
Vacature bestuurslid BPL zomer 2019

De Belangengroep voor Praktiserende dierenartsen in Loondienst (BPL) is op zoek
naar nieuwe algemene bestuursleden op vrijwillige basis.

Waar ga jij je voor inzetten?
● Een cao voor dierenartsen die elk jaar een stukje beter wordt en waar

honderden dierenartsen baat bij hebben.
● Misstanden die jij en onze leden hebben gesignaleerd zelf op een

constructieve manier aan de kaak stellen.
● Meer werkplezier voor alle fantastische collega-dierenartsen die zich inzetten

voor zowel mens als dier.

Wat ga je doen als bestuurslid?
De exacte werkzaamheden zullen afhangen van je functie en interessegebied. Op dit
moment zijn we op zoek naar meerdere algemene bestuursleden. Voorbeelden van
een aantal verschillende taken zijn:

● Vergaderen met het bestuur om onze praktische werkzaamheden en
strategische koers te bepalen (6 vergaderingen in de regio Utrecht per jaar,
aangevuld met digitale vergaderingen via Skype).

● Beheren van onze digitale communicatiekanalen (website, Kahoot, Facebook
- pagina en groep, etc).

● Deel uitmaken van de afvaardiging die de cao - onderhandelingen uitvoert.
● Simpele juridische vragen beantwoorden en inschatten wanneer we moeten

doorverwijzen naar onze juristen.
● Presentaties geven aan studenten en collega’s om je kennis over te dragen.
● Het ontwikkelen van nieuwe plannen en ideeën om onze beroepsgroep beter

te ondersteunen.

Wat krijg je ervoor terug?
● Kennis op gebied van onze cao, arbeidsovereenkomsten, het wettelijke kader,

onderhandeltechnieken en onze beroepsgroep.
● Een goed gevoel omdat je de mogelijkheid hebt om je hardwerkende

collega-dierenartsen te helpen.
● Een uitgebreid netwerk dat je optimaal leert in te zetten.
● Bestuursvaardigheden die op vele gebieden van pas komen.
● Kilometervergoeding.
● Een vacatievergoeding voor afspraken die alleen onder werktijd kunnen

plaatsvinden (cao - onderhandelingen).
● Een gemotiveerd en informeel team dat samen doelen stelt en behaalt.



Wie zoeken we?
Een praktiserende dierenarts (lid BPL, of lid wil worden) die tijd en motivatie heeft om
een positieve bijdrage te leveren en zich op sociaal - economisch vlak wil ontwikkelen.
(LH, P, GD of gemengd werkgebied).
Dierenartsen in loondienst die ook leidinggevende taken hebben worden in het
bijzonder uitgenodigd om te solliciteren, net als collega’s met 10 of meer jaar
werkervaring. Tijdens de procedure kiezen we natuurlijk wel de kandidaat die het
beste bij ons past, ook als dat betekent dat deze net is afgestudeerd.
Bestuurservaring is fijn, maar zeker niet noodzakelijk. Datzelfde geld voor uitgebreide
kennis van wetgeving en cao. Daar gaan we samen aan werken gedurende jouw
bestuursperiode van vier jaar. Heb je vragen over de vacature? Stel ze aan Danse via
info@bpl-dierenartsen.nl

Over de Belangengroep voor Praktiserende dierenartsen in Loondienst:
De BPL is een van de weinige groeiende belangenorganisaties binnen de veterinaire
sector op dit moment. Niet raar als je bedenkt dat het aantal dierenartsen dat langere
tijd in loondienst blijft werken steeds meer toeneemt. De vereniging heeft een unieke
onafhankelijke positie en kan zich dus voor 100% richten op praktiserende
dierenartsen in loondienst. Het huidige bestuur heeft zichzelf onder andere als doel
gesteld om de professionaliteit van de bestuursleden en het bestuur als geheel een
boost te geven, scholing maakt daar ook deel van uit. Er zijn zoveel verschillende
veranderingen gaande binnen onze sector (bijvoorbeeld feminisatie, ketenvorming,
vergrijzing, hoge werkstress en hoge burn-out cijfers) dat wij als bestuur de
uitdagende taak hebben om aan te blijven sluiten bij de verwachtingen en wensen
van onze leden. Het welzijn van vele dieren en ook mensen wordt gesterkt door
dierenartsen die met plezier en bevlogenheid hun werk doen, daar wil jij toch ook je
steentje aan bijdragen?

Praktische zaken:
● Stuur je cv en de redenen waarom jij deel uit zou willen maken van het BPL

bestuur naar info@bpl-dierenartsen.nl t.a.v. Danse Sonneveld.
● Uiterlijke datum om in te sturen is 15 augustus 2019.
● In september zullen we geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een

kennismaking.
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