
JUNIOR VRA EN DE JONGE SPECIALIST

De Junior VRA behartigt de belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde, niet alleen ten aanzien van de 

opleiding, maar ook ten aanzien van zaken op maatschappelijk en financieel-economisch terrein. Daarom is 

sinds 2014 één Junior VRA lid afgevaardigde binnen de Ledenraad van De Jonge Specialist (DJS). Dit is de 

zelfstandige landelijke beroepsvereniging van alle artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist en 

geregistreerde profielartsen. AIOS revalidatiegeneeskunde moeten zich zelf aanmelden bij De Jonge Specialist, 

maar krijgen dit wel actief aangeboden wanneer zij lid worden van de VRA. Al sinds 2004 zijn de aios 

revalidatiegeneeskunde actief betrokken bij DJS, via de voorloper van DJS, de LVAG 

DE JONGE SPECIALIST

DJS is binnen Nederland dé belangenorganisatie voor alle aios én anios en daardoor invloedrijk en 

daadkrachtig. DJS praat mee aan de Cao-onderhandelingstafels en in lokale overleggen met werkgevers via de 

LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband), waarmee DJS nauw samenwerkt. Hierbij is er ook een 

nauwe samenwerking met de LAD De vereniging is het aanspreekpunt voor belangrijke partijen zoals het 

Ministerie van VWS, de landelijke ziekenhuisorganisaties (NFU en NVZ), de KNMG en de Arbeidsinspectie. De 

Jonge Specialist houdt zich bezig met de gevolgen en nieuwe mogelijkheden t.g.v. de bezuinigingen op de zorg, 

verkorting van de opleiding, werkloosheid onder Jonge Klaren, modernisering en kwaliteit van de medische 

vervolgopleidingen. DJS richt zich op arbeidsomstandigheden (arbeidstijden, detachering, deeltijd en 

ouderschapsverlof) bijvoorbeeld met de tweejaarlijkse enquête gezond en veilig werken en het onderhouden 

van contacten met andere verenigingen in binnen- en buitenland, zoals de juniorverenigingen inclusief de 

huisartsen en sociaal geneeskundigen. Leden van DJS en LAD kunnen rekenen op arbeidsrechtelijke 

ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een geschil met de 

opleider.  

SAMENSTELLING

De Jonge Specialist is een individuele ledenorganisatie met de volgende bestuursstructuur: de Ledenraad met 

31 specialisme-afvaardigingen en 1 anios afvaardiging, het Dagelijks Bestuur en diverse Commissies/ 

Werkgroepen. Het bestuur van DJS bestaat uit aios en anios. Het bestuur vergadert elke maand en wanneer 

nodig vaker. Het bestuur stelt speerpunten op gedurende een beleidsjaar die worden goedgekeurd door de 

Ledenraad.  

De Ledenraad wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de Juniorverenigingen van de 

Wetenschappelijke Verenigingen van de erkende medische specialismen aangevuld met de klinisch chemici, 

klinisch fysici, ziekenhuisapothekers en spoedeisende hulpartsen. De vertegenwoordigers van de 

Juniorverenigingen worden voorgedragen door het bestuur van de desbetreffende Juniorvereniging en 

benoemt door de Ledenraad van De Jonge Specialist. De Ledenraad vergadert minimaal vier keer per jaar. Het 

is een over en weer informerende vergadering met overleg en afstemming. De Ledenraad kan gevraagd en 

ongevraagd advies geven aan het bestuur van De Jonge Specialist en vormt een belangrijk orgaan voor het 

uitdragen van informatie naar de achterban en het inventariseren van medisch specialisme overstijgende 

problemen. 

VERGADERINGEN

Vier keer per jaar, op de woensdagavond, locatie Utrecht danwel online of gecombineerd.  



TAKEN VAN HET JUNIOR VRA LID

Actieve deelname aan de vergaderingen van de Ledenraad. Naast toehoorder en discussielid in deze 

vergaderingen ontvangt het Junior VRA/DJS Ledenraadslid informatie voorafgaand aan de vergaderingen en de 

notulen van deze vergaderingen. Dit biedt de mogelijkheid mee te denken bij alle voorkomende onderwerpen, 

vragen te stellen en de visie van de AIOS revalidatiegeneeskunde te geven. Relevante informatie of 

ontwikkelingen worden teruggekoppeld naar de Junior VRA en vice versa. Eventueel deelname aan het 

dagelijks bestuur, centraal bestuur of commissies is mogelijk en biedt een extra kans het vak uit te dragen en 

breder samen te werken.  
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