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EVIDENSIA WINT DUTCH PET AWARDS
VLEUTEN – Evidensia wint Dutch Pet Awards 2019 in de categorie “Keten Award”. De Dutch Pet Awards
worden toegekend aan bedrijven en personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de
ontwikkeling van de huisdierensector.
De jury heeft de award toegekend aan de hand van de volgende vijf criteria: 1) Beleid voor introductie – /
mentorship programma’s voor jonge dierenartsen om de overstap te maken van de faculteit naar de
praktijk. 2) Beleid voor een goede werk privé-balans voor werknemers. 3) Beleid voor adequate nascholing
voor dierenartsen en paraveterinairen. 4) Beleid om te voorkomen dat ethisch handelen onder druk komt
te staan op het snijvlak van geld verdienen en (optimale) veterinaire zorg leveren. 5) Én beleid voor
optimalisering van de betrokkenheid van medewerkers bij het ‘ondernemen’.
CEO van Evidensia, Michiel van Silfhout: “Wij zijn heel erg blij met deze erkenning, het geeft aan dat
hetgeen waar wij ons elke dag voor inzetten ook zo gezien wordt door anderen. Een groter compliment kun
je niet krijgen. Belangrijke noot is dat wij onszelf niet zien als keten maar als groep van individuele
praktijken, waarbij ons credo is: “Samen Beter, Bouwen aan de diergeneeskundige zorg van morgen”. In
onze groep werken we samen op basis van betrokkenheid, samenspraak en eigen ondernemerschap met
eigen diergeneeskundige besluitvorming. Ons netwerk verbindt klinieken met elkaar en met de meest
geavanceerde specialistische zorg in onze Evidensia Dierenziekenhuizen. Daarnaast vinden wij ontwikkeling
zeer belangrijk, vandaar dat wij onze eigen Evidensia Academy in het leven hebben geroepen. Alles om de
beste diergeneeskundige zorg te kunnen bieden.”
De Evidensia groep is een dierenartsengroep waarbij inmiddels meer dan 220 dierenklinieken en
-ziekenhuizen zich hebben aangesloten. De Evidensia groep is begin 2017 gefuseerd met het Engelse IVC en
is hiermee onder gezamenlijke groepsnaam IVC Evidensia de grootste dierenartsgroep in Europa. Met ruim
1300 praktijken in tien landen in Europa is er veel slagkracht mogelijk en veel kennis en ervaring aanwezig.
Deze wordt echter niet gerealiseerd door te centraliseren; IVC Evidensia gelooft in lokaal ondernemerschap
per praktijk; per regio en per land. Het supportkantoor van Evidensia Nederland is gevestigd in Vleuten.
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