Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen

Als je werk wilt maken
van je toekomst
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Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen
Wat is het OJD?

Door wie?

Het OJD is een jaar lang stil staan bij je persoonlijk
functioneren, als mens en als dierenarts. In een jaar
leer je je persoonlijke (levens) doelen te bepalen en
je te ontwikkelen om meer zicht te krijgen op je sterke kanten. Het traject is samengesteld door de Commissie Jonge Dierenartsen van de KNMvD en Spaarne
Coaching.

Het traject wordt verzorgd door Spaarne Coaching,
dat zich vooral bezighoudt met het ontwikkelen van
'menselijk kapitaal' in de veterinaire beroepsgroep.

Waarom OJD?
De overgang van studie naar werk is voor jonge dierenartsen een grote stap. De verantwoordelijkheid, de
omgang met klanten, het ontwikkelen van een eigen
identiteit als dierenarts: allemaal punten die veel aandacht vragen. Het OJD ondersteunt hierbij. Resultaat:
dierenartsen die communicatief vaardiger zijn en op
het persoonlijke vlak steviger in hun schoenen staan.
Die met plezier hun vak uitoefenen en een waardevolle bijdrage zijn voor de praktijk en de beroepsgroep.

Waar en wanneer?
De zes trainingen vinden plaats bij de KNMvD
in Houten. De data voor het komende OJD staan op
de website van de KNMvD.

Reacties van deelnemers die al hebben
meegedaan aan het OJD
“Ik ben me meer bewust van de dingen die ik doe en de
keuzes die ik maak. In plaats van alles af te laten hangen
van externe factoren.”
“Een jaar OJD heeft mij als mens en als dierenarts (en dat is
niet meer hetzelfde) enorm verrijkt.

Kosten

Voor wie?
Het traject is bestemd voor alle jonge dierenartsen
- praktiserend of niet-praktiserend - die succesvol
willen zijn en bereid zijn aan de slag te gaan met hun
toekomst. De indicatie voor “jong” is tussen de
4 maanden en maximaal 6 jaar werkzaam zijn. Voel
je je jong en val je buiten de doelgroep. Meld je aan
je bent nooit te oud om aan je toekomst te gaan werken.

De kosten voor het traject bedragen €2.160,- per
deelnemer, exclusief btw. Gangbaar hierin is dat de
werkgever de kosten geheel betaalt of op basis van
50/50 deelt met de werknemer.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie is te vinden op www.knmvd.nl/ojd
Aanmelden kan via www.knmvd.nl/nascholing

Programma OJD
Het ontwikkeltraject duurt in totaal een jaar.
Het bestaat uit de volgende onderdelen:
Introductiedag „s Ochtends maak je kennis met elkaar en word je uitgelegd wat je dit jaar allemaal
gaat doen. In de middag wordt een introductietraining Intervisie gegeven.
Testen Na de introductiedag wordt door middel van
een persoonlijkheidstest vastgesteld welk ontwikkelpotentieel je in je hebt. De 360°-feedback-geeft aan
hoe jij je verhoudt tot de gestelde competenties van
een dierenarts A en/of B.
Persoonlijk intake gesprek Na het intakegesprek
heb je een duidelijk beeld van je Talenten en competenties. Tijdens dit gesprek bespreken we je doelen
voor dit jaar.

Intervisie Tijdens de intervisie bespreek je vraagstukken, volgens het intervisie model, over je persoonlijk functioneren waar je in de dagelijkse praktijk
tegenaan loopt.
Trainingen
1.
Introductieochtend, middag intervisie-training
2.
Zelf-coaching en Gespreksvaardigheden
3.
Assertiviteit*
4.
Functionerings-en beoordelingsgesprekken*
5.
Stress en nu?*
6.
Vrije invulling naar behoefte van de groep
* trainingen zijn in de middag ingevuld met intervisie

Eind gesprek Aan het eind van het traject wordt met
behulp van de 360°-feedback-methode gemeten
welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. In een afrondend gesprek wordt het traject geëvalueerd.

Nu met 30 nascholingspunten, toegekend door de technische commissie gezelschapsdieren

