
 

 

 

 
 

Reglement Commissie Wetenschap en Innovatie van de Nederlandse Vereniging van 
Revalidatieartsen (VRA) 

– september 2019– 

 
1. 
De Commissie Wetenschap en Innovatie (afkorting: WeCo) van de Nederlandse Vereniging van 
Revalidatieartsen  is door het Bestuur ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
betreffende de revalidatiegeneeskunde te inventariseren, te ordenen, te begeleiden en te 
stimuleren. 
 
2. 
Taken van de Commissie: 

a. De Commissie Wetenschap en Innovatie volgt actief het wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie in de revalidatiegeneeskunde in Nederland en zo mogelijk ook daarbuiten en kan 
het Bestuur daaromtrent gevraagd en ongevraagd adviseren. 

b. De Commissie Wetenschap en Innovatie fungeert binnen de Vereniging als het 
aanspreekpunt voor de wetenschappelijke aspecten van de revalidatiegeneeskunde. 
Daartoe inventariseert, ordent en publiceert de Commissie Wetenschap en Innovatie het 
revalidatieonderzoek in Nederland. 

c. De Commissie Wetenschap en Innovatie participeert desgevraagd namens de Vereniging in 
relevante gremia betreffende wetenschappelijk onderzoek en innovatie. 

d. De Commissie Wetenschap en Innovatie organiseert en begeleidt wetenschappelijke 
vergaderingen (congressen), alsmede overige wetenschappelijke activiteiten van de 
Vereniging, een en ander in overleg met het Bestuur.  

e. De Commissie Wetenschap en Innovatie geeft voorlichting en advies aan de Vereniging met 
betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, implementatie van wetenschappelijk onderzoek, 
innovatie, publicaties en voordrachten. 

f. De Commissie Wetenschap en Innovatie reikt prijzen uit voor de stimulering van 
wetenschappelijk onderzoek, als de PhD Award,  

g. De Commissie stimuleert innovatie op het gebied van revalidatiegeneeskunde. Dit doet de 
Commissie door middel van inventariseren, ordenen en publiceren van voorbeelden van 
innovatie.  

 
3. Samenstelling 

a. De leden van de Commissie Wetenschap en Innovatie worden door het Bestuur benoemd 
uit de leden in de zin der wet. De voordracht geschiedt door de Commissie. 

b. De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar en kan eenmaal worden verlengd. 
c. Het rooster van aftreden wordt in onderling overleg door de leden van de Commissie 

vastgesteld.  
d. De benoeming van de Commissieleden en wijzigingen in de verdeling van de functies 

(voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) worden tijdens algemene ledenvergaderingen van 
de Vereniging bekendgemaakt.  

e. De Commissie kan voor de uitvoering van haar taak de hulp vragen van andere leden van 
de Vereniging en is gerechtigd  voor het uitvoeren van haar taak anderen advies te vragen.  

f. Indien hieraan financiële consequenties verbonden zijn is vooraf toestemming van het 
Bestuur vereist. 

g. Het aantal leden van de Commissie Wetenschap en Innovatie bedraagt minimaal achten 
maximaal het aantal dat voor het uitvoeren van de taken nodig en werkbaar is.  

h. De Commissie kiest uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter. Van de 
Commissieleden is er één tevens lid van het Algemeen Bestuur, hetgeen van belang is voor 
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de samenhang en dwarsverbanden tussen de voor wetenschap relevante 
gremia binnen de Vereniging.  

i. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een voldoende spreiding over de verschillende 
werkterreinen (centrum-, ziekenhuis-, kinder- en volwassenrevalidatie) evenals een 
gespreide vertegenwoordiging vanuit verschillende delen van het land. 

j. In de Commissie Wetenschap en Innovatie heeft minimaal één hoogleraar zitting. Aan de 
Commissie wordt een vertegenwoordiger van de kerngroep toegevoegd. 

 
4. Zittingsduur 

a. Elk lid van de Commissie Wetenschap en Innovatie, uitgezonderd de leden namens de 
kerngroep, wordt benoemd voor de periode van vier jaar en is terstond éénmaal 
herkiesbaar. De totale aaneengesloten zittingsduur is maximaal acht jaar.  

b. De leden namens de kerngroep, die aan de Commissie Wetenschap & innovatie zijn 
toegevoegd, worden benoemd voor twee jaar en zijn in het algemeen niet herkiesbaar. 

 
5. Vervanging leden 
Elk commissielid is bij aftreden in principe verantwoordelijk voor het voordragen van een 
vervangend lid uit dezelfde regio. 
 
6. Voorzitter 
a. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Commissie. b. De voorzitter wordt bij afwezigheid of 
ontstentenis vervangen door bij voorkeur de vicevoorzitter. 
 
7. Vertegenwoordiging 
De Commissie treedt gezien het gestelde in de artikelen 12 (De vertegenwoordiging) en 14 
(Commissies) van de Statuten niet naar buiten op dan in overleg met het Bestuur. De Commissie is 
niet bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven van de 
Vereniging dan met uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur. 
 
8. Vertegenwoordiging Raad Wetenschap en Innovatie Federatie Medisch Specialisten 
a. De Commissie Wetenschap en Innovatie doet een voordracht aan het bestuur  voor 

benoeming voor de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Raad 
Wetenschap en Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten.  

b. Het bestuur draagt de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor bij de 
Federatie Medisch Specialisten. 

c. De vertegenwoordiging van de Raad Wetenschap en Innovatie zorgt na iedere vergadering 
voor een korte inhoudelijke schriftelijke terugkoppeling aan bureau, bestuur en Commissie 
Wetenschap & Innovatie.  

 
9. Jaarverslag 
De Commissie brengt jaarlijks verslag uit omtrent haar werkzaamheden.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRA d.d. 20-09-2019. 


