terug dat het downloaden van het materiaal niet altijd goed werkt. Dit kan 
liggen aan de internetbrowser. Internet Explorer is een verouderde browser. Wij raden aan om 
Google Chrome te gebruiken. 
 
Verder ontwikkelen materiaal 

● Inmiddels hebben we de eerste feedback ontvangen op het meest recente materiaal 
dat is geplaatst op de website. Dit betreft onder andere het gemis van het 
intakeformulier, specificering van de websites en een stevigere doelenstructuur in het 
programma. Hier gaan we mee aan de slag.  

● We zijn druk bezig met het ontwikkelen van de missende onderdelen, zoals het stuk 
'sociale vaardigheden' (voorheen Slim Aanpakken). We hebben onze meeleesgroep, 
bestaande uit vier VoorZorgverpleegkundigen, gevraagd om mee te lezen in het nieuw 
ontwikkelde materiaal. De planning hiervoor is als volgt. Deze eerste negen bladen zullen 
22 juni geplaatst worden. De overige zeven bladen willen we 28 juni plaatsen. 

● Een ander onderdeel waar we druk mee bezig zijn is 'Jij en je kind'. Samen met het NJi 
streven we er naar voor half juli nieuw materiaal te ontwikkelen ter vervanging van 'Jij 
en je kind', genaamd 'Opstapje'. De reden voor deze wijziging zijn de eisen uit Denver. 
Jij en je kind is destijds door het NJi ontwikkeld voor VoorZorg specifiek en dit 
impliceert dat wij dit niet meer mogen gebruiken. Opstapje zal ontwikkeld worden 
door Elle Struijf (NCJ), Hilde Kalthoff(NJi) en Nicole Poirot (VoorZorgverpleegkundige 
Amsterdam en trainer VoorZorg). 

   



 
 

VoorZorgcollege 

● Afgelopen dinsdag, 12 juni, is er een VoorZorg hoorcollege geweest. Doordat de groep 
steeds groter wordt is het NCJ helaas te klein geworden. Daarom was dit keer het 
VoorZorgcollege op de Universiteit Utrecht. 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 volgt zo spoedig mogelijk. 

 
Tot zover. We wensen jullie een fijn weekend! 
 
 
Met vriendelijk groet, ook namens Elle, Evelien en de trainers, 
Lieke van der Meulen 
 


