
          VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

 

VWVJ  ·  KAPUCIJNENVOER 35 BLOK D  ·  B 3000 LEUVEN 

TEL: 016 33 68 81 · E-MAIL:INFO@VWVJ.BE  ·  WEBSITE:WWW.VWVJ.BE  ·  001-1373558-17 

 

 

De Werkgroep Jeugdverpleegkundigen anno 2018-2019 

The golden circle van Sinek 

Hoe we leden willen inspireren om actie te ondernemen! 

 

 

Missie: Waarom  

De werkgroep brengt verpleegkundigen samen. In een sfeer van enthousiasme, positivisme, 

motivatie, leergierigheid en ontmoeting versterken we samen de beroepsidentiteit en  -fierheid. 

 

Visie: Hoe 

Ontmoeting 

De werkgroep is een ontmoetingsplaats voor verpleegkundigen en bevordert formele en informele 

contacten in binnen- en buitenland. De werkgroep is een vrijplaats waar verpleegkundigen in alle 

vrijheid en veiligheid kunnen spreken, van gedachten wisselen en bekommernissen delen. 

Samenhorigheid 

Binnen de werkgroep heerst een sfeer van betrokkenheid en steun. De leden herkennen bij elkaar 

enthousiasme, inzet, spontaniteit, positivisme, motivatie en leergierigheid. Verpleegkundigen uit de 

verschillende netten, uit beleids- en praktijkfuncties, van over heel Vlaanderen, van de brede JGZ-

sector.  

Wetenschap 

De werkgroep versterkt wetenschappelijk denken en wetenschappelijk onderbouwd werken. 

 

WHAT

HOW

WHY
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Ontwikkelen 

De werkgroep stimuleert voortdurende ontwikkeling, door bestaande expertise te delen en te 

verspreiden, door reflectie, door vorming en door persoonlijke ontwikkeling .  

Profilering  

De werkgroep streeft naar een groeiend zelfbewustzijn, een eigen identiteit en een verpleegkundig 

leiderschap. We bouwen bruggen met partners die zich inzetten voor maximale ontwikkelingskansen 

voor kinderen en jongeren. 

 

Jaarwerking: Wat 

Vergaderlocatie en data 

12/9/18, 14/11/18, 13/2/19, 12/6/19: 14u – 18u 

K&G, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel 

https://www.kindengezin.be/contact-en-help/bereiken/ 

Agenda 

12/9/18:  

• Nieuws uit de sector 

• Kernprincipes in de visie Jeugdgezondheidszorg : ‘proportioneel universalisme’ en               

‘subsidiariteit’, wat betekent dit voor onze verpleegkundige praktijk? 

14/11/18:  

• Nieuws uit de sector 

• Met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is een update van het ‘profiel van de 

jeugdverpleegkundige’ aan de orde. Terzelfdertijd werken we aan het formuleren van een 

takenpakket van de CLB-verpleegkundige 

13/2/19: 

• Wat leren we uit het rapport:’ Kwalitatief onderzoek naar de (na)zorg aan kansarme 

leerlingen en hun ouders, volgend op de systematische contactmomenten in het CLB’ 

• Met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is een update van het ‘profiel van de 

jeugdverpleegkundige’ aan de orde. Terzelfdertijd werken we aan het formuleren van een 

takenpakket van de CLB-verpleegkundige 

12/6/19: 

• Nieuws uit de sector 

• Finaliseren van de update van het ‘profiel van de jeugdverpleegkundige’ en een takenpakket 

van de CLB-verpleegkundige 

 

https://www.kindengezin.be/contact-en-help/bereiken/
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Wie zijn we? 

 

 

Wens je meer info of heb je interesse om ons te vervoegen? 

Contacteer monica.bulcke@vwvj.be 

 

mailto:monica.bulcke@vwvj.be

