
Vacature bestuurslid Dactari Dierenartsencoöperatie. 

 

Wil jij bijdragen aan het werkplezier van veterinaire professionals  

in Nederland? Zo ja, dan hebben wij bij Dactari Dierenartsencoöperatie  

voor jou de perfecte vacature!  

 

Algemeen bestuurslid  

Wij zoeken een enthousiaste dierenarts voor uitbreiding van het bestuur van Dactari. 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 interessant voor jou.  

Als bestuurslid richt je je op het vervullen van onze missie:  

Dierenartsen verbinden en helpen de praktijkuitoefening te optimaliseren, omdat wij het verdienen 

samen het vak te vieren. 

Je zet je in om praktiserende dierenartsen en hun collega’s te helpen om hun potentieel volledig en 

volhoudbaar te benutten. Je richt je hierbij op alle verschillende onderdelen van Dactari: ICOVet 

(ondersteunen van groepsgewijze nascholing), PE-Veterinair (het platform voor het registreren van 

nascholing voor dierenartsen), Dactari Support (aanzetten tot ontwikkeling van praktijken en 

individuele professionals) en de Coöperatie.  

 

Wat verwachten we van een bestuurslid?  

• Jij krijgt energie van het, samen met anderen, oplossen van de uitdagingen die jij en je collega’s 

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. 

• Ook heb je hiervoor voldoende tijd, minimaal 2 uur per week, beschikbaar. 

• Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een collega die als practicus werkzaam is 

in de sector gezelschapsdieren en/of paard. 

 

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 in een dynamische, groeiende organisatie. 
• Je krijgt de kans je bestuurlijke kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. 
• We bieden je een passende bestuurs- en km vergoeding aan. 
• We stellen een pool van externe vertrouwenspersonen ter beschikking aan ons team en 

bestuur.  

• Startdatum: in overleg, wat ons betreft zo snel mogelijk. Installatie staat gepland tijdens de 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 juni 2023.  

http://www.icovet.nl/
https://www.pe-veterinair.nl/
https://www.dactari.nl/diensten/dactarisupport/
https://www.dactari.nl/


 

De organisatie 

Dactari Dierenartsencoöperatie is een kleine maar veelzijdige organisatie die zich richt op veterinaire 

professionals door heel Nederland. Het team bestaat uit acht medewerkers aangestuurd door de 

algemeen manager. Het bestuur bestaat uit vier (praktiserende) dierenartsen. In 2022 hebben we ons 

nieuwe strategisch beleidsplan opgesteld waarin we onze ambities voor de komende jaren hebben 

omschreven. Lees hier het strategisch beleidsplan.  

Vind jij het interessant om je steentje bij te dragen aan een groeiende organisatie die zich richt op 

veterinaire professionals? Wacht niet langer en solliciteer!  

Stuur je CV en motivatie voor 31 maart 2023 op naar Hans Smit via hans@dacatari.nl.  

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Smit, voorzitter bestuur, op 06-20434779 of 

hans@dactari.nl. 

https://www.dactari.nl/over-dactari/het-team/?_gl=1*lttwj8*_ga*MTUzMjkwOTgzNi4xNjcwODQ2NjIy*_up*MQ..
https://www.dactari.nl/wp-content/uploads/2022/06/Strategisch-beleisplan-2022-2026.pdf
mailto:hans@dacatari.nl
mailto:hans@dactari.nl

