
 

 

Coachend leiderschap in diergezondheid, 

volksgezondheid en praktijkvoering. 

 

Onderwijsprogramma aangewezen als aanbevolen 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: kalverdierenartsen, in totaal ongeveer 135. 

Groepsgrootte: Maximaal 15 dierenartsen van verschillende praktijken. 

Tijdstip: Herfst en Winter 2021/2022. 

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 coachend 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 en CPD voor 8 

punten. 

 

De doelstellingen van de cursus 

• Leer een praktisch coaching-model dat je helpt medewerkers en kalverhouders 

te beïnvloeden en te ontwikkelen 

• Ga beter om met weerstand   

• Begrijp jouw eigen coaching stijl en krijg feedback hierover   

• Weet hoe anderen reageren op jouw coaching stijl 

• Verbeter je luistervaardigheden en je manier van vragen stellen   



Indeling van de cursus 

12.30 – 12.45    Kennismaking en algemene introductie Coachend Leiderschap 

12.45 – 13.15    Voorbereiden Gene & Jeri 

13.15 – 14.00    Rollenspel Gene & Jeri 

14.00 – 14.15    Debrief 

14.15 – 14.30    Koffiepauze 

14.30 – 15.00    TIPS2 Model 

15.00 – 15.20    Video 

15.20 – 16.00    Analyse Rollenspel 

16.00 – 16.30    Voorbereiden oefening 2, Dierenartsenpraktijk Cornelissen 

16.30 – 17.15    Rollenspel oefening 2 

17.15 – 17.30    Debrief 

17.30 – 18.30    Diner 

18.30 – 19.00    Voorbereiden oefening 3, Kalverbedrijf Schouten 

19.00 – 19.45    Rollenspel oefening 3 

19.45 – 20.00    Debrief 

20.00 – 20.45    Casus Bedrijfsgezondheidsplan 

20.45 – 21.00    Afsluiting 

 

Wat je mee naar huis neemt 

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

coachend 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.  


