
Gouda, 22 Februari 2019
Geachte VSV-ers,

De landelijke bijeenkomst op 29 maart wordt spraakmakend.
De variatie van VSV's is namelijk gigantisch én er schijnt licht in
de duister van de Netto Promotor Score! 

Zoals u onderstaand kunt zien hebben we een vol programma,
dus we starten om 13.00 uur. 
 
De bijeenkomst van de landelijke Federatie van VSV's vindt op vrijdag 29 Maart
plaats van 13:00 - 17:00 uur in het Huis van de Stad Gouda!  

Agenda Landelijke bijeenkomst Federatie van VSV's op 29 maart te Gouda: 
12:45-13:00 Ontvangst en koffie
13:00-14:00 Workshop sociocratische besluitvorming 
14:00-14:30 Koos vd Velden (voorz. Progr.cie ZonMW onderz.programma
                    Zwangerschap en Geboorte, voorz. Expertgroep geboortezorg)
14:30-15:00 Ger de Winter (Directeur Perined)
PAUZE
15:30-16:00 ALV
16:00-16:30 Update rondje langs de velden
16:30-16:45 Uitkomsten enquête
16.45-17:00 Vragen en sluiting 
17:00-17:30 Napraten, drankje en hapje
 
                                                                                                                

Meldt uw VSV-bestuur nu aan voor de ledenbijeenkomst van  29/3!
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Heeft uw VSV de enquete nog niet ingevuld?
Graag ontvangen we ook uw input (benodigde tijd ca. 10 minuten).
U ontvangt een geanonimiseerde terugrapportage, zodat ieder individueel VSV
kan zien hoe het geboortelandschap in Nederland ervoor staat.
 

 
De volgende VSV's hebben zich al aangemeld voor de bijeenkomst van 29
maart:

Alliant Geboortezorg Utrecht
Amsterdam West
De Slinge
Erasmus MC/IGO Sophia
Martini Geboortegroep (MGG)
Noord-Holland Noord
VSV Assen e.o.
VSV de Noordkop
VSV Gooi-en Vechtstreek
VSV Gorinchem e.o
VSV In Zwang
VSV Leiderdorp
VSV Leiderdorp
VSV Nijmegen SAMEN
VSV Noord Limburg
VSV Uniek
VSV Zoetermeer
VSV Zwolle e.o.
 
                                                                                                                

Deze bijeenkomst van de Federatie mag u NIET missen!
Staat uw VSV nog niet op de lijst? Meldt uw VSV-bestuur dan nu aan!
                                                                                                                
 

 
Nieuwsflits: Alle VSV's kunnen gebruik maken van deze korte animatie waarin
wordt uitgelegd hoe je (de doelgroep) tijdens het kinderwens consult
(preconceptie consult) allemaal informatie over zwanger worden en gezondheid
ontvangt.

https://nl.surveymonkey.com/r/enquetefederatievsv29maart2019
https://nl.surveymonkey.com/r/FederatieVSV29maart2019
https://youtu.be/vrNu68vvDbg


Deze animatie kan worden gedeeld met scholen, ziekenhuizen, apotheken,
gemeentehuizen etc. om bijvoorbeeld te tonen op hun informatieschermen. 
De informatie vindt u ook op onze website.  

Heeft u nog vragen of suggesties dan hoor we graag van u. 

We kijken er naar uit uw te verwelkomen op de 29ste maart in Gouda. 

Met vriendelijke groeten namens het Bestuur, 

Eric Hallensleben, voorzitter 
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