
 
 

20 april  2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,  
 
Zoals afgesproken weer een korte update over de ontwikkelingen binnen VoorZorg NL. Wij willen 
jullie allereerst hartelijk danken voor alle feedback! 

1. Het is weer mogelijk om de volgende zaken via Buro Extern 
(www.buroextern.nl/bestellen/voorzorg/) te bestellen: 

1. 500 wervingsfolders met eigen inprint en logo 
2. 50 folders voor deelnemers met eigen inprint en logo 
3. Set van 10 opbergmappen met eigen logo 
4. Speelgoed 

2. Op de website van Buro Extern is het logo ook aangepast naar het nieuwe logo.  
3. Sommige organisaties hebben al nieuwe bestellingen geplaatst. Doordat het nieuwe 

materiaal met Buro Extern gecommuniceerd moest worden, is er wellicht wat 
vertraging gekomen in het ontvangen van het materiaal. Inmiddels is dit rond en 
ontvangen jullie de bestelde materiaal zo snel mogelijk. 

4. Er zijn een aantal aanpassingen gemaakt op de website : 
1. PDF Folders (deelnemersfolders en informatiefolders voor werving) staan 

online 
2. Document Jij en je kind is vervangen. Het document op de website is nu het 

oude document van jij en je kind zonder het oude logo. Jij en je kind wordt 
meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe materiaal. Dit is dus een 
tijdelijk document. 

3. VRS handleiding ('Werken met VRS') is vervangen. Dit is het oude document 
zonder het oude logo. De handleiding van het VRS wordt aangepast zodra het 
systeem is aangepast.  Dit is dus een tijdelijk document en de nieuwe 
handleiding volgt z.s.m. 

4. Excellijst is toegevoegd bij het materiaal 30 april zal er gekeken worden naar 
de aanpassingen van de video. De video wordt dus zo snel mogelijk vervangen. 

5. Inmiddels zijn alle oude logo's van de website af. Alleen de video van Jet staat nog met 
het oude logo op de website. Voor nu laten we deze staan. In de week van 30 april 
gaan we kijken hoe we de video aan kunnen passen. De video wordt dus zo snel 
mogelijk vervangen.   

6. De updates die wij jullie geven via de mail zijn terug te vinden via de ledensite onder 
'implementatie en uitvoering'. 

Verder zijn wij druk bezig met het verder uitwerken van het materiaal. In de week van 30 april 
kunnen jullie een nieuwe update verwachten waarin we meer over de voortgang kunnen 
vertellen.  
 
Tenslotte willen we jullie nogmaals op dit e-mailadres wijzen. Mocht je vragen, opmerkingen of 
tips hebben. Laat het ons dan weten via voorzorg@ncj.nl. Alvast dank! 
  
Tot zover. We wensen jullie allen een heel fijn weekend! 
 
Hartelijke groeten, ook namens Elle en Evelien, 

http://www.buroextern.nl/bestellen/voorzorg/


 
 

Lieke 
 


