artikel

Nu ook voordeligere basisvariant van
Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen
Het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen is uiterst succesvol, dat is de afgelopen
jaren wel gebleken. Deelnemers zijn enthousiast en werkgevers zien hun personeel
groeien. De vraag die de ex-deelnemers, de knmvd en Spaarne Coaching zich
stelden vanuit de evaluatie, is: hoe wordt het ojd nog toegankelijker voor zowel
jonge dierenartsen als praktijkeigenaren?

Ex-ojd’ers fungeren bijna allemaal als
ambassadeurs. Vanuit het veld krijgen ze
steevast van jonge collega’s terug dat ze
ook graag mee willen doen. Toch valt het
voor de meesten niet mee om zich ook
daadwerkelijk aan te melden. Hoe komt
dat? Hieronder een aantal redenen die zij
noemen.
1. “Ik wil graag meedoen aan het ojd”
is soms een (te) spannende vraag voor
jonge dierenartsen aan hun leidinggevende. De drempel is dan te hoog;
2. 2.160,- euro excl. btw is veel geld
(maar niet duur, blijkt duidelijk uit de
evaluatie!);
3. Waarom zou ik mijn jonge dierenarts
mee laten doen? De kans is groot dat
deze straks weg is en dan ben ik als
werkgever mijn geld kwijt?
De knmvd en Spaarne Coaching hebben gemeend dat die obstakels geslecht
moeten worden en willen het ojd voor
iedereen toegankelijk maken. Daarom is
besloten naast het oorspronkelijke ojd
compleet nu ook het ojd basis aan te
bieden.

ojd basis

Het doel van het ojd basis is jonge dierenartsen de mogelijkheid te bieden alleen
de ojd-trainingsdagen te volgen. Voordeel
is dat je deelneemt aan de zes bijeenkomsten en je de aangeboden stof eigen
maakt. De zes bijeenkomsten gedurende
het jaar bestaan uit:
1. Introductieochtend en in de middag
intervisie-training;
2. Trainingen ‘Zelf-coaching’ en
‘Gespreksvaardigheden’;
3. Training ‘Assertiviteit’ en in de middag intervisie;
4. Training ‘Functionerings-en beoorde-

lingsgesprekken’ en in de middag
intervisie;
5. Training ‘Stress en nu?’ en in de middag intervisie;
6. Vrije invulling naar behoefte van de
groep.
Naast de trainingen en de intervisie gaan
de deelnemers tijdens de bijeenkomsten
aan het werk met het boek De zeven ei
genschappen van effectief leiderschap van
Stephen Covey. Elke bijeenkomst behandelen we een hoofdstuk.

Betalingsregeling

Om de deelnemers nog meer tegemoet te
komen biedt de knmvd de mogelijkheid
gespreid te betalen. Deelnemers en/of
werkgevers kunnen kiezen uit een, twee of
vier termijnen.

3. De werknemer betaalt alles zonder
tussenkomst van een werkgever.
De deelnemer betaalt 1.184,05 euro incl
btw. De deelnemer kan deze kosten
vervolgens wel aftrekken als studiekosten bij de aangifte over 2012, zodat het
te verwachten nettobedrag dan uitkomt op circa 690 euro.
Op de website vind je de toelichting op de
voorbeeldberekening: www.knmvd.nlk/ojd.

Praktisch

Het ojd is afgestemd op alle dierenartsen met vier maanden tot acht jaar
werkervaring die werk willen maken van
hun persoonlijke ontwikkeling. Val je hierbuiten en spreekt het ojd-programma je
toch aan, dan is dat geen probleem. In de
voorgaande groepen zijn dierenartsen aan

Het is mogelijk gespreid te betalen
De kosten van het ojd basis bedragen
995 euro excl. btw. Dit is inclusief lunch,
drankjes en het boek De zeven eigenschap
pen van effectief leiderschap.
De financiële afdeling van de knmvd
heeft berekend wat het traject daadwerkelijk kost, zowel voor werkgever als werknemer. Drie voorbeelden:
1. De werknemer en werkgever delen
de kosten. De te verwachten netto kosten voor de werknemer bedragen dan
circa 24,50 euro per maand gedurende
twaalf maanden.
2. De werknemer betaalt alles, maar
wel via de praktijk. De te verwachten
netto kosten voor de werknemer
bedragen dan circa 48,50 euro per
maand gedurende twaalf maanden.
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de slag gegaan met meer dan tien jaar
ervaring. Jij staat centraal en niet hoelang
je iets doet.
Het ojd wordt verzorgd door Tijn
Bettink en Kees de Kruijf van Spaarne
Coaching. Het eerstvolgende ojd start op
14 april.
 Meer informatie is te vinden op
www.knmvd.nl/ojd . Aanmelden
kan via www.knmvd.nl/
nascholing. Hier vindt u ook de
data van de bijeenkomsten. Voor
inhoudelijke vragen kunt u contact
opnemen met Spaarne Coaching:
www.spaarnecoaching.nl.
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