
 
 
 
 
 
Vacatures Lid Commissie van Advies (CvA)  
 
Wij zoeken drie enthousiaste dierenartsen voor opvolging van de vertrekkende CvA leden van 
Dactari. De CvA bestaat uit een groep van praktiserende leden die het bestuur gevraagd en 
ongevraagd advies geeft en fungeert als een klankbordgroep om ideeën en voorgenomen besluiten 
te toetsen. Ben jij betrokken bij de veterinaire sector en wil je graag meehelpen om de 
dienstverlening aan collega’s vorm te geven? Heb je daarnaast bestuurlijke ervaring of kwaliteiten of 
zou je deze graag willen ontwikkelen? Dan is deze vacature zeker interessant voor jou. 
 
Wat is Dactari? 
 
Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor praktiserende 
dierenartsen in Nederland. Het nieuwe strategisch beleidsplan is op 22 juni gepresenteerd aan onze 
leden. De vier thema’s die de komende jaren centraal staan zijn: Ondersteuning van de praktiserend 
dierenarts en paraveterinair, zichtbaarheid van Dactari, verbinden en het creëren van saamhorigheid 
in de beroepsgroep & samen ondernemen. Lees hier het strategisch beleidsplan. Kijk voor meer 
informatie over de CvA en de huidige leden op de CvA webpagina. 
 
Wat verwachten we van jou? 
 

• Jij krijgt energie van het, samen met anderen, helpen oplossen van de uitdagingen die jij en 
je collega dierenartsen dagelijks tegenkomen. Je hebt een open instelling en kunt goed naar 
anderen luisteren en samenwerken. Je wilt graag actief betrokken zijn bij de dienstverlening 
aan je collega’s. 

• Je kunt de wensen en belangen van je collega’s goed verwoorden en omzetten in ideeën. Je 
bent het eens met het idee dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Leden van de CvA 
treden op als aanspreekpunt voor andere leden. 

• Je hebt voldoende tijd beschikbaar. De CvA komt minimaal 2x per jaar bijeen en haar leden 
nemen deel aan de ALV. 

 
Wat hebben we jou te bieden? 
 

• Je krijgt de kans om actief mee te helpen om de ambities van je collega’s waar te maken. Je 
werkt samen met een enthousiast team van mensen die erg gedreven zijn om de veterinaire 
sector vooruit te helpen. 

• Je krijgt de kans je bestuurlijke kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. 
• We bieden je een passende commissie- en km vergoeding aan. 

 
Enthousiast? 
 
Stuur je CV en motivatie op naar hans@dactari.nl 
Graag voor 2 september. 
 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Smit, voorzitter bestuur, op 06-20434779 of 
hans@dactari.nl. 


