Merelbeke, 4 november 2016

Nieuwe NGROD: ambities, beslissingen en
uitdagingen
Dag collega
Transparantie en efficiëntie in de Orde der Dierenartsen. Dat is de
ambitie van uw Nederlandstalige Gewestelijke Raad voor de komende 3
jaar. En het is meteen ook de inzet van deze nieuwsbrief. Een nieuwe ploeg
van dierenartsen speelt open kaart over de huidige moeilijkheden,
beslissingen en uitdagingen.
Relatie met Hoge Raad
De opstart van de nieuwe Hoge Raad verliep woelig. Een meerderheid van
onze Raad besliste om pas toe te treden tot de Hoge Raad na overleg over
de werking en bevoegdheden. De voorbije dagen vonden alvast
constructieve gesprekken plaats met onze Franstalige collega’s en met de
voorzitter van de Hoge Raad. Op basis van die vergaderingen hebben we
alle vertrouwen in een snelle doorbraak en een vruchtbare samenwerking.
We houden u uiteraard op de hoogte.
Eerste beslissingen
Op de eerste vergadering van de NGROD werd het overleg met de Hoge
Raad voorbereid. Daarnaast namen we al enkele beslissingen.
 Samen met de Vlaamse balie onderzoeken we of er omstandigheden
zijn waarin advocaten toch een onderzoeksonderhoud zouden
mogen bijwonen. Dit onderwerp komt ook aan bod op de
interorde-vergadering.
 Een externe bedrijfsrevisor zal de vorige jaarrekeningen nakijken
en ons bijstaan bij de opmaak van de eindafrekening.
 Het e-mailadres ‘@dierenartsen.be’ is niet verplicht. We gaan op
zoek naar de beste manier om helder en conform de code te
communiceren met alle collega’s.
 5 commissies werken voorstellen uit rond de algemene
uitdagingen die we hieronder formuleren.
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Gedeelde uitdagingen
We blijven ons beroep in ere houden. Collega’s die zich niet aan de
afspraken houden, coachen en corrigeren we waar nodig. Daarbovenop
willen we onze dienstverlening voor alle dierenartsen verbeteren. Zoekt u
samen met ons naar een antwoord op deze uitdagingen?
1. Hoe verbeteren we de werking en communicatie van de
Gewestelijke Raad?
2. Hoe passen we de tuchtprocedures aan de hedendaagse
maatschappij aan?
3. Hoe maken we optimaal gebruik van het nieuwe softwarepakket?
4. Hoe beheren we het budget als een goede huisvader?
5. Hoe organiseren we bijscholingen in de toekomst?
We zijn ervan overtuigd dat onze openheid en uw inzichten hét recept
vormen voor een waardevolle samenwerking tussen alle collegadierenartsen. Hartelijk bedankt om die ambitie mee waar te maken.
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