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Convenant 

1. Doel 

Het doel van het convenant ligt hoofdzakelijk in het verzekeren van enerzijds een goede samenwerking 

tussen de kinekring en AXXON, anderzijds in het uitbouwen van een gestructureerde netwerkverbinding 

met de eerstelijnszones. 

 

2. Definitie kinekring 

Een kinekring is een regiogebonden entiteit van kinesitherapeuten, die zich groepeert in een vereniging met 

rechtspersoonlijkheid (vzw) of in een feitelijke vereniging, met als doel de lokale belangen van de 

kinesitherapeuten binnen eerstelijnszones te behartigen.  

De kinekring maakt deel uit van de werking van de overkoepelende beroepsvereniging AXXON, Kwaliteit 

in Kinesitherapie en vertegenwoordigt de lokale kinesitherapeut binnen de algemene vergadering. 

 

3. Partners 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, met zetel in de Beatrijslaan 39, 2050 Antwerpen, en wettelijk 

vertegenwoordigd door de ondertekenende voorzitter. 

- De kinekring - zowel de feitelijke verenigingen als de verenigingen met rechtspersoonlijkheid - en 

vertegenwoordigd door de ondertekenende voorzitter. 

 

4. Gemeenschappelijke opdracht 

- Beide partners willen samen de lokale beroepsaangelegenheden en belangen van de kinesitherapie en de 

kinesitherapeuten behartigen in de breedst mogelijke zin waardoor het beleid regionaal en nationaal mee 

wordt gestuurd. 

- Beide partners verbinden zich om, los van enige politieke, ideologische of godsdienstige overtuiging zich in 

te zetten voor de beroepsorganisatie en de beroepsverdediging. 

- Beide partners verbinden zich ertoe om de onderlinge relaties te bevorderen met de beoefenaars van 

medische en paramedische beroepen, met de gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, 

organisaties in de gezondheids-en welzijnszorg en met de overheden. 

- Beide partners verbinden zich ertoe om de goede werking van de kinekring te stimuleren, de loyaliteit en 

collegialiteit onder collega’s te bevorderen en geen discriminatie toe te laten. 
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- Beide partners verbinden zich ertoe om het lidmaatschap toe te laten voor alle kinesitherapeuten die 

erom verzoeken en de gemeenschappelijke richtlijnen te respecteren omtrent lidmaatschap, geformuleerd 

door hun respectievelijke algemene vergadering.  Deze richtlijnen zijn terug te vinden in de notulen van de 

algemene vergadering. 

- Beide partners verbinden zich ertoe om minimaal jaarlijks hun samenwerking te evalueren en hun 

bevindingen uit te wisselen aan de hand van een kort standaardformulier om, indien nodig, bijkomende 

maatregelen te treffen om de samenwerking te optimaliseren. 

- Beide partners engageren zich om opportuniteiten voor innovatie te signaleren en knelpunten in mono-, 

trans- en interdisciplinaire samenwerking te detecteren. De communicatie hieromtrent verloopt via het 

infopunt (info.nl@axxon.be of 02/709.70.80). 

 

5. Specifieke opdracht van de kinekring 

- De kinekring staat open voor alle kinesitherapeuten uit het werkveld (o.a. uit de eerste lijn alsook voor 

de kinesitherapeuten die werkzaam zijn in de tweede lijn en de derde lijn e.d.) met als doel de 

samenwerking te stimuleren. 

- De kinekring engageert zich tot samenwerking met AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, vzw. 

- De kinekring heeft stemrecht op de algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, 

volgens de geldende afspraken inzake vertegenwoordiging. 

- De kinekring maakt deel uit van de provinciale koepel. 

- De kinekring stelt zich op als ‘aanspreekpunt’ voor de leden, de lokale overheden en de partners binnen 

de gezondheidszorg. De kinekring beoogt de multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg en de 

relaties met de regionale organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de lokale bevolking te 

verbeteren. 

- De kinekring functioneert als ‘spreekbuis’ en zal de plaatselijke belangen van de kinesitherapeuten 

behartigen en vertegenwoordigen binnen maatschappelijke en lokale gezondheidsinitiatieven. 

- De kinekring zal een bijdrage leveren tot het bevorderen van de collegialiteit onder zijn leden en zal door 

bemiddeling eventuele onderlinge geschillen in der minne trachten te regelen. 

- De kinekring verbindt zich ertoe om de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de verdeling van het 

trekkingsrecht volgens het principe van een gesloten financiële portefeuille binnen de algemene vergadering 

van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw te volgen. Deze afspraken zijn terug te vinden in de notulen 

van de algemene vergadering.  

- De kinekring streeft ernaar om rechtspersoonlijkheid te verwerven door de rechtsvorm van een 

vereniging zonder winstoogmerk aan te nemen. 

- De kinekring zal alle richtlijnen betreffende de beroepsuitoefening, kringenbeleid, gemeenschappelijke 

acties voor beroepsverdediging verspreiden naar de leden toe. 
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- De kinekring respecteert het door AXXON in zijn geheel uitgestippelde strategische beleid in het kader 

van de beroepsverdediging. 

- De kinekring zal bij eventuele ontbinding de niet aangesproken werkingsgelden (enkel het trekkingsrecht 

van de kinekring) van het jaar waarin de ontbinding plaatsvindt, terugbetalen aan AXXON, Kwaliteit in 

Kinesitherapie vzw. De rest van de werkingsgelden nog in kas dient te gaan naar een vereniging met een 

gelijkaardig doel. 

 

6. Specifieke opdracht van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, engageert zich tot samenwerking met de provinciale koepels en 

kinekringen. 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, verbindt zich ertoe op vraag van de kinekring logistieke 

ondersteuning te geven aan de kinekring en advies en ervaring uit te wisselen rond bestuurlijke 

aangelegenheden en realisatie van zijn doelstellingen. 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw respecteert de autonomie van de kinekring, in zoverre deze 

niet strijdig is met het algemeen belang van de kinesitherapie en de kinesitherapeuten in het bijzonder.  

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw zal binnen de beroepsorganisatie het maatschappelijk belang van 

de kinekringen steeds verdedigen en ter harte nemen. 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw zal binnen “AXXON, Physical Therapy in Belgium” alle belangen 

inzake beroepsverdediging van de kinesitherapeuten behartigen. 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw verbindt zich ertoe om het trekkingsrecht van de kinekringen 

en de provinciale koepels na te komen volgens de afspraken die hieromtrent geldig zijn en geformuleerd 

werden door de algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw. 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw verbindt zich ertoe om alle richtlijnen betreffende 

beroepsuitoefening, kringenbeleid en gemeenschappelijke acties voor beroepsverdediging te communiceren 

en toe te lichten. 

- AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw verbindt zich ertoe om de promotie van de kinesitherapie in al 

haar aspecten te helpen ondersteunen en te verspreiden binnen de gezondheidszorg en haar diverse 

partners. 

 

 

 

 

7. Financiële responsabilisering van beide partners 
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- Ter aanvulling van de statutaire verplichtingen zal AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie jaarlijks een 

activiteiten- en financieel verslag bezorgen (mailen) aan de kinekringen over het financiële beheer van de 

lidgelden van de beroepsvereniging. 

- Ook voor de kinekringen wordt een responsabilisering gevraagd voor het gebruik van de gelden in het 

kader van het trekkingsrecht. In dit verband wordt gevraagd een jaarlijks activiteitenverslag op te maken en 

te bezorgen (mailen) aan AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie. 

- Voor beide partners geldt dat het gebruik van de lidgelden hoofdzakelijk moet besteed worden in functie 

van de aangesloten leden. 

 

Het samenwerkingsconvenant heeft een onbeperkte duur en wil in eerste instantie de goede 

werking handhaven tussen de kinekring enerzijds en AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie 

vzw anderzijds. 

Een sterk ontwikkeld netwerk van kinekringen blijft noodzakelijk om in een geest van 

wederzijds vertrouwen en transparantie toekomstgericht samen te werken met de 

verschillende geledingen van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, zijnde: haar bestuur 

en medewerkers.  


