Toekomstige initiatieven

Werkgroep
Begeleidingsverpleegkundigen

Toekomstige initiatieven worden meegedeeld via
de website van het NVKVV (www.nvkvv.be).

1.

De webpagina van de
begeleidingsverpleegkundigen vindt u terug via
www.nvkvv.be/werkgroepen/Begeleidingsverpleegkundigen

KERNGROEP


Hilde Rombauts



Kristine Sels



Kurt Bourguillioen



Malvina Liekens



Marleen Matton



Lieven de Maesschalck



Rita de Laat



Suzy Kimpen



Veerle Leemans



Wim Moerman

2.

WERKGROEP

Vertegenwoordiging uit de provincies Oost en West
Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en
Brussel.

3.

CONTACTPERSONEN


Suzy Kimpen
Voorzitter,
Suzy.kimpen@uz.kuleuven.be



Heidi Vanheusden
Stafmedewerkster NVKVV,
Tel. 02/737.97.89
h.vanheusden@nvkvv.be

Werkgroep
Begeleidingsverpleegkundigen

Wie is de

Waarom deze werkgroep

Competentiemanagement

begeleidingsverpleegkundige
1.
Sinds het federaal sociaal akkoord van 1
maart 2000 werd de functie van
begeleidingsverpleegkundige opgericht voor
intreders, herintreders en studenten in de
verpleeg- en vroedkunde.

Wat doet de
begeleidingsverpleegkundige
1.

Opvang en begeleiding van elke
intreder/herintreder & studenten
in de verpleeg- en vroedkunde.

2. Plannen en organiseren van een
opleidingsprogramma op
organisatie- en afdelingsniveau.
3. Aanspreekpunt
mentor/preceptor

Het uitwerken van een functieen competentieprofiel.

2. Het uitwisselen van ervaringen
en het delen van expertise!
3. Het verder structureel en
inhoudelijk uitbouwen van de
functie van
begeleidingsverpleegkunde op
een professionele manier.
4. Samen reflecteren en
oplossingsgericht knelpunten
bespreken.
5. Het organiseren van specifieke
opleidingen/trainingen op basis
van de vormingsnoden.

De rode draad in het competentieprofiel
van de begeleidingsverpleegkundigen is de
definitie en het competentiewiel van Lou
van Beirendock van Quintessence.
“menselijke observeerbare eigenschappen
onder de vorm van toegepaste kennis en
daadwerkelijk gedrag die op een of andere
wijze kan bijdragen tot succesvol
functioneren in een specifieke rol of functie”
Van Beirendonck,L. (2007). Iedereen competent,
handleiding voor competentiemanagement dat werkt.
Lannoo Campus.

Structuur & vergaderingen.
De werkgroep komt op regelmatige basis
samen voor besprekingen en het uitwisselen
van expertise met de kerngroep.

Lokalen NVKVV,

4. Overleg met
onderwijsinstellingen

Vergote Square 43, 1030 Brussel

5. Bijkomend geeft elke
begeleidingsverpleegkundige
een eigen specifieke invulling
van zijn of haar functie binnen
de instelling of organisatie waar
hij/zij werkzaam is.

E-mailadres:

Tel. administratie: 02 / 732 10 50
administratie@nvkvv.be

