
 
 
 
 
 
Vacature vertrouwenspersoon  
Wij zoeken twee enthousiaste vertrouwenspersonen voor onze Dactari pool van 
vertrouwenspersonen voor veterinaire professionals.  
De pool vertrouwenspersonen bestaat uit in totaal drie gecertificeerde vertrouwenspersonen 
ongewenste omgangsvormen en integriteit, die beschikbaar zijn voor veterinaire professionals. 
Ben jij een gecertificeerde vertrouwenspersoon die inzetbaar is op ZZP basis en die zich graag wil 
inzetten om werknemers in de veterinaire branche op te vangen en te begeleiden? Dan zijn wij op 
zoek naar jou.  
 
Wat is Dactari 
Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor de praktiserende 
dierenarts in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend 
dierenarts. In september lanceert Dactari haar nieuwe dienst namelijk Dactari Vertrouwenspersoon.  
Op deze manier willen wij praktijkeigenaren en praktijkmanagers faciliteren bij het beschikbaar 
stellen van externe gecertificeerde vertrouwenspersonen voor al hun personeel, van schoonmaker 
tot dierenartsen en van paraveterinair tot praktijkmanagers, in de dierenkliniek.  
  
Wat verwachten wij van jou?  
Voor onze pool van vertrouwenspersonen zijn wij op zoek naar iemand die de opleiding tot 
vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit afgerond heeft en die bovendien:  
  

• Inzetbaar is op ZZP basis 
• In eerste instantie inzetbaar voor een jaar. Bevalt de samenwerking dan hopen wij dat je 

langer met ons wilt samenwerken  
• Is gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) 
• Werkt volgens de protocollen van de LVV en onderschrijft de gedragscode 
• Op de hoogte is van recente wetgeving, ARBO en Klokkenluidersregeling 
• Flexibel is en op afroep snel beschikbaar voor veterinaire professionals 
• Rechtstreeks te benaderen is door veterinaire professionals 

  
Wat hebben we jou te bieden? 

• Een super gemotiveerde doelgroep waar zorgzaamheid voorop staat en die juist een extra 
steuntje in de rug nodig heeft  

• Vast contactpersoon binnen Dactari  
• Een samenwerkingscontract met een passende vergoeding  
• Gemaakte uren worden vergoed volgens onderling afgesproken tarief  

  
Wat zijn jouw werkzaamheden? 
Wanneer je besluit om deel te nemen aan onze pool vertrouwenspersonen dan ben je tijdens 
kantooruren beschikbaar voor onze veterinaire professionals in je rol als vertrouwenspersoon. 
Daarnaast kom je een of twee maal per jaar samen met de twee andere vertrouwenspersonen 
binnen de pool om eventuele bijzonderheden of updates met elkaar te bespreken en om de 
jaarverslagen van de praktijken gereed te maken. 
  
Enthousiast? 
Stuur je CV en motivatie op naar laura@dactari.nl , graag voor 26 augustus. Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Laura , projectmanager, op 06 41694949 of laura@dactari.nl 
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