
 

 

Leiderschap in diergezondheid, volksgezondheid 

en praktijkvoering. 

 

Onderwijsprogramma aangewezen als vereiste nascholing door het College Van 

Belanghebbende Geborgde Vleeskalverdierenartsen van de Stichting Geborgde 

Dierenartsen. 

 

Contactpersoon vanuit CvB geborgde vleeskalverdierenartsen: Drs. Eric van der Velden 

Organisatie en docenten vanuit Oculus Insights BV: Dr. Joop Loomans MBA en 

Drs. Rob Kieboom 

 

 

Doelgroep: Geborgde vleeskalverdierenartsen, in totaal ongeveer 150. 

Groepsgrootte: Maximaal 15 dierenartsen van verschillende praktijken. 

Tijdstip: September en oktober 2021. 

Locaties: Putten, Hengelo, Someren en Tilburg. 

Duur: Twee dagdelen van 4 uur, middag en avond 

Vereiste nascholing CvB vleeskalverdierenartsen, punten PE-Veterinair aangevraagd. 



Waarom deze cursus? 

De dierenarts op het boerenbedrijf is adviseur van de boer op het gebied van 

preventieve en curatieve gezondheid van dieren, ambassadeur van de dieren, heeft 

een verantwoordelijkheid voor de algemene volksgezondheid en soms een 

controlerende/adviserende rol voor de afnemer van de dierlijke producten en dieren.  

Naast deze taken is er ook een verantwoordelijkheid naar de eigen praktijk en 

collega’s en heeft iedereen zijn/haar eigen persoonlijke normen en waarden.  

De boer is ook klant van de dierenarts. In dit spanningsveld is het niet altijd even 

makkelijk manoeuvreren laat staan om de leiding te nemen. Toch is dit wel wat er van 

dierenartsen verwacht wordt gezien hun kennis en kunde op het gebied van de 

diergezondheid en de volksgezondheid. Daarnaast zijn maatschappelijke discussies 

over de houdbaarheid van de agrarische productie in Nederland aan de gang. Het 

gaat over voldoende en veilig voedsel, duurzaamheid, circulaire landbouw, stikstof, 

fijnstof, grondwaterdaling en nieuwe virussen, prionen etc. die mensenlevens bedreigen 

en in staat zijn de internationale economie te ontwrichten.  

Om het nog ingewikkelder te maken is er een heroriëntatie gaande op de markt van 

dierenartsenpraktijken door de sterke opkomst van grote, internationale, ketens van 

dierenartsenpraktijken als concurrent, of juist als mogelijke oplossing voor 

praktijkeigenaren.  

Kortom, er is genoeg aan de hand in Nederland en in de rest van de wereld om je als 

dierenarts mee bezig te houden, of je nu in loondienst bent of (mede)eigenaar in een 

grote of kleine praktijk. Het huidige onderwijssysteem voor dierenartsen kan maar in een 

klein deel van de benodigde kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van 

leiderschap, communicatie en management voorzien. Daarom start Oculus Insights in 

overleg met het College van Belanghebbenden geborgde vleeskalverdierenartsen 

deze cursus leiderschap in diergezondheid en volksgezondheid. 

Deze interactieve cursus is voor groepen van maximaal 15 deelnemers op verschillende 

locaties in Nederland. De cursus is geaccrediteerd door PE-Veterinair met een CE punt 

per effectief onderwijs uur. 

 

De inhoud van de cursus 

Het model Situationeel Leidinggeven is al lange tijd het meest gebruikte 

leiderschapsmodel in de wereld en geeft nog altijd een ideale kapstok om leiderschap 

in verschillende situaties te bespreken. In deze module kijken we onder andere naar het 

verschil tussen traditioneel en modern leiderschap en vragen we de deelnemers hun 

eigen praktijken en werksituaties te evalueren op de schaal traditioneel - modern. 

Het model Situationeel Leidinggeven laat zien dat elke medewerker of klant een 

andere behoeften heeft aan leiderschap, afhankelijk van de situatie, de taken, en het 

ontwikkelniveau van de medewerker en klanten voor het uitvoeren van een bepaalde 

taak of het bereiken van het gewenste resultaat. De moderne leider moet de juiste 



diagnose kunnen stellen ten aanzien van het ontwikkelniveau van collega’s, 

medewerker en klanten en vervolgens de flexibiliteit tonen om deze op de juiste manier 

aan te sturen en mee te krijgen. 

Het model werkt met 4 basis leiderschapsstijlen afhankelijk van de mate van directief 

gedrag en de mate van ondersteunend gedrag. In het eerste dagdeel bespreken we 

de basistheorie, verduidelijkt met enkele video-voorbeelden. In het tweede dagdeel 

laten we de deelnemers oefenen en de verschillende stijlen ervaren met het materiaal 

door middel van een rollenspel. Hierbij zullen wij met de deelnemers ook realistische 

praktijksituaties doorlopen naast situaties in een geheel andere omgeving. 

De deelnemers krijgen als huiswerk van tevoren een korte leiderschapstest die we 

tijdens het programma zullen analyseren en bespreken. 

 

12.30 – 13.30 Persoonlijke waarden en persoonlijke vraagstukken 

13.30 – 14.00 Traditioneel versus Modern Leiderschap 

Basale leiderschapstheorie 

14.00 – 14.15 Koffiepauze 

14.15 – 16.00 Situationeel Leidinggeven: 
- Leiderschapsstijlen 
- Ontwikkelniveaus 

- Diagnose, flexibiliteit, ‘matching’ 

16.00 – 16.30 Dienend leiderschap 

Veelgemaakte fouten 

16.30 – 17.00 Videovoorbeelden 

17.00 – 17.45 Leiderschapstest beoordelen 

17.45 – 18.30 Diner 

18.30 – 21.00 Rollenspellen 

21.00 – 21.30 Actie planning 

 

Wat je mee naar huis neemt 

Naast het feit dat je meer inzicht hebt gekregen in de theoretische achtergrond van 

situationeel leiderschap heb je vandaag ook ervaring hiermee opgedaan. Je hebt 

gezien en ervaren wat bepaalde leiderschapsstijlen met jezelf en anderen doet. Deze 

kennis en ervaring is direct te gebruiken om steviger in je schoenen te staan als 

veterinaire professional, praktijkeigenaar en werkgever en om mensen in je omgeving 

te stimuleren tot nog betere prestaties. 

 

Prijs van de cursus 

Voor het onderwijsprogramma van twee maal vier uur inclusief de persoonlijke 

leiderschapstest is de prijs € 395,00 exclusief BTW, bij 10 – 15 personen per cursus.  

 



Data en locaties in 2021 

Woensdag 8 september De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten 

Donderdag 9 september Dap Thewi, Ledeboerstraat 26, 5048 AD Tilburg 

Maandag 13 september Dierenkliniek De Hagmolen, Deldenerdijk 80, 7554 RD Hengelo (Beckum) 

Donderdag 16 september De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten 

Maandag 20 september  Dierenkliniek De Hagmolen, Deldenerdijk 80 7554 RD Hengelo (Beckum) 

Donderdag 23 september  Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, 5711 PK Someren 

Donderdag 30 september Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, 5711 PK Someren 

Maandag 4 oktober Dap Thewi, Ledeboerstraat 26, 5048 AD Tilburg 

Donderdag 7 oktober Dierenkliniek De Hagmolen, Deldenerdijk 80 7554 RD Hengelo (Beckum) 

Woensdag 13 oktober De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten 

 

   

 

Registratie via https://www.geborgdedierenarts.nl/vleeskalverdierenarts 


