
Vacature Leden Beroepsbelangen Commissie (BBC)  

De Beroepsbelangen Commissie is op zoek naar meerdere nieuwe leden. Vind je het leuk om je 

talenten te ontwikkelen of om je in te zetten voor de beroepsgroep namens de Nederlandse 

Vereniging van Revalidatieartsen? Wil je helpen om de revalidatiegeneeskunde mee te positioneren? 

Wil je meer leren over wat er speelt op strategisch vlak binnen de VRA? Wordt dan lid van de BBC!  

Wat doet de BBC 

De BBC houdt zich bezig met allerlei uiteenlopende thema’s op het gebied van beroepsbelangen 

zoals vermindering registratielast, medisch leiderschap, netwerkgeneeskunde, diagnose- en 

verrichtingenthesaurus, zorgen dat de revalidatiegeneeskundige zorg betaalbaar blijft, beoordeling 

concept behandelkaders, juiste zorg op de juiste plek en gezond en veilig werken. Dit doen we op 

verschillende manieren: ontwikkelen documenten, informatievoorziening via website en nieuwsbrief, 

schrijven artikelen voor het NTR, organiseren workshops bij het DCRM of het Colloquium. En via 

vertegenwoordiging in het VRA-bestuur en diverse commissies binnen de Federatie Medisch 

Specialisten en de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Praktische informatie  

 De BBC vergadert 6-7x per jaar digitaal op vrijdag van 14.30-16 uur  

 Twee keer per jaar houdt de BBC op vrijdag een beleidsmiddag van 13-17 uur met aansluitend 

een diner op een plek centraal in Nederland 

 Voorbereiding vergadering en uitvoering acties n.a.v. vergadering gemiddeld 1-2 uur  

Wij vragen  

Een enthousiaste collega die oog heeft voor de belangen van de revalidatiearts en zich daarvoor wil 

inzetten. Een collega die graag meedenkt en meebeslist over landelijke ontwikkelingen in de 

revalidatiezorg. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat je open staat voor andere ideeën en 

discussies om je eigen mening verder vorm te geven en uit te dragen. Het aantal jaren ervaring als 

revalidatiearts maakt niet uit, als je maar enthousiast bent!  

Wij bieden  

Als lid van de Beroepsbelangen Commissie heb je de kans om je in te zetten voor de 

belangenbehartiging van alle revalidatieartsen in Nederland. Je werkt samen met andere 

enthousiaste commissieleden uit het hele land met een uiteenlopende kennis en ervaring binnen de 

revalidatiegeneeskunde. Je blijft goed op de hoogte van wat er op bestuursniveau binnen de VRA 

speelt en ook over de ontwikkelingen op landelijk niveau blijf je goed geïnformeerd. 

Interesse  

Denk je dat de BBC misschien wat voor jou is? Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend een 

BBC-vergadering bij te wonen of om een half jaartje mee te draaien. Zo kun je kennis maken met de 

overige commissieleden en wat er zoal in de BBC wordt besproken en zo leren wij jou ook beter 

kennen.  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: beroepsbelangen@revalidatiegeneeskunde.nl
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