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De Jonge Specialist (DJS) streeft naar één landelijke vertegenwoordiging 
voor alle aios; onafhankelijk en sterk door de krachten te bundelen. 

DJS is een individuele ledenvereniging waar ongeveer de helft van alle 
aios in Nederland bij aangesloten is. Omdat we de belangen van alle 
aios behartigen, vinden we een brede input vanuit de achterban belang-
rijk. Daarom hebben we de Raad Juniorverenigingen (RJV) opgericht 
waarin alle 32 juniorverenigingen zitting hebben. Ook lokale arts- 
assistentenverenigingen van de UMC’s kunnen hier laagdrempelig bij 
aansluiten als toehoorder. 

Daarnaast werkt DJS intensief samen met zowel de Landelijke vereniging 
van Artsen in Dienstverband (LAD) als de Federatie Medisch Specialisten 
(de Federatie). Onze leden zijn automatisch lid van de LAD. Zo worden 
ook onze collectieve belangen aan de verschillende cao-tafels behartigd. 

Het Bestuurlijk Overleg Orgaan van de Federatie heeft in overleg met 
DJS besloten dat aios een toehoorderschap hebben in de Federatie als 
zij alle aios vertegenwoordigen. DJS juicht dat streven toe, en wil graag 
alle aios formeel vertegenwoordigen. 

Om naar een volledige dekkingsgraad te streven is er met de Junior- 
verenigingen voor een gecombineerd lidmaatschap gekozen. Hierbij 
word je lid van zowel de Juniorvereniging als van DJS en daarmee  
automatisch ook van de LAD. 
 
Om de Juniorverenigingen een grotere stem te geven binnen DJS wordt 
de Algemene Leden Vergadering omgevormd naar een ledenraad als 
hoogste orgaan van de vereniging. In deze ledenraad vertegenwoordigt 
elke Juniorvereniging zijn eigen specialisme, waarbij een Juniorvereni-
ging met meer leden, meer stemmen zal hebben. 

3



Huidige situatie
De juniorverenigingen zijn gratis lid van de Raad Juniorverenigingen (RJV) 
(tot 2015 €10,- afdracht via de juniorvereniging). De kosten van de RJV 
worden gedragen door De Jonge Specialist. 

Individuele leden betalen €130,-, bestaande uit:

€20,- aan De Jonge Specialist, bestemd voor: 
AIOS Upgrade, DJS magazine, website, nieuwsbrieven, folders, 
verenigingskosten.

€80,- aan de LAD, hieronder valt:
• 40,- afdracht aan KNMG (Medisch Contact, federatiekosten, landelijke   
 vertegenwoordiging);
• Onderhandelaars voor de cao-tafels;
• Vertegenwoordiging in European Junior Doctors;
• LAD magazine en nieuwsbrief;
• Secretariële ondersteuning en communicatie-advies;
• Juridische en arbeidsrechtelijke ondersteuning bij confl icten voor 
 individuele leden (inclusief rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheid)
 via het Kennis- en Dienstverleningscemtrum van de LAD en Federatie   
 Medisch Specialisten.

€30,- aan de Federatie, hieronder valt:
• Ambtelijk secretaris, bureau-ondersteuning, beleidsadvies;
• Communicatieadvies, offl ine en online communicatie-ondersteuning; 
• Ledenbeheer en ondersteuning bij evenementen (zoals AIOS Upgrade),  
 samen met LAD;
• Vergaderondersteuning (inclusief ruimtes);
• Magazine De Medisch Specialist.
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Individuele leden krijgen minimaal 42% terug via de vakbondsbijdrage 
van de werkgever (totaal lidmaatschap dus maximaal €75,- per jaar).

Daarnaast heeft De Jonge Specialist een overeenkomst met de VvAA, 
waardoor je korting krijgt op verzekeringen en bij afsluiting van twee 
privéverzekeringen eenmalig de jaarcontributie van DJS terugkrijgt.

Voorstel vanaf 2016
Ons voorstel is om een gecombineerd lidmaatschap in te stellen. 
Een aios wordt dan zowel lid van de Juniorvereniging als van DJS en 
daarmee van de LAD. 

Voor aios die nu zowel lid zijn van DJS als van een Juniorvereniging 
wordt het totale lidmaatschap hiermee niet duurder. 
Ook voor aios die alleen lid zijn van DJS wijzigen de kosten niet.
Voor leden van alleen een Juniorvereniging zal het lidmaatschap duur-
der worden vanwege de combinatie met DJS. Hiervoor ontvangen zij 
echter vele extra’s én profi teren zij van een sterkere positie van aios. 

Ook hier geldt dat aios minimaal 42% van het totale factuurbedrag 
via de werkgever terug kunnen krijgen. 
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Doordat we alle aios van Nederland vertegenwoordigen, hebben we 
een  sterke onderhandelingspositie op landelijk niveau. Zo kunnen we 
jouw belangen optimaal behartigen. Maar er zijn meer voordelen aan het 
lidmaatschap verbonden:
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Individuele voordelen
van een lidmaatschap

Kosteloos gebruik maken van de diensten van het Kennis- en Dienst-
verleningsCentrum van de LAD en Federatie Medisch Specialisten
• Vragen over onder andere arbeidstijden
• Roostertoetsing
• Gratis juridische dienstverlening bij geschillen met je opleider
• Hulp bij arbeidsovereenkomsten
• (Kortingen op) verzekeringen
 
Kosteloos lid van LAD en vertegenwoordigd in Federatie Medisch 
Specialisten;

Gratis Medisch Contact via aansluiting KNMG;
 
Gratis naar de AIOS Upgrade, met workshops over niet-medische 
competenties en carrière coaching;

4x per jaar het magazine ‘De Jonge Specialist’;

Goedkopere cursussen;

Gebruik maken van het AIOS-meldpunt!
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Wat hebben we de afgelopen 
jaren bereikt?

Een greep uit de collectieve zaken we voor aios hebben gerealiseerd:
• Behoud ORT in cao;
• Voorkomen eigen bijdrage aios aan opleiding middels actiedag. 
• Verankering vergoeding 100% opleidingskosten in de cao;
• Inventariseren en op de kaart zetten werkloosheid onder Jonge Klaren;
• Middels positie in Capaciteitsorgaan en via de Federatie Medisch 
 Specialisten een afname van het aantal opleidingsplaatsen
• Vergoeding lidmaatschap van Wetenschappelijke Vereniging en 
 Vakbond (zoals De Jonge Specialist) van minimaal 42% door werkgever;
• Grotere rol van Juniorverenigingen bij toewijzen opleidingsplaatsen.

Initiatieven waarin wij participeren of het voortouw namen: 
• Visiedocument “Coach, Cure & Care 2025” en “Coaching- who cares?”;
• Platform Medisch Leiderschap;
• Opleidingsprijs beste opleider;
• Talenttraject management;
• European Junior Doctors.

Waar vertegenwoordigen we aios:
• Bestuur Federatie Medisch Specialisten;
• Alle raden van de Federatie: Opleiding, Beroepsbelangen, Kwaliteit;
• Verschillende kwaliteitscommissies binnen de Federatie;
• Bestuur en Ledenraad LAD;
• MMV/Canbetter;
• RGS/CGS;
• Projectgroep RIO (Individualisering Opleidingsduur);
• Opleidingsetalage
• Project Dedicated schakeljaar van de NFU
• Capaciteitsorgaan;
• Commissie Kaljouw;
• Klankbord cao-UMC en cao-Ziekenhuizen.
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