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ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl. 

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

 

Brussel, 18 mei 2016 

Verslag Nederlandstalige Kamer van de AUVB-UGIB-AKVB -04 mei 2016 

Aanwezig  

AUVB:   Dhr. W. Decat 
BVNV: Dhr. G. Aerts 
BVRV: Dhr. K. Giesberts 
FNBV: Mevr.H. Driessens, Mevr. K. Duthoo, Mevr. J. Van Hoek 
Mederi:  Mevr. C. Van Cante  
NVKVV: Dhr. H. Van Gansbeke, Mevr. H. Vanheusden,  
ORPADT: Danny Droessaert 
VBVK: Dhr. P. Vanmeenen 
VBZV: Dhr. L. Speeckaert,  
VVOV:   Dhr. P. De Gang 
VVRO:   Mevr. E. Decoene 
 

Verontschuldigd: 

BEFOHN Dhr. G. De Kesel 
BELSECT Dhr. F. De Somer 
BVPV/SBIB: Mevr. A. Schoonis 
BVRV: Dhr. M. Celis 
FNBV: Mevr. S. Labeau, Dhr. W. Vertongen 
NVKVV: Mevr. E. De Wandeler, Dhr., Mevr. M. Vermeulen, Mevr. L. 

Huysmans, , Mevr. Caroline Dolieslager, Dhr. Kenny De Cuyper, Mevr. 
I. Luts, Dhr. K. Balcaen, K. Vaneerdewegh,  

UROBEL: Dhr. M. Vandewinkel 
VBVK: Dhr. J. Libbrecht 
VBZV: Dhr. H. Baert, Dhr. K. Sleeckx 
VLAS:   Mevr. A. Van den Bosch, Mevr. V. Hanssens, Mevr. C. Thielemans 
VOGV:   Dhr. J. De Bent, Dhr. J.Pauwels 
VOGV:   Dhr. J. Pauwels 
VVIZV:   Mevr.B. Claes, Mevr C. Peeters 
VVOV:   Mevr. M. Van Hiel, Mevr. S. Vallaeys 
VVRO:   Dhr. S. D’Haese  
VVVS:   Dhr. D. Lauwaert, Dhr. C. Gilot 
WCS:   Mevr. H. Heymans 

 

Agenda 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 6 april 2016.  

2. Functieclassificatie vanuit IF-IC:  

a. toelichting door Mevr. Gäelle Troukens (Directeur - Directrice IF-IC) 

b. discussie: impact voor de verpleegkunde 
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3. verpleegkunde op Vlaams niveau 

a. feedback van het overleg met het kabinet Vandeurzen 

b. feedback vanuit de taksforces 

4. stand van zaken mbt mandaten erkenningscommissie 

5. AUVB op federaal niveau 

a. acties De block 

b. feedback vanuit Raad van Bestuur AUVB 

6. Terugkoppeling vergaderingen, raden en werkgroepen 

7. Varia 

 

Verloop 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 6 april 2016. 

De voorzitter dhr.KC. Vaneerdewegh is afwezig omwille van vakantie. Het voorzitterschap van de ver-

gadering wordt opgenomen door de vice-voorzitter, mevr. H. Driessens. 

Het verslag van de vergadering van 6 april wordt goedgekeurd. Er is één aanpassing: De vergadering 

van de taskforce in maart vond plaats op 4 maart en niet op 2 maart 2016. 

 

2. Functieclassificatie vanuit IF-IC:  

Dit agendapunt wordt opnieuw verschoven naar een volgende vergadering omwille van afwezigheid 

van mevr. G. Troukens wegens ziekte. Er is evenwel op 20 mei 2016 een overleg gepland met een fe-

derale delegatie van de AUVB-UGIB-AKVB. 

 

3. verpleegkunde op Vlaams niveau 

a. stand van zaken: profiel verpleegkunde  

Dhr. K. Van den Bossche werd gevraagd om mee te schrijven aan de profieltekst “toekomst verpleeg-

kunde 2030”. Dhr. K. Van den Bossche stelt een inhoudelijk schema voor aan de aanwezigen van de 

Nederlandstalige Kamer. Dit schema wordt door de deelnemers overlopen. Iemand suggereert om in 

het slotdeel van de tekst een aantal stellingen naar voor te brengen die de visie van de Nederlandsta-

lige Kamer verwoordt. Er wordt voorgesteld om het schema van de tekst ook over te maken aan de 

leden van de Franstalige Kamer. 

 

b. feedback vanuit de taksforces 

De verslagen van de task-forces van maart werden nog niet verspreid. Dit zou alsnog gebeuren. Ech-

ter een volgende Taskforce wordt niet in het vooruitzicht gesteld. Immers werd in de vorige vergade-

ringen voorgesteld  om federaal  en tussen de kabinetten af te stemmen. Er werd geopperd om een 

federale werkgroep op te richten die, o.m. rekening houdend met het al geleverde werk, de discussie 

over de HBO5 (en de gebrevetteerden) en het statuut voor de contractstagiair verder zal uitwerken.  

De taskforce met betrekking tot de contractstages loopt vast rond een aantal juridische kwesties (vb 

het statuut van de stagiair) en vanuit welke financieringsbronnen (met financiële overschotten)  de 

vergoedingen voor de stages uitgekeerd zullen/kunnen worden.  

 

4. stand van zaken mbt mandaten erkenningscommissie 

Wouter geeft een stand van zaken van de ingediende mandaten. Op maandag 9 mei heeft Wouter 

een contact met dhr. Vandewalle van om de mandaten te overlopen. (zie bijlage) 
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Vanuit de Nederlandstalige Kamer wordt om duidelijkheid gevraagd over de selectieprocedure van 

de kandidaten. 

 

5. AUVB op federaal niveau 

a. acties De block  

Een  aantal middenveldorganisaties hebben een nota geschreven als reactie op de affichecam-

pagne (Vlaamstalig) van de AUVB. Deze reactienota werd tijdens de vergadering verdeeld en 

overlopen. Volgende reacties werden geformuleerd: 

- De teneur van de reactienota creëert een foutieve perceptie. Aan de affiches wordt de on-

dertekenaars (bewust?) een andere betekenis gegeven dan bedoeld. Er wordt vanuit de Affi-

checampagne door de AUVB niet gesuggereerd dat de HBO5 dient te verdwijnen. Bovendien 

vertrekken de affiches vanuit een respectvolle houding naar de HBO5 afgestudeerden. In de 

campagne wordt duidelijk gesteld dat we iedereen nodig hebben aan het bed van de patiënt. 

Ook de HBO5 afgestudeerden. Alleen willen we duidelijkheid  

- De reactie werd geschreven onder impuls van de vakbonden en werd mee ondertekend door 

de werkgevers en het onderwijs. De verpleegkundigen (de feitelijke betrokkenen) en de zorg-

vragers worden in deze reactienota niet vernoemd. Een aantal partijen hebben de reactie-

nota ondertekend, en zich uitdrukkelijk uitgesproken, zonder dat het hun core-business/op-

dracht is om uitspreken te geven over de (beroepsgroep van) verpleegkundigen. De reactie 

werd ook op de vooravond van ‘rerum novarum’ verstuurd. 

- Het WGK werd gevraagd om de reactienota mee te ondertekenen. Het WGK heeft dit gewei-

gerd. 

- De brief werd ondertekend en verstuurd vanuit Zorgnet-Icuro. Echter stelt men in vraag of de 

Intersectorale commissie verpleegkunde en paramedische beroepen van Zorgnet icuro zich 

hiermee akkoord hebben verklaard.  

- De reactie van enkele middenveldorganisaties is een spijtige zaak omwille van het doorbre-

ken van de consensus die vanuit de Task-forces werden bereikt. De affichecampagne gaat 

niet in tegen deze consensus. 

- Een reactie dient het best genuanceerd te gebeuren om de polemiek niet tot de spits te drij-

ven. 

- De Nederlandstalige Kamer beslist om voor een eventuele reactie door te verwijzen naar de 

Raad van bestuur omwille van de affichecampagne die in de feiten een nationale en federale 

campagne is. De brief werd ook gericht naar dhr. Koninckx als voorzitter van de Federale 

AUVB-UGIB-AKVB. 

 

b. feedback vanuit Raad van Bestuur AUVB 

Problematiek einde loopbaan en Zware beroepen: De Franstalige Kamer heeft rond dit thema een 

initiatief gelanceerd. Aan een advocaat gespecialiseerd in het domein van de verpleegkunde werd 

gevraagd om extra argumentaties te verzamelen opdat het beroep van verpleegkunde als een zwaar 

beroep in aanmerking komt. De Franstalige brief met de vraag aan de advocaat wordt vertaald. 

Iemand maakt de opmerking dat de AUVB via dit thema terug riskeert om te botsen met de werkge-

vers. Alhoewel er ook werkgevers zijn die via het statuut van een zwaar beroep een oplossing zien 

voor de problematiek van oudere werknemers. Er bestaan massa’s juridisch advies op niveau van de 

werkgeverskoepel van de social profit in België( UNISOC). Er wordt voorgesteld dat de AUVB bij Sylvie 

Slangen van UNISOC informatie en toelichting haalt over het dossier.  
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6. Terugkoppeling vergaderingen, raden en werkgroepen 

 

a. VIP² en VIK Z  

Op 8 juni vindt de volgende vergadering plaats van VIP². Wouter zal hierbij aanwezig zijn. 

Wat betreft betrokkenheid van de AUVB zbij de oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteits-

zorg wordt gesuggereerd om een brief op te richten naar dhr. Dirk Raymaeckers. 

 

7. Varia 

geen 

-------------------------- 

 

W. Decat 
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Secretariaat-Secretariat AUVB-UGIB-AKVB: Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (Brussels Airport)  
Email: secretariat@ugib.be; secretariaat@auvb.be Website: www.auvb.be - www.ugib.be - www.akvb.be Tel: 02/709 20 70  
Siège social-Sociale zetel: av Hyppocrate - Hippokrateslaan 91, 1200 Bruxelles Compte-Rekening : BE 1336 30 800637 39   

 


