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ALGEMENE UNIE  
VAN VERPLEEGKUNDIGEN 

VAN BELGIË vzw.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van 
België (AUVBUGIB-AKVB) werd in 1952 opge-
richt als een feitelijke vereniging. Tot 2009 bleef 
de AUVB een alliantie van algemene, autonome 
beroepsorganisaties zonder een onderscheiden 
en specifieke rechtsvorm. 

Op 15 september 2009 slaagden vijf algemene 
verenigingen, met name de (toenmalige) ACN, 
FNBV, FNIB, KPVDB en NVKVV, erin om samen 
de ‘Algemene Unie van Verpleegkundigen van 
België’ tot een vzw om te vormen, waardoor de 
oorspronkelijke feitelijke vereniging rechtsper-
soonlijkheid verkreeg. 

In het KB van 26 september 2013 wordt door het 
RIZIV een eerste financiering voorzien voor de 
AUVB met de bedoeling alle beroepsorganisaties 
voor verpleegkundigen te verenigen en te ver-
tegenwoordigen. Door de werking van de AUVB 
te financieren ondersteunt de federale overheid 
de deelname van verpleegkundigen aan de ver-

schillende organen waarin zij zitting hebben en 
waarvoor ze uitgenodigd worden in te zetelen. 
Deze financiering werd opgestart omwille van 
twee redenen. Enerzijds geschieden de vergoe-
dingen van de artsen, de kinesitherapeuten en 
paramedici via erelonen of rechtstreeks via het 
RIZIV. Echter, voor de meeste verpleegkundigen 
gebeurt de verloning via het Budget van Financi-
ele Middelen (BFM) van de ziekenhuizen.
De verpleegkundigen worden dus niet door een 
overeenkomstencommissie vertegenwoordigd, 
tenzij de thuisverpleging. Anderzijds heeft het 
attractiviteitsplan voor verpleegkunde, mede 
omwille van het grote aantal betrokken profes-
sionals en omwille van de grote diversiteit van het 
vakgebied, geleid tot de oprichting van nieuwe 
beroepsorganisaties voor verpleegkundigen.

De AUVB stelt zich open voor alle verenigin-
gen van verpleegkundigen met inbegrip van de 
verenigingen van gespecialiseerde verpleeg-
kundigen.

WIE ZIJN WE? 

De verpleegkunde, de verpleegwetenschappen 
en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg pro-
moten en ontwikkelen.

De Beroepsverenigingen van verpleegkundigen 
zoals bedoeld in de Belgische wet betreffende 
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 
bijeen brengen.

Het vertegenwoordigen en verdedigen van alle 
beoefenaars van de verpleegkunde en van de 
uitoefening van dit beroep, zoals bedoeld in 
‘Hoofdstuk 4 - De uitoefening van de verpleeg-
kunde’ van de gecoördineerde wet van 10 mei 
2015 betreffende de uitoefening van de gezond-
heidszorgberoepen, en dit zowel vanuit hun  
professionele belangen als vanuit het belang van 
de hen toevertrouwde patiënten

MISSIE

onze leden



De AUVB-UGIB-AKVB is een pluralistische onaf-
hankelijke vereniging. Ze ontwikkelt haar activitei-
ten op het gehele Belgische grondgebied, buiten 
alle filosofische en politieke strekkingen om. 
Ze heeft in april 2018 haar waarden bevestigd. 
De AUVB-UGIB-AKVB en haar leden zijn:

Toegewijd 
De verenigingen ondersteunen ‘actief’ de missies 
die door de AUVB-UGIB-AKVB worden verdedigd. 
De acties van de beroepsverenigingen sluiten aan 
bij de opdrachten van de AUVB-UGIB-AKVB. 

Proactief & visionair 
De AUVB-UGIB-AKVB wil anticiperen op de visies 
en ontwikkelingen die het beroep van verpleeg-
kundige beïnvloeden (beleid, maatschappelijk 
middenveld, sociale partners).
De acties van de AUVB-UGIB-AKVB komen 
overeen met de beslissingen die binnen de AU-
VB-UGIB-AKVB worden genomen.

Coherent 
Eendracht maakt macht.

Communicatie en netwerken verenigt het ver-
pleegkundig beroep, geeft meer samenhang en 
gewicht aan de acties van de AUVB-UGIB-AKVB 
en benadrukt de multidimensionale aspecten van 
het beroep van verpleegkundige.

Een referentie 
De AUVB-UGIB-AKVB is een bevoorrechte vertrou-
wenspartner, die erkend wordt als een essentiële 
gesprekspartner en medespeler in de sector van 
de verpleegkunde en in de gezondheidssector. 
De AUVB-UGIB-AKVB zorgt als unie voor meer 
zichtbaarheid, meer impact en meer invloed op 
politiek niveau. Ze bevordert de erkenning en 
waardering van het beroep.

Onafhankelijk
De AUVB-UGIB-AKVB is onafhankelijk van elke 
filosofische en/of politieke strekking. 

De leden-organisaties zijn autonoom en werken 
binnen de AUVB-UGIB-AKVB samen aan een ge-
meenschappelijke visie op de evolutie van het 
beroep.

ONZE WAARDEN WAAROM LID WORDEN VAN 
EEN BEROEPSVERENIGING 
VOOR VERPLEEGKUNDIGEN?

Om de besluitvorming in het gezondheids-
zorgbeleid te beïnvloeden! “Leiderschap 
in de verpleegkunde” vestigen1 
Verpleegkundigen – als professional en als indi-
vidu – kunnen de besluitvorming en de richting 
van het gezondheidszorgbeleid beïnvloeden. We 
kunnen dit doen via leiderschap in de verpleeg-
kunde, dat naar voren wordt geschoven door de 
beroepsverenigingen voor verpleegkundigen. 
Een manier om leiderschap in de verpleegkunde 
te vestigen, is lid te worden van beroepsvereni-
gingen die de kans bieden aan wie dat wil om 
zich – via mandaten en/of werkgroepen – actief 
in te zetten in de nationale, gewestelijke en/of 
communautaire besluitvormingsorganen.
Leiderschap in de verpleegkunde is essentieel 
voor de autonomie en de emancipatie van het be-
roep. Het combineert de capaciteit om de andere 
te beïnvloeden voor doeleinden die men belang-
rijk vindt, de capaciteit om een situatie te wijzigen 
en om wijzigingen tot stand te brengen en de 
macht om veranderingen teweeg te brengen. 
Verpleegkundigen hebben er alle belang bij dat 
zij de kans grijpen om beter gewapend te zijn om 

hun leiderschap te vestigen. Zo kunnen verpleeg-
kundigen hun plaats veroveren in de besprekingen 
die over hen gaan en in de besluitvorming over de 
kwaliteit van de gezondheidszorg. Op die manier 
kunnen ze in de praktijk meewerken aan beslis-
singen die verband houden met de zorgsector 
en met de maatschappelijke uitdagingen op het 
gebied van gezondheid en innovaties voorstellen. 
Hierdoor kunnen ze in alle legitimiteit naar voren 
treden als niet te negeren spelers.

Om de stem van de verpleegkundige te 
laten horen!
Om deel te nemen aan de opstelling van de ac-
tieplannen en de besluitvorming en om de stem 
van de verpleegkundigen te laten horen, moeten 
we op het juiste moment op de juiste plek zijn. 
Door actief te zijn in een – algemene en/of gespe-
cialiseerde – vereniging, kunnen we de stem van 
de mensen op het terrein laten horen en zo de 
adviezen en beleidsbeslissingen met betrekking 
tot de verpleegkunde beïnvloeden.
De verenigingen bestaan uit verpleegkundigen en 
zorgkundigen die samen een of meerdere aspec-
ten belichten en zo het beroep en de uitoefening 
ervan vertegenwoordigen en verdedigen.  Deze 
verpleegkundigen nemen vrijwillig deel aan ver-
gaderingen, overlegmomenten, hoorzittingen, 
werkgroepen, workshops enz. om het advies en 
het gezamenlijke standpunt van de verpleegkun-

digen te laten horen. Deze verpleegkundigen en 
zorgkundigen beïnvloeden dankzij hun actieve 
deelname de beslissingen die de regeringen ne-
men en die een invloed hebben op het leven en 
de loopbaan van alle verpleegkundigen.

Om informatie uit te wisselen, elkaar te 
informeren en op de hoogte te blijven!
De beroepsverenigingen zijn plekken waar infor-
matie, ervaringen, belevingen, opleidingen en 
vertegenwoordigingen worden uitgewisseld. Ze 
informeren, nemen poolshoogte op het terrein 
en zorgen voor uitwisseling en overbrenging van 
informatie.
Ze worden geraadpleegd door beleidsmensen en 
besluitvormingsinstanties voor advies en voor 
een visie op het beroep, de verpleegkundigen en 
de verpleegkundige wetenschappen. Ze worden 
ook geraadpleegd door verpleegkundigen om 
antwoorden te geven, informatie uit te wisselen 
en het beroep te doen evolueren.
Wie in het hart van een vereniging staat, krijgt 
snel correcte informatie uit de eerste hand.
De verpleegkundigen die zich actief engageren 
om hun vereniging en het beroep te presente-
ren, zijn vrijwilligers die hun tijd en hun energie 
investeren om de verpleegkundige zorgen en 
de verpleegkundige wetenschappen te doen 
evolueren. 
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België bestaat al meer dan 70 jaar. Al 70 jaar 
vertegenwoordigt zij via de verenigingen waaruit 
ze bestaat, het beroep van verpleegkundige en 
volgt ze de evolutie van het beroep, de profes-
sionals en de wetgeving op de voet. 
Word als beroepsvereniging in de verpleegkun-
de lid van de AUVB. Word als verpleegkundige 
lid van een van onze leden-verenigingen. Help 
ons om op pluralistische wijze en in alle onaf-
hankelijkheid bij te dragen tot de promotie en 
de verdediging van de verpleegkundige weten-
schappen en tot de kwaliteit van de verpleeg-
kundige zorgen, zowel op federaal niveau als 
op het niveau van de drie gewesten en de drie 
gemeenschappen. 
De rijkdom van de AUVB is dat zij alle verpleeg-
kundigen samenbrengt: zorgkundigen, gegra-
dueerde verpleegkundigen/HBO5, bachelors, 
gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleeg-
kundig specialisten, zowel Franstaligen, Duits-
taligen als Nederlandstaligen. 
De kracht van de AUVB bestaat erin dat ze met 
één stem spreekt om de mening van het beroep 
te laten horen.

1 Valérie Berger, Francine Ducharme, “Le leadership infirmier: 
un atout indispensable pour le développement de la discipline 
et de la profession” (Leiderschap in de verpleegkunde: een on-
ontbeerlijke troef voor de ontwikkeling van de discipline en het 
beroep), Recherche en soins infirmiers 2019/1 (nr. 136), blz. 6, 
te vinden op https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-
infirmiers-2019-1-page-6.htm 
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