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Mevrouw, Mijnheer, 
 
Het sociale akkoord 2005-2010 voorziet in de toekenning van een functiecomplement  aan de 
hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundigen-diensthoofden van de 
ziekenhuizen, ROB/RVT en diensten voor thuisverpleging, voor zover dit personeel beschikt over 
18 jaar geldelijke anciënniteit en een basisopleiding en een permanente vorming heeft gevolgd 
inzake de sociale reglementering die van toepassing is op de instellingen. 
 
In het kader van de beslissingen die genomen zijn in toepassing van dit akkoord, is het volgende 
beslist: 

- het voordeel van deze maatregel uit te breiden naar de hoofdverpleegkundigen en 
hoofdparamedici van de psychiatrische verzorgingstehuizen en naar de coördinatoren van 
de initiatieven voor beschut wonen; 

- het minimale aantal uren basisopleiding op 24 uren en de permanente vorming op 8 uren 
per jaar vast te leggen; 

- de opleidingen (basisopleiding en permanente vorming) moeten betrekking hebben op de 
volgende drie domeinen: 

o het beheer van de uurroosters, arbeidsduur en collectieve arbeidsovereenkomsten 
o het welzijn op het werk 
o het managen van een team 

- de opleidingen (basisopleiding en permanente vorming) moeten door de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden erkend. 

 
Daarnaast is het volgende beslist: 

- de verpleegkundigen van de ziekenhuizen beantwoorden aan deze voorwaarden rekening 
houdend met de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de 
ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd 

- het kaderpersoneel waarop de maatregel betrekking heeft en dat een kaderopleiding in de 
verpleegkunde, een universitaire opleiding in het management en beleid van de 
gezondheidszorg, in de verpleegkunde en de vroedkunde, in de gezondheidsvoorlichting 
en –bevordering of een opleiding van beheerder van woon- en zorgcentra heeft gevolgd, 
beantwoordt aan de eis van een basisopleiding van 24 uren; 
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- de opleidingsvoorwaarden (basisopleiding en permanente vorming) zijn van toepassing in 
alle betrokken sectoren, als voorwaarde voor de uitbetaling van het functiecomplement 
vanaf 1 januari 2011. 

 
Op basis hiervan is een formulier voor de aanvraag van een erkenning van de voorgestelde 
opleidingen uitgewerkt (zie bijlage). Dit formulier moet ingevuld worden door de organisaties of 
instituten die een opleiding voorstellen en moet worden vergezeld van het gedetailleerde 
opleidingsprogramma. 
 
Om de erkenning te bekomen, moeten de opleidingen aan de volgende criteria voldoen: 

- het gaat om een opleiding (met uitzondering van colloquiums, symposia,…) met een 
pedagogische dimensie en bestemd voor een aantal deelnemers die interactie tussen 
opleider en deelnemers mogelijk maakt 

- het aantal uren van de opleiding bedraagt minstens 8 uren 

- de opleiding gaat door in België 

- de opleiding richt zich meer bepaald tot het personeel van de gezondheidsdiensten die een 
kaderfunctie uitoefenen  

- de opleiders hebben een opleiding hoger onderwijs of een universitaire opleiding genoten 
en beschikken over voldoende kennis (door hun opleiding of hun doorgaans uitgeoefende 
functie) om de opleiding te geven 

- de inhoud van de opleiding heeft, voor een minimum aantal van 8 uren, op het volgende 
betrekking: 

o het beheer van de uurroosters, arbeidsduur en collectieve 
arbeidsovereenkomsten: overuren, oncomfortabele en onregelmatige prestaties, 
nachtwerk, deeltijds werk, vrijstelling van prestaties op het einde van de loopbaan, 
brugpensioen, tijdskrediet, betaald opleidingsverlof, borstvoedingspauzes, 
vaderschaps-/moederschapsverlof, bescherming van het moederschap, ‘klein 
verlet, verlof wegens persoonlijke aangelegenheden, onderhandelings- en 
overlegorganen, syndicale afvaardiging, ondernemingsraad… 

o het welzijn op het werk: preventie en bescherming op het werk (EDPBW, 
IDPBW, CPBW, …) ; bescherming tegen pesterijen en ongewenst sexueel gedrag, 
gezondheidstoezicht van de werknemers, ergonomie, onthaal van nieuwe 
medewerkers, bescherming van de jongeren op het werk, bescherming van de 
stagiairs, bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden voor oudere 
werknemers, afstemming tussen werk en levenskwaliteit,… 

o het managen van een team: groepsdynamiek, kennisbeheer, kennisoverdracht, 
tijdsbeheer, vergadertechnieken, onderhandelingstechnieken, projectbeheer, 
agressiebeheer, efficiënte communicatie,… 

 
Aan elke deelnemer die de volledige opleidingscyclus heeft gevolgd, wordt na de vorming een 
attest afgeleverd, volgens het model dat op de website van de FOD Volksgezondheid is geplaatst. 
 
De opleidingsinstellingen bezorgen op het einde van elke vormingscyclus de lijst van studenten 
aan de FOD Volksgezondheid die geslaagd zijn en/of die aan de volledige opleiding hebben 
deelgenomen. Het model van de lijst staat op de website van de FOD Volksgezondheid. De lijst 
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moet aan de FOD Volksgezondheid worden bezorgd, binnen de 60 dagen volgend op het einde 
van de vorming, via het e-mailadres: staff-training@gezondheid.belgie.be. 
 
Deze omzendbrief, alsook het formulier voor de erkenningsaanvraag, het model van het attest en 
het model van de lijst van deelnemers worden op de website van de FOD Volksgezondheid ter 
beschikking gesteld voor de opleidingsinstellingen: http://www.staf-training.be. 
 
De erkenningsaanvragen moeten worden gericht aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu minstens één maand voor het begin van de opleiding per mail naar 
volgend adres: staff-training@gezondheid.belgie.be. 
 
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal zijn beslissing 
binnen een termijn van maximum 30 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag bekendmaken. Bij 
deze beslissing zal het volgende worden toegevoegd: 

- voor de erkende opleidingen, een erkenningsnummer dat zal moeten worden vermeld op 
de attesten die door het opleidingsinstituut worden afgeleverd. 

- voor de niet-erkende opleidingen, een verantwoording van de beslissing. 
 
Met de meeste hoogachting, 
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