
 
 

 

Workshop ‘The best of 4 generations’ 
kwaliteiten voor werkgeluk en teamspirit 

 
Chantal Duijn  
Mijn naam is Chantal Duijn, afgelopen 2 mei ben ik gepromoveerd binnen het 
diergeneeskundig onderwijs aan de Universiteit Utrecht, faculteit 
Diergeneeskunde. Naast promoveren ben ik parttime werkzaam geweest in de 
diergeneeskundige praktijk. Voor toepasbaar en praktisch onderzoek vind ik 
inzicht in de dagelijkse praktijk een absolute pré. Tijden het onderzoek heb ik 
me vooral gefocust op de kernactiviteiten van de dierenarts, de ontwikkeling 
van bevoegd naar bekwaam, bekwaamheidsniveaus, betekenisvolle feedback, het geven van 
vertrouwen en zorgen voor zelfvertrouwen bij studenten en jonge dierenartsen. Dactari heeft mij 
gevraagd om binnen de coöperatie aan de slag te gaan met het ondersteunen van praktijkeigenaren 
en seniordierenartsen om hun jonge dierenartsen een kickstart te geven aan het begin van hun 
diergeneeskunde carrière. Dit ga ik doen door het opzetten van Early Career Tutoring, een cursus 
‘Begeleiden, opleiden en motiveren’ en diverse workshops om jonge dierenartsen te ondersteunen in 
de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ik geloof namelijk dat door optimalisatie van de inwerking van 
jonge dierenartsen bevlogenheid blijft en werkgeluk ontstaat. Voor zowel jonge dierenarts als oude 
rot in het vak!   
                                                                                                                             
Astrid van Velden                                                                                         
Mijn naam is Astrid van Velden, Vitaloog en oprichter van VETVITAAL. 
Met veel plezier en passie adviseer en ondersteun ik praktijken bij 
vraagstukken die de kern van inzetbaarheid, productiviteit en vitaliteit 
van de organisatie raken. Mijn missie is ‘Veterinair Nederland Vitaal en 
Verbonden’. In de jaren dat ik werkzaam was als Praktijkmanager heb ik ervaren dat ik vooral veel 
energie haalde uit het in beweging brengen en houden van medewerkers en organisatie. Het 
fascineerde mij wat maakte dat medewerkers en eigenaren met plezier hun werk doen en zich 
betrokken en bevlogen voelden. Maar ook de keerzijde hiervan zorgden voor uitdagingen op het 
gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Met deze kennis en ervaringen binnen de veterinaire branche 
gecombineerd met mijn HR- en sportachtergrond help ik medewerkers en praktijken het beste uit 
zichzelf te halen. Middels advies, (team-) coaching en het verzorgen van workshops, trainingen en 
inspiratiesessies draag ik bij aan duurzame gedrags- en cultuurveranderingen. Een win-win situatie! 
Medewerkers komen hierdoor meer in hun kracht te staan, benutten hun talenten beter en ervaren 
meer werkplezier en energie. Praktijken kunnen hierdoor beter innoveren, zijn slagvaardiger en 
kunnen een hoger rendement realiseren. Immers “Happy cows give more milk!”.  
 

Voor het volgen van deze workshop ontvangt u 1.5 nascholingspunten. 


