
Onderwerp: Rencontre de l'UGIB avec le cabinet de Mr Vandenbroucke du 17 mai 2021 - overleg 

met het kabinet Vandenbroucke van 17 mei 2021  

 
(Mail envoyé en Cci aux membres du CA -  Mail verzonden in Bcc naar de leden van de RvB) 

 

Beste collega’s 

 

Op 17 mei vond een overleg plaats tussen afgevaardigden van de AUVB en het kabinet van 

de heer Vandenbroucke waarbij ook de minister aanwezig was. We geven u hierover graag 

feedback. 

 

Na een concrete uiteenzetting over de huidige situatie binnen ons beroep, de perceptie 

hierover en de uitdagingen die ons te wachten staan, hebben wij onze visie verdedigd om te 

komen tot de realisatie van een daadwerkelijk plan voor de attractiviteit  van het 

verpleegkundig beroep en voor de retentie binnen het beroep. 

 

Dit plan omvat de volgende punten:  

- Kwalitatieve erkenningsnormen om kwaliteitszorg in alle sectoren/gebieden van de 

verpleegkunde te garanderen; 

- Een eerlijke en correct gefinancierde functiedifferentiatie in verhouding tot de 

verantwoordelijkheden en de inzetbaarheid van elk individu; 

- De middelen voor adequate en kwalitatieve opleidingen (inclusief permanente 

vorming) met specifieke doelstellingen op korte en middellange termijn; 

- Een reële en evenwichtige vertegenwoordiging van het beroep van verpleegkundige 

binnen de organen die haar aanbelangen; 

- Dringende aandacht voor het emotionele welzijn van verpleegkundigen en hun 

verantwoordelijken. 

Aandacht voor de korte termijn is eveneens van fundamenteel belang en moet worden 

gekenmerkt door: 

- De uitvoering en realisatie van een effectief overleg met de beroepsgroep of 

rekening houden met een daadwerkelijke representativiteit; 

- Het afronden en finaliseren van de sociale akkoorden (b.v. titels en kwalificaties); 

- Rekening houdend met het emotioneel leed; 

- Verpleegkunde als zwaar beroep beschouwen en de compensatie hiervoor. 

Vervolgens vond een constructieve discussie plaats, die verschillende perspectieven 

opleverde betreffende: 

- De concretisering van het Zorgpersoneelsfonds 

- Het afronden van de sociale akkoorden 

� IFIC met specifieke beroepstitels en -kwalificaties 

- De attractiviteit van het beroep 

- Psychologische ondersteuning 

- De representativiteit van het beroep 

- Erkenningsnormen 

- Opleiding en vorming 



Wij hopen dat deze discussie zal leiden tot een daadwerkelijk en constructief overleg met de 

beroepsgroep en tot een ambitieus plan in functie van de aantrekkelijkheid van het beroep 

en de retentie van verpleegkundigen met concrete perspectieven op korte, middellange en 

lange termijn.  

Wij zullen niet nalaten u verder te informeren naarmate de besprekingen vorderen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 
Deniz Avcioglu & Wouter Decat  

Coordinatrice & Coördinator 
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