Veel belangstelling voor activiteiten senioren
Johan Klein Haneveld
De KNMvD heeft sinds enkele jaren een actieve commissie senioren, die zich erop
richt deze groep leden bij de vereniging betrokken te houden. De reizen en
informatiebijeenkomsten mogen zich in een grote belangstelling heugen. De jongste
activiteit is de digitale vacaturebank voor seniordierenartsen. Het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde sprak met Frans X. Cremers, een van de initiatiefnemers van de
commissie. “Mensen die veterinaire deskundigheid nodig hebben, moeten weten dat
er senioren zijn die daarover beschikken en die graag willen inzetten.”
Volgens Cremers was in 2004 de tijd rijp om bij het bestuur van de KNMvD aandacht te
vragen voor het seniorenbeleid. “De vereniging zocht naar manieren meer te doen voor haar
leden. Ik heb vervolgens gesproken met verschillende bestuursleden en een aantal senioren.
Daaruit is gaandeweg een werkgroep ontstaan.” De leden van de werkgroep hielden
ondermeer een telefonische enquête onder vijftig senioren, leden en niet-leden, om wensen
en ideeën te inventariseren. De enquête diende als basis voor een interim-rapport, dat ertoe
leidde dat in 2007 de commissie senioren aantrad.
“Senioren hebben soms de neiging om af te haken als lid, omdat het lidmaatschap voor hen
niet voldoende interessant meer is,” legt Cremers uit. “Daarom is het belangrijk om als
KNMvD te laten zien dat je ook iets doet voor de seniorleden.” De commissie senioren heeft
een eigen budget voor het opzetten van haar activiteiten. “Naar mijn weten is de KNMvD de
enige beroepsorganisatie die heel specifiek seniorenbeleid heeft ontwikkeld,” aldus Cremers.
“De KNMvD volgt daarmee op een ‘gepaste manier’ de ontwikkelingen in de maatschappij.
Daar kunnen we best een beetje trots op zijn.”
Grote opkomst
“Uit alle ideeën die de werkgroep verzamelde, hebben we er vier uitgekozen om vorm te
geven,” verklaart Cremers. “Elk via een aparte projectgroep.” In elke projectgroep heeft ten
minste een van de commissieleden zitting. De projectgroep veterinaire informatie organiseert
sinds 2007 tweemaal per jaar de informatiedag voor senioren. Op deze informatiedagen
worden twee lezingen gehouden, met daartussen een ruime pauze. De vierde bijeenkomst
vindt plaats op woensdag 5 november 2008. Cremers: “Ook als ze het beroep hebben
verlaten, willen veterinairen graag op de hoogte blijven van de algemene ontwikkelingen op
diergeneeskundig gebied.” Het gaat ze niet om details, maar over de grote verbanden. “De
bijeenkomst in november staat bijvoorbeeld in het teken van de plaats van het dier in de
samenleving. En er komt een lezing over huidallergie bij mens en dier.” Een belangrijk
onderdeel van de informatiedagen zijn de sociale contacten. “Dit geeft veel senioren een
extra reden om te komen. Het grote voordeel van onze beroepsgroep is dat we bijna
allemaal in Utrecht hebben gestudeerd en dus veel mensen kennen.” De organisatie
probeert ook op elke bijeenkomst te zorgen voor een verbinding met de KNMvD. De dagen
worden geopend door een bestuurslid, de voorzitter of de directeur van het bureau. Er is veel
belangstelling voor deze activiteit. “Er komen tot nu toe 100 tot 150 mensen”, vertelt
Cremers. “Als je bedenkt dat de KNMvD ongeveer 750 leden heeft die tot onze doelgroep
behoren, is dat een grote opkomst.”
Vrijwilligerswerk
De tweede projectgroep is de projectgroep digitaal. Deze projectgroep verzorgt de inhoud
van de website (te vinden onder www.knmvd.nl/senioren) en de digitale vacaturebank voor
seniordierenartsen (www.knmvd.nl/senioren/sr-vacaturebank). “We hebben onder onze hele
doelgroep een schriftelijke enquête gehouden over de belangstelling voor een
vacaturebank,” aldus Cremers. “We kregen 450 enquêtes retour, een respons van 60
procent.” 135 seniordierenartsen hadden belangstelling voor werk op veterinair gebied. “Het
merendeel was ook geïnteresseerd voor niet-betaald werk, dus vrijwilligerswerk. Deze grote

belangstelling was een belangrijke reden om een afzonderlijke seniorenvacaturebank op te
zetten. De VVAA had al eerder een vacaturebank voor senioren, maar daarop was weinig te
vinden voor veterinairen.”
Cremers wijst erop dat de doelgroep, de seniordierenartsen, beschikt over een groot
potentieel aan kennis en ervaring, zowel op veterinair inhoudelijk als op organisatorisch
gebied. “Het zou jammer zijn als dat onbenut blijft. Veel mensen willen zelf ook graag nog
hun kennis en ervaring inzetten. Op onze informatiebijeenkomsten werd ik bijvoorbeeld
aangesproken door een professor virologie met de vraag of ik niet nog een interessant
project voor hem wist.”
De projectgroep heeft gekozen voor een eigen digitale vacaturebank. “De 135 mensen die
zich hebben aangemeld, krijgen alle vacatures toegestuurd. Verder kan echter iedereen op
onze website kijken, ook niet-senioren. Onze website geeft mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk en andere taken, die voor iedere dierenarts interessant kunnen zijn. Ook
niet-leden kunnen de vacaturebank raadplegen.” Nu de vacaturebank op het internet staat, is
het belangrijk de bekendheid ervan te vergroten. Cremers: “We hebben een bericht over de
vacaturebank gestuurd naar de instellingen die belangstelling kunnen hebben voor
veterinaire ondersteuning. We hebben ook de pers geïnformeerd.” Ook de groepen en
regio’s binnen de KNMvD zouden vaker een beroep kunnen doen op de senioren. “Practici
zijn druk, en kunnen soms maar moeilijk tijd maken voor deze activiteiten. Senioren hebben
kennis van zaken en ook meer tijd.”
Gezellige mensen
De derde projectgroep organiseert studiereizen voor senioren. “De reizen combineren de
veterinaire belangstelling van de senioren met een culturele reisformule. De gezelligheid
spreekt ook aan: veterinairen zijn vaak gezellige mensen.” De twee reizen tot nu toe konden
op een grote belangstelling rekenen. “Voor de eerste reis hebben mensen moeten afzeggen
en ook onze tweede reis was vol.”
De vierde projectgroep verzorgt artikelen voor het Tijdschrift voor Diergeneeskunde over
onderwerpen waarvoor specifieke belangstelling bestaat bij senioren. “Het gaat bijvoorbeeld
over werkzaamheden na het pensioen, of over belevenissen uit iemands actieve loopbaan,”
zegt Cremers. “Als bijna 20 procent van het ledenbestand bestaat uit senioren, moet het
tijdschrift die lezers ook iets te bieden hebben.”
Meedenken
“We hebben als commissie senioren alle niet-leden binnen de doelgroep een brief gestuurd”,
aldus Cremers. “Op die manier hebben we tenminste vijf nieuwe leden binnengehaald.” De
commissie hoopte op meer, maar het is een feit dat mensen die hun lidmaatschap hebben
opgezegd, niet snel meer terugkomen. “Alles bij elkaar blijkt dat men als senior bij de
beroepsgroep betrokken wil blijven.” Om die reden schrijft de commissie ook verslagen over
al de activiteiten, de bijeenkomsten en de reizen, die worden gepubliceerd in het Tijdschrift
en op de website. “Ook de niet meer zo mobiele mensen kunnen op die manier participeren.”
De commissie senioren vindt het belangrijk dat de leden uit haar doelgroep meedenken.
Berichten kunnen per post worden verzonden aan: KNMvD, commissie senioren, Postbus
421, 3990 GE Houten, of per email aan: senioren@knmvd.nl.
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