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WERKGEVER VAN HET JAAR

Uit de inzendingen voor Werkgever van het Jaar 2017 zijn drie  

genomineerden gekozen! De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 

25 november tijdens de Nationale Veterinaire Najaarsdag in Utrecht.

TEKST MARGRIET NIJENHUIS

De genomineerden zijn…

H
et Platform Jonge Dierenartsen hoort met enige 

regelmaat dat er wel verbetering zou kunnen 

komen in de arbeidsomstandigheden voor jonge 

dierenartsen. Daarom willen ze graag bewust-

wording creëren onder werkgevers. Er zijn gelukkig ook 

veel werkgevers die hun personeel wel inspireren, 

stimuleren en motiveren. Voor deze werkgevers hebben 

we de award in het leven geroepen. En gelukkig kwamen 

daar ook dit jaar weer mooie nominaties voor binnen. Het 

PJD koos uit de inzendingen de onderstaande genomi-

neerden. Sponsoren zijn: ABN Amro, Dopharma en VVAA.

DIERENKLINIEK DE ARK

Jonge dierenarts Liselot Smulders 

vertrok voor haar werk vanuit Utrecht 

naar het  ‘verre’ Zeeland. Daar werd ze 

met open armen ontvangen door Bram 

en Anne. “Ik trof twee bazen aan wie 

je alles mag vragen, die uit zichzelf met 

het rooster rekening hielden omdat ik 

in het weekend ver moest reizen en 

die zelf regelmatig vragen of alles goed 

met je gaat: geweldig toch?” Ze vervolgt: 

“Specifieke voorbeelden zijn er te over: 

een bosje bloemen na de eerste twee 

maanden om je te bedanken voor je 

inzet, de kliniek sluiten omdat een 

collega gaat trouwen zodat iedereen 

mee kan naar het feest of even een 

persoonlijk telefoontje als iemand in de 

put zit”.

Liselot voegt nog toe: “Ik ga elke dag met 
plezier naar mijn werk, en minstens zo 

belangrijk: alle andere collega’s ook” 

DIER MEDISCH CENTRUM 
KENNEMERLAND

‘Een zeer gelukkig dierenarts’. Zo 

ondertekent de inzender Francisca 

van der Bij haar nominatie voor haar 

werkgever. Met name haar werkgever 

Floor Stembert verdient volgens haar 

de award voor Werkgever van het Jaar. 

Francisca werkt sinds vorig jaar in de 

praktijk. “De eerste stap in de praktijk 

is altijd spannend, maar ik had me geen 

betere plek kunnen bedenken om aan 

de slag te gaan”, vertelt ze. Floor nam 

haar de eerste twee maanden mee op 

sleeptouw zodat ze kon wennen aan de 

werkzaamheden die haar te wachten 

stonden.  

Francisca: “Ik kom eigenlijk woorden te 
kort om te omschrijven hoe belangrijk 

Floor Stembert (en heel Dier Medisch 

Centrum) voor mij is geweest als 

beginnend dierenarts”. 

STAD & VAN DER REE

“De twee mannen in een vrouwenteam”, 

zo worden Andreas Stad en Gerard van 

der Ree geïntroduceerd als nominatie 

voor de award. En het klopt. De heren 

worden in de praktijk ondersteund 

door een team vrouwen. Waaronder 

Johanna Jackson, die de mannen 

nomineerde. Zij vind het belangrijk dat 

ze ondersteund wordt in haar werk en 

prijst haar werkgevers dan ook om hun 

inzet. “Ze staan achter je, beschermen je 

en geven op deze manier een gevoel van 

saamhorigheid. Ze creëren een veilige 

plek om te leren, fouten te maken 

en jezelf te ontwikkelen tot de beste 

dierenarts die je kan zijn”.

Johanna voelt zich duidelijk op haar 

plek bij Stad & Van der Ree en beëindigd 

haar motivatie met de woorden: “Als je 
doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te 

werken”.


