
Ontwikkeltraject
|onge Dierenartsen
ondersteunt persoonlijke groei
De overgang naar het werkzamê lêvên k voor pas aÍgêtludeerde dierenaÍtsên

váak groot. Bêgêlêlding kan daaíbij hêlpên. Dê €ommitsiêJongê Di€renartsen (.rD)

van dê x mvD bêgon daarom in 2oro tamên m€t Spaarne Coa.hlng hêt ontwikkêl'

trajêcl Jonge Dierenartsên. Gêdurende €ênjaat krijgen d€elnêmêíí:et ttailingct

ovêr geeprêktvaardigheden, zêlÍ-(oaching Gr attêítlvltêit. verder woídt gêbtuik-

gêmaàkt vàn intêívitlegro€p€Í en .oaíhing via h€t intêlner.Het Tíidt.htif wor

Dieryeneetkunde sp'ak r,et driê dierenaÍtiên dtê aan d€ eêr.tê groêp van her orD

hebbên dêelgenomên.ze blek€n allê dri€ enthoutlàstr "w€ kuníên nr zêlÍkietên

welk gedrag we in welkê tltuatietoePáttêr."

T€Gti lohan |(lêin Hanêveld

toto: Yvêttê zell€rêr

Over techn iechevaard iSheden b4 .h  k ten  pasafgenudeFídê d le fe 'a Í t tenwe maarvoor

pe6oont i l [e  on tw ikke  ing  É n  de  op le  d ing  nogwe '  €  aanda 'h t

Llrda Bijen de Eiewerd dooreen lid var
de crD overtuigd mee te doen met het
of twikkeltcject Jonge Dierenaltsef
(orD).  Het  or  D is  n iet  een ct rs tevaf

twee avonden, maafeen trajectvan een
jaa r waá rdoor je echt kunt ontwlkkelen.
Dat  sprak me aan."  Daphne Morenaár
Tindenanswas neieen week in d ien5i
toef ze var het orD hoorde."ik duÍfde

eigen ijk niettevragen of ik mee mocht

doen.Maarmijn weíkgever me dde het

bijtoeva ze í lk heb!:'ge,egd voor hij
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zich ko. b€denken Flóortje Hefder at
over  het  orD op de KNMvD webs iê.  ze
merkt op dat vee van haaÍ jaargenotêi

metdezefde problernei worste dei We
beven maar r  c i rke l t jes drat ien.VooÍ  m!
waren h et evenwkht tussen wefk en pr vé,
en het omgran met nrees de bela.g/,jk-

Hetontw kketraje.t begon meteen zoge
noemde 360 gradef  ana yse,warrmee
woÍdtgekeken hoê de dee neme6 scoren
op acht  vers.h j l  ende.ompetent ies.  L inda
void het intefestaniie horen hoe haar
co legaS over haar da.hten."l-let bee d
dat andere'r vanje hebben veEch lt toms
nerkvan wat  j l j  derkt . "  F loor t je : " lk  heb
bivooÍbee d de neig ingom str€.gte z i ln
voormezel í  Het  b eekdat  ik  mezel f  ager
waardeerdedar mi jn coleg:  s  dat  deden.
Daphne ne de vooDl de peEoor ilke com-
mentaren van colegà's  op pr i ls .  D!ar
heb je meer arn dan àan het  c l fe Í  dat  ze

De deelnemê6 konden t jdens het
tGject opdrachte. en tests doen via
lnternet .  Om van d e mogel jkheden
gebrulkte maken, moetje vee re fd sc
pllne hebber", meeit Floo/tje 'r_lei

íanàtÈme waarmeeje de opdfachten doet,
neemt u te rdelijk aí HetweÍkt het best
a sjeeÍ se ectlef u itkiest wat voo r lo!
in teresani  É.  Daphne:  kdeedthuis
voora de kortere opdràchter,en :rgere
opdra.hien die nlei op de computer
hoefden." Linda had veel proÍjt vrn het
baek De / eigeníhappen vaor su(es inje
/eve, van stepher covey dàt tljdenr het
trajectwerd besproken en van de
intervis eb jeenkomnen."De gesprekken
waren echt veÍtrolwel jk Niec kómi
ervar  raar  b! i te i . 'De eeEte keer  dat  de
intervisle8roep b,l elk;ar kwám, glngen de

dee.eme6 nog sterk opLosingsgericht te
werk.  Maarwe eerden meer naar  hei
áchter  iggeide pÍob eem ie k l jken",  a ld!s
Floodj . .  Daphne vu t  aai : ' le  gaat  nap
voorstap een s ilat e bespíekei Het
maakie igen i jk  n iêt  r i t  b i jwaivoor
op ós5 ngje u tkomi,  a r jê  maar ove '  hei
pÍoces hebt  nageda.h i . 'Op d ie man er

.o lega!  gehooÍd dat  k  d l t laar  eÍg
gegroeid ben "  F oot je  ls  n iete lkedaS
act ef bezig net de geleerde technieken,
maark est we bewuster hoe ze met
s tltt es omgalt lk kor weleens kortaf
Íetgerei als lk s rachts werd wakker
gebe d dooreenveehouderMaàra s lk  me
posi t le fopste,ga ik  u l te l rdel i jk  met  een

Als je jezelfanders opstelt, gaan

mensen ook anders op ie reageren

eerden de deelneme6 btvoorbeeld meer
re làt lveren.  Wateen enorm probleem I tk t
a sje het voorjeze f houdt,"veirelt Lirda,
' '  i jk i  na zo n gesprek n iet  meerzogroot l
Daphne egt  u i t  hoede deelneme6
eefden situàties vanu t het pêtspeci ef
van de andere pa4l j te  beki jken,  we
tpee dei eei coií ct ia EeÍst spee deeen
andere deelnemer de ' tegênpa' t i j l
vervo geis speeldeje dle ze í Daardoo' gá

le inz er drt een situatie rlet a tild is hoe

De deelnemeE merker d:i wat ze eeleerd
hebben,  hen helpt fur . t iorerer  in  de prak
tijk "ie eert proàctlefmet prob emen om
tegaar ' lverk aar t  L indà ie neemt n iet
meerautomat is .h de gebru ke i jkegang
vàn zaken ovet'F oortje: le kuntwel
eens iee zeggen ofeen andere manier
van weÍke n voorste l  en En datwórdiook
gewaa'deerd door je col egá!!

' le  ontdeki  dál je  n iet  a les in  één keêr
pe| fe. l  hóêf t te  k !nnei lne t  Daphie ze
gebruik te ke dag iogdetech. ieken d eze
in het tGject gele€rd heeft." k expeimen-
teer  er  ook mee.  A s le jezel f  b jvoorbeeld
! rde6 opne i  i r  de prakt i lk ,  gaan meneer
ook andeE opje reagerer . lk  heb van twee

ander gevoel terug naar h! is .  N!  kes k
bewLst hoe ik in s tuatiês reageeÍ in p aats
van met  een à l tómat sme' :Ze moetde
aangêlee'de vaaÍdigh€den wel b ijven
onderholdeh. ' leveNa t  makke i jk  in  oude

De dr  ê d ierenàr isen 2 jn  van me. ing dat
het  ontw kkel t ra je. ie  gei  i jk  een'nust ' ls
vooÍelked ere'rarts die net lr de praktijk
beglit. Het ontw kkelÍlject hoeft riet
verp lcht te z i jn ,  maar zou weleefac i  i teerd
moeten worder, bijvoorbeeld in decÀo l
à ldus L l rda.  le  loopt  name i jk  a l  emaa
tegef  de ze fde problemen aan en dat  kan

ap4juni2a11qoat de derde gtaepvan nan
net hetatD De konen voar hetttaje.t
bedtagen r.l60 euro pet deelnener, ex.] u
sieÍ btw De KN MvD kont de leden tege-
noet doót 15 prcrcht bij te dtagen ih de
kósteh Aahnelden is nógelijkviade po/ta|
harhaling óp de K N MvD website

'g Mee,  im/maÍe
wwwknmvd.r /ojd.
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