
  

 
De KNMvD is de beroepsorganisatie van en voor dierenartsen in 
Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de 
dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, 
volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van de 
dierenarts die actief zijn in uiteenlopende werkvelden. 
 

 
 
Gezocht: bestuurslid Cluster Paard (m/v) 

 

Ben jij dierenarts en wil je bijdragen aan een professionele ontwikkeling van de 
paardendiergeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar? Wil jij je expertise inzetten voor de 
paardendierenarts als d  adviseur en expert op het gebied van gezondheid en welzijn van paarden? 
Stel je dan verkiesbaar. Samen met andere clusterbestuursleden vertegenwoordig je de Nederlandse 

paardendierenartsen en maak je je sterk voor kwalitatief hoogstaande paardendiergeneeskunde en 

de positionering van de Erkende Paardendierenarts.  

Profiel 

 
Ons aankomende bestuurslid Cluster Paard: 

 

 Heeft affiniteit met paardengeneeskunde en paardendierenartsen; 

 Heeft een visie op de toekomst van de (Erkende) paardendierenarts en zijn positie in de 
maatschappij; 

 Is gewoon lid van de KNMvD (het clusterbestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met een 
gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Afgevaardigden en van de Ereraad); 

 Heeft kennis van of interesse in de huidige verenigingsstructuur van de KNMvD; 
 
En beschikt over: 

 

 een diploma diergeneeskunde en is bij voorkeur Erkende Paardendierenarts; 

 kennis van het veterinaire veld; 

 een relevant netwerk binnen de veterinaire (paarden)sector; 

 goede communicatieve eigenschappen en sociale vaardigheden; 

 een sterk analytisch en oplossingsgericht denkvermogen; 

 vaardigheden en focus op samenwerken;  

 het vermogen algemene belangen boven eigen belangen te stellen; 

 lange termijn visie gericht op continuïteit en ontwikkeling van het speelveld van de 
paardendierenarts; 

 betrokkenheid bij en kennis van de achterban. 
 
 
Solliciteren 
 
Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met een van de leden uit het bestuur. Of stuur meteen je motivatie met CV. 
 

https://www.knmvd.nl/bestuur-paard/

