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Een woordje van de voorzitter  
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
Beste collega’s, 
Beste leden, 
 
De AUVB verenigt al 69 jaar de beoefenaars van de verpleegkunde en geeft ze een gezamenlijke stem. 
De evolutie van onze vereniging en van ons beroep gaat hand in hand met een actieve deelname van 
onze leden bij het bepalen van de visie en de vertegenwoordiging van de AUVB. De afgelopen twee 
jaar is nog maar eens gebleken hoe belangrijk het is met een duidelijk standpunt het debat aan te gaan 
en zodoende vooruitgang te boeken. 
  
In 2021 is de AUVB geen onbekend letterwoord meer. Onze koepelorganisatie is goed gekend bij de 
bevoegde autoriteiten, de werkgevers, de vakbonden, de media en de verpleegkundigen zelf. Dat elan 
moeten we aanhouden om erkend te blijven worden als een volwaardige partner. 
 
In de context van de gezondheidscrisis, de start van de coronavaccinatie en de derde en vierde 
besmettingsgolf die alle sectoren van de gezondheidszorg heeft getroffen, vergde het een grote 
tijdsinvestering en intensief werken om als woordvoerder de AUVB te vertegenwoordigen, de 
uiteenlopende meningen samen te brengen en ze als een gemeenschappelijk standpunt uit te dragen.  
We mogen trots zijn op het resultaat. We hebben oplossingen geboden in een politieke en 
gezondheidscontext die snelle (re)acties van onze vereniging vereiste. Deze dynamiek, in een 
vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers, heeft geleid tot webinars, de medeorganisatie van de 
bijeenkomsten van het ‘Trefpunt Verpleegkunde’, vertegenwoordigingen bij parlementaire 
hoorzittingen, televisie-uitzendingen en podcasts, partnerships ter bevordering van het welzijn van de 
verpleegkundigen, studies, werkgroepen om de visie van de AUVB op het verpleegkundeonderwijs uit 
te dragen, … naast de vaccinaties, wetsontwerpen, het overleg met de bevoegde instanties, talrijke 
adviesbrieven en reacties, vergaderingen van de raad van bestuur, de Kamers en het Bureau. De AUVB 
was ook heel aanwezig op de sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn om praktische info te 
delen met verpleegkundigen.  
 
Al onze acties om het beroep van verpleegkundige in 2021 te promoten, kunt u nu terugvinden in dit 
jaarverslag. 
 
Als woordvoerder had ik, naast de vertegenwoordiging van het verpleegkundig beroep, nog een 
andere uitdaging: de opmaak van de nieuwe aangepaste statuten voor de AUVB, waarin rekening 
wordt gehouden met de evolutie van de vereniging, in overleg met de werkgroep die daarvoor werd 
opgericht, en dat allemaal met behoud van onze eenheid, onze dynamiek en onze hartelijkheid.  
 
Als woordvoerder van de AUVB wil ik vicevoorzitter Daniel Schuermans danken voor zijn niet-aflatende 
steun aan mijn functie, samen met alle leden van het Bureau en de raad van bestuur, en last but not 
least ook de coördinatoren voor hun uitstekende werk in de moeilijke pandemiecontext van 2021.  
 

Adrien Dufour 
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WIE ZIJN WIJ ?  
 
De Algemene Unie van 
Verpleegkundigen van België (AUVB-
UGIB-AKVB) is een overkoepelende 
vzw met als doel de beoefenaars van 
de verpleegkunde te verenigen en de 
belangen van het verpleegkundige 
beroep te vertegenwoordigen en te 
verdedigen.  
 
Op die manier wil de organisatie de 
verpleegkunde in haar totaliteit verder 
promoten en ontwikkelen. Dit doet ze 
met het oog op de belangen van de 
verpleegkundigen én die van de aan 
hen toevertrouwde patiënten. 
 
De Algemene Unie van 
Verpleegkundigen van België verenigt 
43 beroepsorganisaties uit de drie 
gewesten en gemeenschappen. De 
vereniging dekt zo alle aspecten van 
opleiding voor en uitoefening van het 
beroep van verpleegkundige en 
vertegenwoordigt de 140.000 
professionals die werkzaam zijn in het 
hele land. 
 
De Algemene Unie van 
Verpleegkundigen van België (AUVB-
UGIB-AKVB) werd opgericht in 1952 
onder het statuut van een feitelijke 
vereniging.  
 
Op 15 september 2009 zijn vijf 
algemene verenigingen, met name 
ACN, NFBV, NVKVV, FNBV en KPVDB 
erin geslaagd deze het statuut van vzw 
te bezorgen, waardoor de vereniging 
een rechtspersoon is geworden.  
 
Het Koninklijk Besluit van 26 
september 2013 voorziet de storting 
van een eerste financiële tussenkomst 
van het RIZIV aan de AUVB met als 
doelstelling alle beroepsorganisaties 
van verpleegkundigen te verenigen en 
te vertegenwoordigen. Door de 
werking van AUVB te financieren, 
ondersteunt de Federale Regering de 
deelname van verpleegkundigen aan 
de verschillende instanties waarin ze 
gevraagd worden om te zetelen.  
De AUVB heeft zich opengesteld voor 
alle verpleegkundige verenigingen, 
inclusief verenigingen van 
gespecialiseerde verpleegkundigen.  
 

 

 

 

Onze leden 
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43 aangesloten 

beroepsver-

enigingen van 

verpleegkundigen 

 

1 Raad van 

Bestuur 

 

3 Kamers  

Franstalig 

Duitstalig 

Nederlandstalig 

 

3 Missies  

 

5 waarden 

 

152 067 verpleegkundigen 

werkzaam in België 

 

2 coördinatoren 

 

 

Honderden 

mandatarissen en 

vrijwilligers werkzaam 

voor de vertegenwoordiging van de 

AUVB-UGIB-AKVB in officiële raden 

en organismen alsook in de Raad van 

Bestuur, met 3 Kamers 

 

 

1 Algemene 

Vergadering 

  

 

11 vergaderingen 

van de Raad 

van Bestuur 

 

 

 

1 vergadering van het 

Bureau per week  
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2 persberichten 

 

5 webinars 

 

 

 

1 video & 1 

deelname aan een 

podcast 

 

 

 

 

1 Nieuwsbrief 

 

Deelname aan 

uiteenlopende 

vergaderingen, 

bijeenkomsten, 

overlegmomenten, werkgroepen, 

raden en commissies 

 

Tal van vergaderingen 

met de politieke 

vertegenwoordigers 

 

 

 

 3 werkgroepen 

 

 

1 parlementaire 

hoorzitting  

 

3 samenwer-

kings-verbanden  

 

 

48 documenten 

correspondentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2021                                                                                          
 

 

 

 

 

2 persberichten 

8 op de 10 verpleegkundigen zijn vóór 

vaccinatie tegen COVID-19 
Volgens een enquête verricht door de 

Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België (AUVB) bij 2370 verpleegkundigen, is 

80% van de steekproef voorstander van 

vaccinatie. 10% aarzelt nog en 10% weigert de 

vaccinatie (foutmarge: 2,1%). 

Volgens de resultaten werd op het moment 

van de enquête 32% van de bevraagde 

personen al gevaccineerd, van wie 30% in de 

ziekenhuizen en 72% in de rusthuizen. 7 op de 

10 verpleegkundigen zouden de vaccinatie 

aanraden aan hun patiënten en hun naaste 

omgeving. 

Volgens statistische analyses staan 

Nederlandstalige verpleegkundigen, oudere 

verpleegkundigen en zij die risicofactoren 

hebben voor een ernstige vorm van COVID-19 

gunstiger tegenover de vaccinatie. 

[…]  

Meer weten: Persbericht – 8 van de 10 

verpleegkundigen ondersteunen Covid-19 

vaccinatie – AUVB (auvb-ugib-akvb.be) 

 

Onze helden moeten zich ook kunnen 

opladen 
De pandemie heeft meer dan ooit de essentiële 

rol aangetoond van verpleegkundigen in de 

gezondheidzorg, maar heeft ook de aandacht 

gevestigd op hun noden. Uit een onderzoek in 

mei 2020 bleek dat 7 op de 10 

verpleegkundigen gevaar liepen op een burn-

out. De toestand is sindsdien niet 

noemenswaardig verbeterd. Op dit moment is 

het dus bijzonder belangrijk om voor hen te 

zorgen. Dit digitale portaal is een concrete actie 

dat perfect past in de waarden en de missie van 

de AUVB. Het project dient om de 

zorgverstrekkers te helpen hun lot in eigen 

handen te nemen en hun zorg te bieden op een 

regelmatige basis, zelfs dagelijks voor wie daar 

nood aan heeft. 

 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van 

de Verpleegkundigen op 12 mei lanceren het 

farmabedrijf Takeda, de specialist in RH en 

Well-being Attentia, alsook de Algemene Unie 

van Verpleegkundigen van België een nieuw 

elektronisch portaal ter ondersteuning van het 

mentale welzijn van de zorgverstrekkers. Het 

portaal www.iklaadmeop.be biedt zowel een 

wetenschappelijke omkadering, praktische 

adviezen als voorstellen. Het bestrijkt vier 

thema's: slaaptekort, vermoeidheid, stress en 

emoties. 

Meer op: https://auvb-ugib-akvb.be/onze-helden-

moeten-zich-ook-kunnen-opladen/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://auvb-ugib-akvb.be/persbericht-8-van-de-10-verpleegkundigen-ondersteunen-covid-19-vaccinatie/
https://auvb-ugib-akvb.be/persbericht-8-van-de-10-verpleegkundigen-ondersteunen-covid-19-vaccinatie/
https://auvb-ugib-akvb.be/persbericht-8-van-de-10-verpleegkundigen-ondersteunen-covid-19-vaccinatie/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/nos-heros-ont-aussi-besoin-de-recharger-leurs-batteries/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/nos-heros-ont-aussi-besoin-de-recharger-leurs-batteries/


Vijf webinars 

Evolutie van de anti-COVID-19-

vaccinatiecampagne –  deel een 

In januari heeft de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België een webinar 

georganiseerd over de vaccinatiecampagne 

tegen COVID-19; wat zijn de concrete voor- en 

nadelen van een vaccin tegen COVID-19. 

4 verschillende thema’s werden gepresenteerd 

door 5 sprekers: Organisatie van de 

vaccinatiecampagne in België; Pro en contra 

van een vaccin; Efficaciteit en veiligheid;  

Praktisch: aandachtspunten, specificiteit, 

gevolgen, awareness,… 

 

Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/webinar-vaccinatiecampagne-covid-

19-2/  

 

Evolutie van de anti-COVID-19-

vaccinatiecampagne– deel twee 

In februari heeft de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België opnieuw een 

webinar georganiseerd over de 

vaccinatiecampagne tegen COVID-19 met de 

deelname van de Délégation générale COVID-

19 in Wallonië. 

De doelstelling is om de evolutie van de 

vaccinatiecampagne op te volgen,  een stand 

van zaken op te stellen en te antwoorden op 

uw vragen. 

 

Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/webinar-vaccinatiecampagne-covid-

19-2/ 

 

 

 

 

Normen en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra: 

voorgestelde indicatoren voor opvolging en 

aanbevelingen  

Dit webinar diende om de 

onderzoeksresultaten voor te stellen over de 

nuttige kwaliteitsindicatoren voor de 

verpleegkundige praktijk in de 

woonzorgcentra, die relatief makkelijk te 

registreren zijn, maar die de instellingen niet 

zouden stigmatiseren naar gelang van hun 

bewonerspopulatie. 

Samenvatting van het onderzoek 

De woonzorgcentra voor bejaarden hebben de 

afgelopen jaren een aanzienlijke evolutie 

doorgemaakt. Hun functie is niet beperkt tot 

huisvesting, maar wordt steeds meer een 

zorgdienst voor personen die verpleegkundige 

zorg nodig hebben voor complexe medische 

aandoeningen, maar ook logistieke 

ondersteuning. 

 

De zorgverstrekkers willen […] 

 

Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/webinar-normen-en-zorgkwaliteit-in-

de-woonzorgcentra/ 

 

Informatie over de volledige implementatie van 

het IFIC-loonmodel 

De doelstelling van dit webinar was om de 

verpleegkundigen bij onze aangesloten 

beroepsorganisaties te informeren over IFIC en 

de volledige uitrol ervan. 

 

Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/webinar-informatie-over-de-

volledige-implementatie-van-het-ific-

loonmodel/   

 

 

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-vaccination-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-vaccination-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-vaccination-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-evolution-campagne-de-vaccination-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-evolution-campagne-de-vaccination-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-evolution-campagne-de-vaccination-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/les-normes-et-la-qualite-des-soins-en-mrs-presentation-webinaire/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/les-normes-et-la-qualite-des-soins-en-mrs-presentation-webinaire/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/les-normes-et-la-qualite-des-soins-en-mrs-presentation-webinaire/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-information-sur-la-mise-en-oeuvre-complete-du-modele-salarial-de-lific/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-information-sur-la-mise-en-oeuvre-complete-du-modele-salarial-de-lific/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-information-sur-la-mise-en-oeuvre-complete-du-modele-salarial-de-lific/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/webinaire-information-sur-la-mise-en-oeuvre-complete-du-modele-salarial-de-lific/
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Trefpunt Verpleegkunde 2021 
Op initiatief van de Minister van 

Volksgezondheid en in samenwerking met de 

Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België (AUVB) hebben de FOD Volksgezondheid 

& de AUVB op 18 november 2021 het 

traditionele Trefpunt Verpleegkunde 

georganiseerd in virtuele vorm. 

 

Dagthema: Evidence-based practice: 

voordelen voor verpleegkundigen 

 
Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/trefpunt-2021/  

 

 

 

Een video & een deelname 

aan een podcast 

12 mei 2021 – Verpleegkundige, een 

beroep in beweging 
Ter gelegenheid van de internationale dag van 

de verpleegkund, bedankt de Algemene Unie 

van Verpleegkundigen van België alle 

verpleegkundigen voor hun goede zorgen.  

De aangesloten verenigingen van de AUVB zijn 

unaniem in hun dankbetuiging: jullie zijn 

belangrijk en we verzekeren jullie dat we ons 

engageren om jullie te verdedigen. 

Bedank en proficiat voor wat jullie zijn, denken 

en realiseren! 

 

Video te bekijken: https://auvb-ugib-

akvb.be/verpleegkunde-blijft-een-beroep-in-

beweging/  

 

Podcast – Iklaadmeop – Bx1 
Adrien Dufour en Laurent Moor werden door 

Jean-Jacques Deleeuw uitgenodigd in Podcast 

+. Daar hebben ze het project “Iklaadmeop.be” 

voorgesteld, een elektronisch platform ter 

ondersteuning van het mentale welzijn van de 

zorgverstrekkers.  

 
1 https://auvb-ugib-akvb.be/nieuwsbrieven/    

Podcast in het Frans te beluisteren via: 

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/podcast-

jemerecharge-bx1/  

 

Een nieuwsbrief1 

Op 12 mei 2021 komen er vier thema's aan bod 

in de nieuwsbrief 2021 van de AUVB:  Normen 

en zorgkwaliteit in de woonzorgcentra: 

voorgestelde indicatoren voor opvolging en 

aanbevelingen; Onze helden moeten zich ook 

kunnen opladen; De waarheid over 

verpleegkunde; Verwezenlijkingen van de 

Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België in 2020. 

 

De nieuwsbrief is te lezen op: 

https://mailchi.mp/86a84d5b1185/bedankt-

verpleegkundigen-7236569  

 

Ontmoetingen en politiek 

overleg 

De pandemie heeft onze manier van werken 

veranderd. De vergaderingen vinden 

hoofdzakelijk plaats via videoconferentie. 

 

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/rencontres-infirmieres-2021/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/rencontres-infirmieres-2021/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmier-infirmiere-une-profession-en-evolution/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmier-infirmiere-une-profession-en-evolution/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmier-infirmiere-une-profession-en-evolution/
https://auvb-ugib-akvb.be/nieuwsbrieven/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/podcast-jemerecharge-bx1/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/podcast-jemerecharge-bx1/
https://mailchi.mp/86a84d5b1185/bedankt-verpleegkundigen-7236569
https://mailchi.mp/86a84d5b1185/bedankt-verpleegkundigen-7236569
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In 2021 heeft de AUVB verschillende 

ontmoetingen gehad met  

- verschillende ministeriële kabinetten: 
kabinet van minister Vandenbroucke, 
kabinet van minister Glatigny, kabinet 
van minister Geens, kabinet van 
minister Beke, kabinet van minister 
Weyts, kabinet van minister Maron, 
kabinet van minister Morreale, alsook 
met verschillende parlementaire 
vertegenwoordigers…;  

- verschillende politieke partijen: PS, 
MR, Ecolo-Groen,…; 

- verschillende 
wergeversvertegenwoordigers: 
Unessa, Gibbis, Santhea; 

- verschillende werkgroepen: Hospital 
Surge Capacity Group (HTSC),  Horizon 
scan, Task Force Model van functies 
van verpleegkundige in de zorg van de 
toekomst, overleg over de consortiums 
voor het Waalse Gewest; 

- Healthnet 2.0, Redactieraad EBP, 
Overleg JBI. 

 

Drie werkgroepen 

In 2021 heeft de AUVB een nieuwe werkgroep 

opgericht over "de gespecialiseerde 

verpleegkundigen", "Task Force Functiemodel 

van verpleegkundigen in de zorg van de 

toekomst". De werkgroep "Statuten" heeft zijn 

werk voortgezet. 

Werkgroep gespecialiseerde 

verpleegkundigen  
In 2019 heeft Mevrouw Valérie Glatigny, 

minister van hoger onderwijs, onderwijs voor 

sociale promotie, […] aan de AUVB gevraagd 

om deel te nemen aan een werkgroep (WG) 

van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB).  

De doelstellingen van deze WG waren: inzicht 

verschaffen in de verpleegkundige opleidingen 

(nadenken over de toekomst van de 

specialisaties);  ontzuiling van de structuren 

aan Franstalige kant (allemaal samenwerken);  

nagaan of de gespecialiseerde verpleegkundige 

opleidingen voldoen aan de behoeften in het 

veld (de behoeften aan opleidingen in de FWB 

op het gebied van verpleegkundige 

specialisaties doorspelen naar de Federale 

Minister van Volksgezondheid). Dit om een 

federale beleidsnota over de opleiding van 

verpleegkundigen te kunnen voorleggen aan 

de federale minister van Volksgezondheid, de 

heer Vandenbroucke. 

De AUVB heeft meegewerkt aan de WG van 

de FWB. Vervolgens heeft ze een eigen WG 

opgezet om een visie te bepalen vanuit het 

beroep op de opleiding van gespecialiseerd 

verpleegkundige. 

 

Meer informatie: https://auvb-ugib-

akvb.be/gespecialiseerde-verpleegkundigen-

advis-auvb-2021/  

 

Werkgroep "Statuten" 
De evolutie van de wetgeving over de vzw's en 

die van de AUVB hebben ons bewust gemaakt 

van de beperkingen van de statuten. In 2020 

heeft de Algemene Vergadering aan de Raad 

van Bestuur een mandaat gegeven om de 

Statuten van de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België te herzien en een 

voorstel te doen voor wijzigingen en 

aanpassingen. 

In 2021 heeft een werkgroep bestaande uit de 

vertegenwoordigers van de vijf oprichtende 

verenigingen en vertegenwoordigers van elke 

Kamer per taalrol de werkzaamheden voor de 

herziening van de statuten voortgezet. 

De WG heeft op 16 november 2021 een eerste 

voorstel van statutenwijziging voorgelegd. De 

WG werd gevraagd om het werk voort te 

zetten. 

 

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmiers-specialises-avis-de-lugib/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmiers-specialises-avis-de-lugib/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmiers-specialises-avis-de-lugib/
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Werkgroep "Task Force over het 

functiemodel van de verpleegkundige zorg 

van de toekomst" 
In september 2021 werd de AUVB uitgenodigd 

om vertegenwoordigers af te vaardigen voor 

de Task Force Functiemodel van de 

verpleegkundige zorg van de toekomst. 

Om de gemandateerden bij te staan in hun 

opdracht, heeft de AUVB een WG Task Force 

opgericht. 

Meer over de Task Force 

Gevolg gevend aan het akkoord van de 

Federale Regering, dat de uitdrukkelijke 

ambitie bevat om het beroep van 

verpleegkundige te versterken, werd er een 

initiatief genomen voor de oprichting van een 

speciale werkgroep om het functiemodel voor 

verpleegkundige zorg in de toekomst uit te 

werken. De oprichting van deze Task Force is 

een interfederaal initiatief, waaraan ook de 

bevoegde ministers van onderwijs en van 

gezondheid van de deelstaten meewerken.  

De doelstelling van de Task Force is de 

uitstippeling van een concreet plan om het 

functiemodel tegen het eind van het jaar uit te 

werken. Het is voorzien dat het werk zou 

starten tegen eind september of ten laatste 

begin oktober. 

De Task Force is verdeeld over twee 

werkgroepen: WG 1 zal zich buigen over de 

basisopleiding van de verpleegkundige. WG 2 

zal zich bezighouden met de gespecialiseerde 

verpleegkundigen. 

De werkzaamheden van de Task Force - en de 

twee werkgroepen - zullen zich richten naar de 

adviezen over het functiemodel van de 

Federale Raad voor de verpleegkundige zorg 

(FRV).  

De resultaten daarvan worden dan 

doorgegeven aan de bevoegde ministers tegen 

eind december 2021. 

 

 

Een parlementaire 

hoorzitting 

De AUVB werd gehoord door de Speciale 

Commissie van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers "belast met het 

onderzoek naar het beheer van de 

coronapandemie in België" van 25 januari 

2021. 

De hoorzitting is te belijken op: https://auvb-

ugib-akvb.be/fr/laudition-de-lauvb-ugib-akvb-

a-la-commission-speciale-covid-19/  

 

 

Drie samenwerkingen 

Healthnest 2.0 
De AUVB participeert actief aan HealthNest. Dit 

is een coalitie van professionals en 

zorgorganisaties die zich inzetten om de 

gezondheidsgeletterdheid in België te 

verbeteren. Het doel is om de belangrijkste 

actoren en belanghebbenden te ondersteunen 

om hun ervaringen met gezondheids-

vaardigheden te bundelen en te bepalen welke 

benaderingen het meeste potentieel hebben 

om de situatie in de praktijk te verbeteren. In 

2021 heeft HealthNest naast zijn bestuur een 

speciale taskforce opgericht. De taak van deze 

werkgroep was om duidelijkheid te verschaffen 

over de complexe kwestie van gezondheids-

geletterdheid, die zich bevindt op het kruispunt 

van gezondheid en communicatie. Door middel 

van systeemdenken wil HealthNest ervoor 

zorgen dat de projecten die het ondersteunt 

succesvol worden afgerond met een meetbare 

impact op gezondheidsgeletterdheid. Het 

streeft hiermee ook de sensibilisering rond dit 

thema te versnellen. (Healthnest | 2021-2022) 

 

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/laudition-de-lauvb-ugib-akvb-a-la-commission-speciale-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/laudition-de-lauvb-ugib-akvb-a-la-commission-speciale-covid-19/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/laudition-de-lauvb-ugib-akvb-a-la-commission-speciale-covid-19/
https://www.healthnest.be/nl/home
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Redactieraad Ebpracticenet 

Ebpracticenet is het referentieplatform met 

een elektronische gegevensbank waarin alle 

gidsen voor de klinische praktijk en andere 

dragers van wetenschappelijk onderbouwde 

informatie voor Belgische zorgverstrekkers 

bijeengebracht zijn. U vindt op het online 

platform alle richtlijnen voor de klinische 

praktijk, aanbevelingen, kritische besprekingen 

van artikelen, patiëntenbrochures, 

meetinstrumenten en wetenschappelijk 

onderbouwde audiovisuele instrumenten 

specifiek voor uw beroep. De evidence-based 

praktijk steunt op een driepoot van 

wetenschappelijke bewijzen, ervaring en 

knowhow van zorgverstrekkers, en de wensen 

en voorkeuren van patiënten. 

De AUVB heeft twee mandatarissen in de 

Redactieraad van Ebpracticenet 

 

Belgische Vereniging voor de Geschiedenis 

van de Verpleegkunde 

Via deze facebook pagina brengt men 

onderzoekers, docenten van opleidingen 

verpleegkunde, professionele vereniging-

en en individuele verpleegkundigen die 

zich interesseren voor de geschiedenis 

van de verpleegkunde samen. Historicus 

Luc de Munck is waarnemend voorzitter 

van de Belgische Vereniging voor de 

Geschiedenis van de Verpleegkunde. De 

AUVB ondersteunt dit initiatief. 

 

Time to care 

Gevolg gevend aan de enquête in 2017 opgezet 

door de AUVB-UGIB-AKVB, om een stand van 

zaken op te stellen inzake werkstress en 

werklast ondervonden door de 

verpleegkundigen in alle vakgebieden en in 

heel België, heeft de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België de enquête 

Timetocare besteld (in 2018).  

De enquête Timetocare diende om het verband 

te vinden tussen de werkstress onder invloed 

van de tijd en om de werkgewoonten van de 

verpleegkundigen van nabij te bestuderen om 

een objectief beeld te vormen van de 

ondervonden werkstress en de werklast. 
 

De enquête wordt beheerd door een 

werkgroep met vertegenwoordigers van de 

AUVB-UGIB-AKVB, OAP (Universiteit 

Antwerpen) en van het FWO (Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek). De 

onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) 

van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) is belast 

met de verzameling van gegevens met behulp 

van de MOTUS-software.   

 

Het eindresultaat zal gebaseerd zijn op 

objectieve en relevante gegevens voor de 

politiek, gericht op de tijd en de context.  

 

In 2020 werd dit onderzoek stilgelegd vanwege 

de coronacrisis. Na de crisis zal het worden 

voortgezet. 

 

 

Verwezenlijkingen van de 

AUVB in 2021 

In 2021 zijn de vertegenwoordigers van de 

AUVB doorlopend de bevoegde overheden 

blijven aanspreken. Net als vóór de crisis 

verleent de AUVB absolute prioriteit aan de 

veiligheid, het welzijn van de verpleegkundigen 

en het laten horen van de stem van het beroep 

van verpleegkundige.   

De vertegenwoordigers van de bij de AUVB 

aangesloten verpleegkundige 

beroepsverenigingen hebben zowat elke week 

vergaderd, soms zelfs verschillende keren per 

week, om hun ervaring uit te wisselen, te 

informeren en een stand van zaken op te 

stellen van de toestand op het terrein en zo een 

stem te geven aan het beroep.  
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Deze stem heeft zich unaniem laten horen met 

noden, eisen en klachten. Elke verpleegkundige 

beroepsvereniging heeft binnen haar eigen 

specialiteit de noden van haar 

aangeslotenen/leden/collega's laten blijken, 

om concrete acties op te zetten en eraan deel 

te nemen. 

We hebben een intense briefwisseling gevoerd 

met alle betrokken partijen (regering, 

parlement, vakbonden, werkgevers, IFIC,  

journalisten, …).  

Deze briefwisseling heeft het standpunt 

bevestigd van de AUVB betreffende de 

uitbreiding van de wet van 4 november 2020, 

de vaccinatie door apothekers en dierenartsen, 

de teamverpleegkundige, de IFIC-

functieclassificatie, de opleiding 

verpleegkunde – gespecialiseerde 

verpleegkunde en APN, enz. 

 

Dankzij de aangesloten verpleegkundige 

beroepsverenigingen streeft de AUVB ernaar 

om de belangen van de beoefenaars van de 

verpleegkunde te verdedigen, hun standpunt 

te verdedigen en de verpleegkundige expertise 

te vertegenwoordigen om invloed te kunnen 

uitoefenen op de acties/beslissingen van de 

bevoegde overheden die een invloed hebben 

op het beroep van verpleegkundige. Onze 

acties zijn gericht op de ondersteuning, 

bescherming en het uitdragen van de stem van 

de verpleegkundigen van alle sectoren. 

 

De coronacrisis heeft aangetoond dat we 

samen sterker zijn. Dank aan de 

verpleegkundigen die door hun aansluiting bij 

een verpleegkundige beroepsvereniging de 

stem versterken waarmee we onze behoeften 

kenbaar maken en onze expertise laten horen. 

 

Afgewerkte en lopende dossiers  
Ondanks de coronacrisis, die tal van lopende 
dossiers 'on hold' gezet heeft, blijven we een 
waakzaam oog houden op hun evolutie: 
 
‐ IFIC-functieclassificatie; opvolging van het 

dossier, hoorzitting bij IFIC, vraag om een 
ontmoeting voor meer diepgaand overleg, 
webinar; 

‐ hervorming van de verpleegkundige 
opleiding in België en stroomlijning ervan 
met de Europese richtlijn 2013/55EU;  

‐ eindeloopbaanproblematiek, "zwaar 
beroep"; 

‐ eHealth; advies van de leden betreffende 
de toegang voor verpleegkundigen tot de 
informatie in de "Matrix" van eHealth; 

‐ wetsontwerp rond kwaliteitsvolle 
praktijkvoering in de zorg; 

‐ "deontologische code", ontwerp voor 
oprichting van een website 
(www.benurseinbelgium.be); 

‐ protocolakkoord tussen de federale 
regering en de deelstaten; 

‐ beleidsmemorandum 2019-2024 van 
AUVB-UGIB-AKVB. 
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Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België vzw   

 

 
 

M
is
si
e
s 

 

Het beroep en de 

uitoefening van de 

beoefenaars van de 

verpleegkunde te 

vertegenwoordigen en te 

verdedigen, zowel vanuit 

hun professionele belangen 

als vanuit het belang van de 

hun toevertrouwde 

patiënten 

 

  

De verpleegkunde, de 

verpleegwetenschappen en 

de kwaliteit van de 

verpleegkundige zorg 

promoten en ontwikkelen 

  

De verenigingen van 

beoefenaars van de 

verpleegkunde in de zin van de 

Belgische wet betreffende de 

uitoefening van de 

gezondheidszorg bijeen te 

brengen 

 

De doelstellingen en de prioriteiten van de AUVB-UGIB-AKVB omvatten de verspreiding van 

informatie, communicatie, overleg, het opstellen van adviezen, de vertegenwoordiging van het beroep 

en netwerken.  
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Engagement 

Proactiviteit & vooruitdenken 

Coherentie 

Referentie 

Onafhankelijkheid 

 

 

 

 

  



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2021                                                                                          
 

De mandaten van de 

AUVB-UGIB-AKVB in 

2021  

De AUVB-UGIB-AKVB vertegenwoordigt het 

beroep van verpleegkundige in verschillende 

officiële adviesorganen, raden, commissies en 

politieke en wetenschappelijke organisaties op 

Europees, federaal of gewestelijk niveau.  

 

De mandaten zijn toegewezen aan leden, 

aangesloten verenigingen van de AUVB-UGIB-

AKVB op basis van hun expertise op de 

gebieden waarvoor ze zich kandidaat stellen. 

De mandaten worden vrijwillig uitgeoefend. De 

mandatarissen engageren zich vaal voor 

meerdere jaren, om het standpunt van de 

AUVB-UGIB-AKVB te vertegenwoordigen in de 

verschillende organen waarin ze afgevaardigd 

zijn. 

 

De verschillende vertegenwoordigingen van 

AUVB-UGIB-AKVB zijn: 

 

Op Europees niveau 

• European Federation of Nurses 

Associations (EFN) 

De European Federation of Nurses 

Associations, voordien het Permanent 

Comittee of Nursing (PCN) van de Europese 

Unie, werd in 1971 opgericht om het 

beroep van verpleegkundige en de 

belangen ervan bij de Europese 

instellingen te vertegenwoordigen, op 

basis van richtlijnen over onderwijs en het 

vrije verkeer die de Europese Commissie 

toen aan het opstellen was. EFN 

vertegenwoordigt meer dan een miljoen 

verpleegkundigen in meer dan 34 

nationale verenigingen van 

verpleegkundigen op Europees niveau en is 

zo de onafhankelijke stem van het beroep 

van verpleegkundige. 

 

De AUVB-UGIB-AKVB is lid van EFN sinds 

oktober 2016 en vertegenwoordigt meer 

dan 32 000 actieve verpleegkundigen van 

ons land bij de Europese instellingen.  

De officiële vertegenwoordigers van de 

AUVB-UGIB-AKVB bij de EFN zijn mevrouw 

Deniz Avcioglu (effectief lid) en de heer 

Wouter Decat (plaatsvervangend lid). 

 

 

Op federaal niveau 

• Task Force Functiemodel van 

verpleegkundigen in de zorg van de 

toekomst 

• Redactieraad ebpracticenet 

• Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitverzekering (RIZIV)  

▪ Wetenschappelijke afdeling van 

het Observatorium voor 

Chronische Aandoeningen, 

ingesteld bij de Dienst 

gezondheidszorg  

• Federale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) 

• Technische Commissie voor 

Verpleegkunde (TCV)  

• Federale Raad voor verpleegkunde (FRV)  

• Commissie Patiëntenrechten 

• Planningscommissie Medisch Aanbod – 

Afdeling Verpleegkunde  

• Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (KCE) 

▪ Raad van Bestuur van het KCE 

• Platform hemovigilantie en praktijk 

• Mdeon (Deontologisch 

gezondheidsplatform) 

 

Op gewestelijk niveau 

De Mandaten van de Franstalige Kamer 

• Project SSMG: Rampe-âge 2.3  
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• Project SSMG: Pijnverpleegkundige  

• Be.Hive 

• Rondetafel "mantelzorgers" Huis van 

de Parlementsleden 

• Erkenningscommissies 

• Medische Provinciale Commissie 

• LUSS – Actieplan 10  

• Raad van Bestuur van SISD-WAPI  

 

De Mandaten van de Nederlandstalige Kamer  

• Erkenningscommissies 

• Vlaams Agentschap voor 

Samenwerking rond Gegevensdeling 

tussen de Actoren in de Zorg 

(VASGAZ)  

• Medische Provinciale Commissie  

• Dienst Geestelijke gezondheid VIP² - 

eerste lijn 

• VIKZ (Vlaams Instituut voor 

KwaliteitsZorg) 

• Collaboratief platform voor 

eerstelijnsgezondheidzorg  

• VOPZ  (Vlaams Overlegplatform 

Promotie Zorgberoepen) 

• Platform "Wetenschap en Praktijk" 

 

De mandaten van de Duitstalige Kamer 

• Raad voor de bevordering van de 

gezondheid (Beirat für 

Gesundheitsförderung) 

• Adviesraad voor de ziekenhuizen 

(Krankenhausbeirat) 

• Adviesraad voor de infrastructuren 

voor bejaarden en thuishulp (Beirat für 

Aufnahmestrukturen für Senioren und 

für die häusliche Hilfe) 

• Platform voor palliatieve zorg 

(Palliativpflegeverband) 

• Fédération wallonne des soins 

palliatifs 

• Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-

ethiek 

• Verschillende werkgroepen 
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Algemene Vergadering 

(AV) 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle 

leden van de AUVB-UGIB-AKVB. Deze komt één 

keer per jaar bijeen. In 2021 heeft de Algemene 

Vergadering op 27 april vergaderd per 

videoconferentie.  

 

43 verpleegkundige beroepsverenigingen 

maken de Algemene Vergadering uit: 

ABIHH, ACN, AFISCEP.be, AFISO, AFIU, AIIB-

VUKB, AISPN, APFISCO, ASTER, BEFOHN, 

BELSECT, BHS, BERS, BVNV-ABIN, BVRV, 

BVVDV, BVVS, COMPAS, ENDOFIC, FIIB, FNBV, 

FNIB, GIFD, KPVDB, Les Tabliers Blancs, MEDERI 

Brussels Hoofdstedelijk Geweest, MEDERI 

Vlaams Geweest, NVKVV, ORPADT, SIO, SIXI, 

SIZ Nursing, UROBEL, VBVK, VBZV, VLAS, VOGV, 

VVIZV, VVOV, VVRO, VVVS, 

WCS,Wondzorg.net. 

 

 

De Raad van Bestuur 

(RvB) 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad 

van Bestuur die verkozen is door de Algemene 

Vergadering: 50% van de bestuurders 

vertegenwoordigen de algemene 

beroepsorganisaties en 50% 

vertegenwoordigen de geassocieerde 

effectieve leden. De bestuursleden zijn 

allemaal verpleegkundigen. 

 

De bestuursleden worden verkozen voor een 

duur van 4 jaar. De laatste verkiezing heeft 

plaatsgevonden op 13 juni 2017. 

 

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de 

vereniging en vertegenwoordigt deze in en 

buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle 

aangelegenheden, met uitzondering van die 

welke uitdrukkelijk door de wet aan de 

Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij 

treedt op als eiser en verweerder, in alle 

rechtsgedingen en beslist over het al dan niet 

aanwenden van rechtsmiddelen. 

 

De RvB vergadert een keer per maand. De Raad 

van Bestuur bestaat uit 15 vzw's die lid zijn van 

de AUVB-UGIB-AKVB en die zijn verkozen door 

de Algemene Vergadering. 

 

De RvB (2017-2021) bestaat uit de volgende 

verenigingen: ACN, FNBV, NFBV, KPVDB, 

NVKVV, AFISCEP, AFIU, AISPN, BERS (BVPV-

SBIP), FIIB, SIO, VBVK, MEDERI (met VBZV als 

plaatsvervangend lid), VVOV, VVVS. 

  

In 2021 vonden de bestuursvergaderingen 

plaats op 7 januari, 11 februari, 10 maart, 

9 juni, 30 juni, 11 augustus, 8 september, 

13 oktober, 27 oktober, 10 november en 

8 december.  

 

Bureau 

De leden van het Bureau worden verkozen 

door de Raad van Bestuur voor een duur van 4 

jaar. 

Voor de periode 2017-2021 bestaat deze uit 

een voorzitter, een vicevoorzitter, twee 

secretarissen en een penningmeester. Het 

Bureau legt verantwoording af aan de raad van 

Bestuur. Het bereidt de vergaderingen voor en 

voert beslissingen uit. 

 

In 2021 werd het voorzitterschap 

waargenomen in de functie van federaal 

woordvoerder door Adrien Dufour. Het 

vicevoorzitterschap wordt verzekerd door 

Daniel Schuermans, het secretariaat door 

Hendrik Van Gansbeke en Yves Maule en het 

penningmeesterschap door Mevrouw Hilde 

Driessens. 
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De voorzitters van de kamers zijn permanente 

genodigden bij het Bureau. De voorzitters van 

de genodigde Kamers waren Adrien Dufour, 

voor de Franstalige Kamer, Hilde Driessens 

voor de Nederlandstalige Kamer en Josiane 

Fagnoul voor de Duitstalige Kamer.  

 

In 2021 heeft het Bureau meestal een keer per 

week vergaderd per videoconferentie.  

 

 

Coördinatieteam  

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België stelt twee verpleegkundige 

coördinatoren te werk. Hun taken worden hun 

gedelegeerd door het Bureau.  

 

De taken van de coördinatoren zijn de 

vertegenwoordiging, het netwerken en de 

dialoog met de verschillende betrokken 

partijen. Ze zijn aanwezig bij onderhandelingen 

en stellen de dossiers op.  

Ze nemen actief deel aan verschillende 

adviesorganen, raden en commissies op 

gewestelijk, federaal en Europees niveau, met 

het oog op de valorisatie, erkenning en 

ondersteuning van het beroep van 

verpleegkundige. De communicatie, de 

consultatie en de verspreiding van informatie 

maken deel uit van hun prioriteiten. 

 

De coördinatoren zijn bovendien belast met 

het dagelijks beheer van de vereniging en in het 

bijzonder met de verspreiding van informatie 

en de adviesprocedures. 

 

In 2021 werd de coördinatie voltijds verzekerd 

door Deniz Avcioglu en Wouter Decat. 

 

Deniz Avcioglu is bachelor-verpleegkundige 

gespecialiseerd in de geestelijke gezondheid. 

Ze heeft een Master Volksgezondheid, optie 

Beheer van zorginstellingen. Deniz is de 

Franstalig coördinator en beheert naast de 

federale dossiers ook de dossiers en vragen 

met betrekking tot het Waalse Gewest en de 

Franstalige Kamer. 

 

Wouter Decat heeft een diploma medische en 

sociale wetenschappen en heeft een flink 

aantal jaren ervaring op het gebied van 

geestelijke gezondheidzorg. Wouter is de 

Nederlandstalige coördinator en beheert naast 

de federale dossiers ook de vragen vanuit het 

Vlaams gewest.  

 

De vrijwilligers 

De AUVB-UGIB-AKVB zou niet kunnen bestaan 

zonder de talrijke vrijwilligers van aangesloten 

beroepsverenigingen. Met uitzondering van de 

twee coördinatoren werken alle leden van de 

aangesloten organisaties als vrijwilligers voor 

de AUVB-UGIB-AKVB.  

 

Dankzij de inzet, de aanwezigheid en het werk 

van deze talrijke vrijwilligers, die tijd noch 

energie sparen voor het beroep van 

verpleegkundige, kan het werk van de AUVB-

UGIB-AKVB met succes bekroond worden. 

Dankzij hun passie en hun expertise die ze gul 

ter beschikking stellen, kan de AUVB-UGIB-

AKVB evolueren. 

 

We willen dan ook al deze vrijwilligers van 

harte danken voor hun inzet, hun 

medewerking en vertegenwoordiging in de 

verschillende commissies,  werkgroepen, 

vergaderingen en vertegenwoordiging, voor 

hun opvolging van dossiers, kortom voor al hun 

inspanningen. 

Zonder hen zouden we onze missies niet 

kunnen vervullen. We hopen de komende 

jaren nog te mogen rekenen op hun 

waardevolle aanwezigheid en samenwerking. 

 

De AUVB-UGIB-AKVB, dat zijn zij allen.  

Dank u! 
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De Kamers 

De structuur van de AUVB-UGIB-AKVB steunt 

op drie Kamers volgens taalrol: 

 

• De Franstalige Kamer 

• De Duitstalige Kamer 

• De Nederlandstalige Kamer 

 

Elke Kamer bestaat uit de vzw's die lid zijn van 

de AUVB-UGIB-AKVB volgens hun taalrol. Elke 

Kamer kiest onder haar leden een voorzitter, 

een vicevoorzitter en een secretaris die het 

Dagelijks Bestuur van de Kamer vormen. 

 

De Kamers vergaderen autonoom. Ze volgen 

voornamelijk de regionale en gewestelijke 

aangelegenheden. Ze bereiden ook de federale 

dossiers voor om de goede werking van de 

AUVB-UGIB-AKVB te bevorderen.  

 

Elke kamer stuurt een activiteitenverslag en 

opgestelde dossiers door aan de voorzitter, die 

deze doorstuurt naar de Raad van Bestuur van 

de AUVB-UGIB-AKVB en aan de andere Kamers. 

 

 

Franstalige Kamer 

De Franstalige Kamer werd opgericht op 16 juli 

2013. Deze verenigt alle Franstalige 

verenigingen die zijn aangesloten bij de AUVB. 

De opdracht is om regionale en 

communautaire aangelegenheden op te 

volgen. De leden bereiden ook de federale 

dossiers voor om de goede werking van de 

AUVB te bevorderen. 

 

In 2021 werd het voorzitterschap 

waargenomen door Adrien Dufour, het 

vicevoorzitterschap door Meidhi Dallaturca.  

Een dagelijks bestuur van de Franstalige Kamer 

ondersteunt de voorzitter en de vicevoorzitter 

in hun functies. Het bestaat uit een lid van de 

algemene beroepsvereniging acn (Olivier 

Gendebien), een lid van de algemene 

beroepsvereniging  NFBV (Alda Dalla Valle) en 

een lid van de gespecialiseerde 

beroepsvereniging AISPN (Patricia Menti). 

 

In 2021 heeft de Franstalige Kamer ten minste 

een keer per maand vergaderd per 

videoconferentie. 

 

 

 

Duitstalige Kamer 

In 2021 bestond het dagelijks bestuur van de 

Kamer uit voorzitter Josiane Fagnoul, 

vicevoorzitter François Trufin en secretaris 

Marei Schwall.  

 

Nederlandstalige Kamer  

In 2021 bestond het dagelijks bestuur van de 

Kamer uit Hilde Driessens, voorzitter, Pascal 

Vanmeenen, vicevoorzitter. Christine Van 

Cante, Karel Op de Beeck en Brecht Serraes 

waren de andere bureauleden.  

 

Het dagelijks bestuur van de Nederlandstalige 

Kamer heeft vergaderd op 6januari, 14 januari, 

17 februari, 18 februari, 3 maart, 7 april, 19 mei 

(denkdag), 18 augustus, 15 september, 29 

september, 18 oktober (denkdag), 17 

november, 8 december. 

De Nederlandstalige Kamer heeft vergaderd op 

22 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 

mei, 25 augustus, 22 september, 24 november 

en 22 december. 

 

Er waren verschillende vergaderingen voor 

overleg met betrokken partijen in 2021  

‐ ontmoeting met het kabinet-Beke; 

‐ ontmoeting met het kabinet-Weyts; 
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‐ ontmoeting met de Vlaamse 

zorgambassadeur; 

‐ ontmoeting met de 

vertegenwoordigers van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers; 

‐ ontmoeting met de vakbonden 

betreffende IFIC. 

 

In 2021 zijn er meerdere 

werkgroepen/projecten geweest: 

‐ overleg over de specialisaties; 

‐ voorstel van een alternatief voor het 

attractiviteitsplan voor de 

verpleegkundigen – WG attractiviteit; 

‐ Evidence-Based Practice;  

‐ ‘adviescomité verpleegkunde’ : 

stagecontract; 

‐ taskforce ‘zorgkundigen’ 

‐ VOPZ; 

‐ … 

 

 

Website 

De website brengt nieuws, publicaties en 

informatie betreffende de AUVB-UGIB-AKVB, 

de leden en ook de Raden (FRV, CTAI,…, enz) en 

andere organisaties.    

 

Op de website van AUVB-UGIB-AKVB vinden 

onze leden talrijke koppelingen naar al onze 

aangesloten verenigingen. Daarnaast hebben 

zij rechtstreeks toegang tot de website zodat zij 

er elementen naar keuze kunnen publiceren, 

zoals hun nieuwsbrief, opleidingen en 

congressen die zij organiseren. Twee 

bestuursleden van de aangesloten 

verenigingen hebben ook toegang tot het 

intranet. De verschillende verslagen van 

vergaderingen, rapporten, bijlagen, enz. 

kunnen er geraadpleegd worden. 

 

De website wordt momenteel beheerd door de 

twee coördinatoren. 

 

De website is te vinden met de volgende links: 

www.auvb.be     www.ugib.be     www.akvb.be 

We zijn ook aanwezig op Twitter 

@AUVBUGIBAKVB  
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02 709 20 70 

0471 86 11 27 

0471 86 11 56 

 

 

 

 

info@ugib.be 

wouter.decat@auvb.be 

deniz.avcioglu@ugib.be 

 

 

 

 

 

Regusgebouw 

Pegasuslaan 5 

1831-Diegem (Brussels Airport) 

 

 

 

 

Twitter 

by 

@AUVBUGIBAKVB 
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