
 
 

9 mei 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,  
 
Net voor hemelvaart een korte update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg NL.  

● Zoals aangegeven in vorige updates zijn de folders (deelnemersfolders en 
informatiefolders voor werving) vernieuwd en te vinden op de website. Ook zijn deze 
te bestellen via Buro Extern. We hebben deze bij laten drukken, zodat wij iedere 
organisatie tegemoet kunnen komen. Dinsdag 15 mei is het beheerdersoverleg met de 
applicatiebeheerders van het VoorZorgregistratiesysteem (VRS). Wij geven iedere 
beheerder van een organisatie 100 stuks mee, zodat de folders zo snel mogelijk bij 
jullie terecht komen.  

● Bij het beheerdersoverleg, dinsdag 15 mei, zal ook de update van het VRS aan bod 
komen. Het VRS heeft een update gekregen met de nieuwe VoorZorg kleuren, logo en 
de 9 ontwikkelvelden. Deze nieuwe omgeving staat nu nog in een acceptatieomgeving 
(dit is een testomgeving). Zodra deze getest is, zullen we zo snel mogelijk live gaan. 
Hier horen jullie zo spoedig mogelijk meer over. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat 
er geen enkele informatie verloren gaat. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
aangescherpte handleiding 'Werken met het VRS'. 

● Op 28 mei is er een peutertraining (12 deelnemers, van groepen die gestart zijn in feb 
’17 en mei ’17) en op 1 juni is er een babytraining (6 deelnemers van de groep die is 
gestart in sept ’17). Dit houdt in dat ook de inhoud van deze twee scholingsdagen 
geupdate moesten worden naar aanleiding van de huidige doorontwikkelingen. Vanaf 
nu is dan ook de gehele scholing van VoorZorg geupdate en, in samenwerking met de 
NSPOH, versterkt.  

● Vorige maand, april 2018, hebben we weer VoorZorgcolleges gehad. In de bijlage 
vinden jullie het verslag. Op 12 juni zullen we in het VoorZorgcollege aandacht 
besteden aan de ouderschapstheorie en het afwegingskader in de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

● Met Marij Eliëns, van AIT, zijn we druk in gesprek om ook VHT in VoorZorg mee te 
nemen in de doorontwikkeling. Hier volgt spoedig meer informatie over. 

● Tenslotte blijven wij druk bezig met het ontwikkelen van materiaal. Hierin nemen we 
uiteraard alle input die is gegeven, ook tijdens de VoorZorgcollege, meegenomen. 29 
mei zal er materiaal zijn dat inhoudelijk sterk staat en werkbaar is. Daarna blijven we 
werken aan de kwaliteit. 

Wegens vakanties is er enige tijd wat minder gereageerd op deze inbox. Dit pakken we z.s.m. 
weer op.  
 
Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben. Laat het ons dan weten via voorzorg@ncj.nl. 
Alvast dank! 
  
Tot zover. We wensen jullie allen fijne hemelvaartsdag. 
 
Hartelijke groeten, ook namens Elle en Evelien, 
Lieke 


