
Wij gaan zorgen 
dat het vak 
kinderverpleeg-
kunde blijft 
bestaan



01Onze 
dromen… 

is een gelijkwaardige samenwerkingspartner voor alle 

kinderverpleegkundigen en bij het vak

kinderverpleegkunde betrokken professionals.

staat en gaat er voor dat alle zieke kinderen in Nederland zorg krijgen van 

een kinderverpleegkundige.

maakt de beroepsgroep kinderverpleegkundigen los van bestaande, 

traditionele structuren.

Is een laagdrempelige en toegankelijke beroepsvereniging waarbinnen 

kinderverpleegkundigen kennis, expertise en passie over het vak 

kinderverpleegkunde kunnen delen.

biedt kinderverpleegkundigen de ruimte om zich te ontwikkelen en te 

bekwamen binnen hun vakgebied en om kennis te delen en samen te 

werken met kinderverpleegkundigen buiten hun eigen werkplek.

is ambassadeur van het vak kinderverpleegkunde; de leden, een grote 

groep kinderverpleegkundigen uit het gehele werkveld, 

vertegenwoordigen hun vak en dragen dit uit.

is aanwezig bij lokale, regionale en landelijke samenwerkingsverbanden 

ten aanzien van het kinderverpleegkundige vak.

behartigt de belangen van kinderverpleegkundigen.

draagt bij aan de ontwikkeling van het vak kinderverpleegkunde en de 

ontwikkelingen binnen de kindzorg met als doel het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg voor kind en gezin.

Kinderverpleegkunde.nl ... 

Onze 
doelstellingen; de beroepsvereniging… 



02

Investeert in het opbouwen van een productieve en prettige samenwerkingsrelatie 

met samenwerkingspartners binnen de kindzorg, denk hierbij aan 

belangenverenigingen, de beroepsgroep kinderartsen, opleidingscentra, 

zorgsintstellingen, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS.

Onze 
daadkracht, de beroepsvereniging… 

laat de bestaande, traditionele structuren los, beweegt daarentegen juist mee 

met en speelt in op actuele ontwikkelingen en vraagstukken.

werft actief leden, de kinderverpleegkundigen zijn (het gezicht van) 

Kinderverpleegkunde.nl en tevens ambassadeurs van het vak kinderverpleegkunde, 

zij leveren een (pro)actieve bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van 

Kinderverpleegkunde.nl.

organiseert en faciliteert trainingen, bijeenkomsten, scholingen en symposia voor 

kinderverpleegkundigen die aansluiten op de wensen en ontwikkelingsbehoeften 

van kinderverpleegkundigen en bijdragen aan het vormen van een solide basis 

voor het kinderverpleegkundige vak.

is zichtbaar voor kinderverpleegkundigen en andere bij het kinderverpleegkundige 

vak betrokken professionals zoals kinderartsen. Kinderverpleegkunde.nl realiseert dit 

door:

houdt leden en andere geïnteresseerden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen 

aangaande het kinderverpleegkundige vak doormiddel van het bijhouden van de 

website en de social mediakanalen van Kinderverpleegkunde.nl en door middel van 

het versturen van nieuwsbrieven.

Kinderverpleegkunde.nl ...

Actief aanwezig te zijn op symposia, congressen en bijeenkomsten voor 

professionals.

Website en social media-accounts actief bij te houden.

Door regelmatig, minimaal 3 keer per jaar, nieuwsbrieven te versturen aan leden en 

volgers
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Kinderverpleegkunde.nl is de beroepsvereniging en
het landelijk samenwerkingsplatform voor en door 
daadkrachtige kinderverpleegkundigen

voelen zich verantwoordelijk om een actieve bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van het vak kinderverpleegkunde, binnen alle werkgebieden 

waar kinderverpleegkundigen werkzaam zijn en voor alle kinderen die 

kinderverpleegkundige zorg nodig hebben.

Onze 
leden...

Zijn (het gezicht van) Kinderverpleegkunde.nl, zij bepalen de koers binnen 

de beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl en zij zijn de 

ambassadeurs van onze beroepsvereniging én van het vak 

kinderverpleegkunde.

leveren een actieve bijdrage aan de beroepsvereniging 

Kinderverpleegkunde.nl, zijn op de hoogte van de landelijke 

ontwikkelingen binnen het kinderverpleegkundige vak en helpen mee om 

die te vertalen naar de praktijk. Hierdoor worden onder andere richtlijnen, 

scholingen en tools ontwikkeld die bijdragen aan het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg en beschikbaar zijn voor alle kinderverpleegkundigen in 

Nederland.

zijn trots op het mooie vak kinderverpleegkunde en willen dit graag 

uitdragen en verspreiden.

vormen een afspiegeling van de gehele kinderverpleegkundige 

beroepsgroep, komen uit heel Nederland en zijn binnen elke setting 

werkzaam.

Onze leden: de kinderverpleegkundigen van 
Kinderverpleegkunde.nl...


