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De Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen vzw (in dit document verder genoemd als 
VVKV vzw) hecht veel waarde aan het huishoudelijk reglement. 

Specifieke regels en afspraken zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden van de VVKV 
vzw. 
 
 
Toepassing: 
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van de VVKV vzw ongeacht type: 

• Leden van de Raad van Bestuur (RvB) 
• Leden van de Algemene Vergadering (AV) 
• Kinderverpleegkundige Ambassadeurs 
• Aangesloten leden 

 
Daar waar bepaalde onderdelen van het huishoudelijk reglement enkel van toepassing zijn op een 
specifieke ledengroep, zal dit expliciet in dit document worden vermeld. 
 
 
Regeling: 
Het huishoudelijk reglement regelt de dagelijkse goede professionele werking van de VVKV vzw 
en de afspraken waaraan alle leden ongeacht type zich dienen te houden. In eerste instantie 
wordt steeds uitgegaan van het professionele ‘gezonde verstand’. 
 
 
Afspraken: 

• Communicatie: 
o De visie van de VVKV vzw is steeds werken vanuit een constructieve en positieve 

insteek met een objectieve kritische maar opbouwende blik. Elk lid verbindt zich 
ertoe nooit negatieve uitlatingen te doen vanuit de VVKV vzw of eender welke 
vorm die (on)rechtstreeks betrekking heeft op de VVKV vzw. 

o Geen enkel aangesloten lid mag onder eender welke vorm spreken in naam van 
de VVKV vzw. Wel kunnen ze vanuit eigen naam de berichten van de VVKV vzw 
zelf verder delen via hun persoonlijke sociale media of handmatig. 

o Kinderverpleegkundige ambassadeurs kunnen enkel spreken in naam van de 
VVKV vzw na concrete voorafgaande afspraken met de RvB en AV en de daarbij 
aangeleverde teksten of eender welke andere aangeleverde bronnen. 

o Leden van de RvB en AV kunnen spreken in naam van de VVKV vzw na duidelijke 
voorafgaande afspraken en toestemming van een meerderheid van de RvB en 
AV. Dit geldt voor alle mogelijke contacten, inclusief pers. 

o Indien er gecommuniceerd wordt vanuit een algemeen e-mailadres van de VVKV 
vzw, dient de verzender steeds de eigen naam onderaan het bericht te vermelden. 

o Vanuit de VVKV vzw zullen wij in geen enkel geval vragen op te komen tegen de 
eigen organisatie(s) en/of werkgever(s). Als beroepsorganisatie zijn we niet 
verantwoordelijk voor persoonlijke uitspraken van eender welk lid, in eender welke 
hoedanigheid en in eender welke context in tijd en ruimte. 

o Vragen van externen en studenten dienen steeds te worden doorverwezen naar 
het algemene contactadres: info@vvkv.be.  
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• Huisstijl en afbeeldingen 
o Er mag enkel gebruik worden gemaakt van de officieel goedgekeurde en meest 

actuele huisstijl, logo’s, mascotte of eender welke symboliek vanuit de VVKV vzw. 
Dit is op te vragen in een afzonderlijk document ‘StyleGuide’. 

o Aangesloten leden mogen nooit gebruik maken van afbeeldingen en huisstijl van 
de VVKV vzw. En dit zowel voor eigen als professioneel gebruik. 

o Ambassadeurs kunnen enkel gebruik maken van aan hen specifiek aangeleverde 
afbeeldingen en huisstijl. 

o Leden van de RvB en AV mogen vrij gebruik maken van de afbeeldingen en 
huisstijl zolang dit past binnen de afspraken en doelen van de VVKV vzw. 

o Het gebruiken van documenten en teksten uit de VVKV vzw dient steeds te 
worden voorzien van een bronvermelding en disclaimer. 

o Er mag in geen enkel geval gebruik gemaakt worden van afbeeldingen waarvan 
de rechten niet bij de VVKV liggen en/of niet door de VVKV zijn aangekocht. 

o Zelf ontwikkelde teksten, rapporten, presentaties, afbeeldingen en Infographics 
dienen steeds voorzien te worden van een Disclaimer en cc-proof gemaakt. 

 
• Vertrouwelijkheid 

o Alle verslagen van eender welk overleg, rapporten, inhoud van teksten, specifieke 
projecten en hun inhoud, of eender welke andere ontwikkeling vanuit de VVKV vzw 
ivm de werking en het behalen van de doelstellingen van de vzw zijn te allen tijde 
strikt vertrouwelijk. Deze mogen in geen enkel geval gecommuniceerd worden 
naar externe personen en/of organisaties tenzij hiervoor de uitdrukkelijke 
toestemming werd gegeven vanuit de RvB en AV. 

o Alle leden hebben toegang tot extra voordelen zoals het Kinderverpleegkundig 
Kenniscentrum. Deze inhoud is enkel voor geldige leden. Het delen van deze info, 
in welke vorm dan ook en met eender wie, is niet toegestaan. De ledeninhoud is 
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Door het delen ervan zonder officiële  
toestemming fop je niet enkel je persoonlijke professionele bekwaamheidstraject, 
je fopt ook de hele beweging en strijd ter erkenning van het 
kinderverpleegkundige beroep. 
Elk lid draagt hierin een professionele en volwassen verantwoordelijkheid. 

 
• Informatieoverdracht 

o Het principe van de VVKV vzw is steeds objectief en evidence based werken. 
Geen enkel lid mag in naam van de VVKV vzw informatie verspreiden welke niet 
klopt of eenzijdig vanuit commerciële doeleinden van een externe firma of 
organisatie wordt verspreid. Dit voor zowel externe als eigen organisatie en/of 
werkgever. 

o Geen enkel lid mag noch in naam en hoedanigheid van de VVKV vzw noch via de 
communicatiekanalen van de VVKV vzw eender welke vorm van reclame maken. 
Uitzondering geldt voor de leden van de RvB en AV na uitdrukkelijke goedkeuring 
in de daarvoor bestemde vergaderingen. 

o Geen enkel lid mag juridische informatie verwerven aan derden of andere leden 
uit naam van de VVKV vzw. Voor juridische informatie wordt steeds doorverwezen 
naar de juridische diensten van de eigen werkgever of werknemersorganisatie(s). 


