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SBA Producten-, diensten- en prijsoverzicht 2021
PRODUCTEN EN DIENSTEN BETAALD UIT DE COLLECTIEVE AFDRACHT
Voor organisaties die afdragen aan de SBA voert de SBA een aantal activiteiten uit die in het belang zijn van de branche
openbare apotheken in het algemeen en daarom collectief bekostigd worden.

SBA-activiteiten

Omschrijving

Bij- en nascholing
Ontwikkeling van cursussen en
themabijeenkomsten

De ontwikkeling van goede praktijkgerichte cursussen, themabijeenkomsten
en overige opleidingsproducten die aansluiten bij de behoefte van de branche.
De cursussen worden ontwikkeld in samenwerking met apothekers en
apotheekmedewerkers.

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Zorgen voor voldoende nieuwe
apothekersassistenten

Promotie van het vak door:
• website werkindeapotheek.nl om scholieren te enthousiasmeren voor het vak en
de opleiding tot apothekersassistent.
• promotiemateriaal voor apotheken en ROC’s voor open dagen.
Stimuleren van goede stageplekken door:
• verbeteren samenwerking school en apotheek.
• plaatsen BBL-vacatures op Apotheekwerk.
Aanpak bestrijding tekort aan apothekersassistenten met:
• zij-instroomtrajecten in samenwerking met regionale partijen.
• wervingscampagne in samenwerking met KNMP en Optima Farma.

Coördineren aansluiting tussen
beroepsopleiding en beroepspraktijk

Het vak van apothekersassistent verandert. Goede afstemming tussen wat in de
beroepspraktijk gevraagd wordt en wat in de beroepsopleiding geleerd wordt is
nodig voor goed opgeleide, nieuwe apothekersassistenten. De SBA stimuleert en
coördineert dit namens de branche en participeert in de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Onderzoeken i.o.v. sociale partners

O.a. de Arbeidsmarktmonitor; de digitale thermometer over de apotheekbranche.
Uitvoering geven aan in de tijd wisselende opdrachten van cao-partijen, zoals:
herziening functiegebouw, branchebreed onderzoek naar de werkdruk enz.

Werken in de apotheek
Cao Apotheken

Digitaal boek Cao Apotheken.

UiB

UiB is hét plannings- en urenregistratiesysteem voor apotheken. Met een
medewerkersportaal en een handige app.

SBA Servicedesk

Voorlichting en advies over het correct toepassen van de Cao Apotheken
voor apotheekmedewerkers. Informeren van het cao-secretariaat over veel
voorkomende vragen en eventuele onduidelijkheden.

Functiebeschrijvingen en
competentieprofielen

Voor leidinggevenden en medewerkers te raadplegen landelijk geldende
omschrijving van functies, welke werkzaamheden onder een functie vallen en wat
iemand daarvoor moet kennen en kunnen.

Formats/formulieren en informatie ter
ondersteuning van HR in de apotheek

Diverse formats en informatie (how to) die medewerkers en leidinggevenden helpen
bij HR-zaken zoals professionele ontwikkeling en de HR-cyclus.

SBA Ontwikkelportaal

Een beveiligd digitaal platform waar leidinggevenden én medewerkers alles over
professionele ontwikkeling kunnen regelen en vastleggen. Dé plek voor het voeren
en vastleggen van jaargesprekken.

Subsidiewijzer

Actueel overzicht van relevante subsidies inclusief aanvraagprocedures en
deadlines. Zo kunnen openbare apotheken beter gebruikmaken van subsidies.

Arbocatalogus

De Arbocatalogus Apotheken beschrijft arbeidsrisico’s in de apotheek en biedt veel
oplossingen. Via arbo-apotheek.nl is de Arbocatalogus gemakkelijk te raadplegen.

Risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

De RI&E helpt bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico’s voor de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in de apotheek.

Apotheekwerk (vacaturebank)

Vacaturesite met een marktbereik van 90% gratis voor apotheken die afdragen aan
de SBA.
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SBA Prijsoverzicht 2021
Onderstaand overzicht geeft de verschillende producten en diensten van de SBA aan met een korte omschrijving en prijs. In
de vierde kolom staan de prijzen die gelden voor de openbare apotheken. Deze dragen aan de SBA af op grond van de Cao
Bedrijfsfonds Apotheken. Voor organisaties die geen afdracht doen (bijvoorbeeld ziekenhuisapotheken), gelden de prijzen
in de laatste kolom.

BIJ- EN NASCHOLING
Product
Omschrijving

Dagdeel

Prijzen voor partijen
aangesloten bij Cao
Apotheken (excl. btw)

Prijzen voor partijen
niet aangesloten bij Cao
Apotheken (excl. btw)

Klassikale cursus Door het gehele land
op locatie (open organiseert de SBA blended
inschrijving)
cursussen over meer dan 40
verschillende onderwerpen
gericht op de praktijk in de
openbare apotheken. Blended
is een succesvolle combinatie
van e-learning en klassikale
bijeenkomsten.

1 dagdeel

Per cursist € 120,-

Per cursist € 180,-

online

Per cursist € 99,-

Per cursist € 150,-

2 dagdelen

Per cursist € 225,-

Per cursist € 350,-

online

Per cursist € 180,-

Per cursist € 280,-

Uitzondering

Cursus Leerlingbegeleiding

4 dagdelen

Per cursist € 430,-

Per cursist € 600,-

Incompany
cursus

Het gehele team op cursus in
de eigen apotheek; efficiënt en
zeer effectief.

1 dagdeel
2 dagdelen

Per apotheekteam € 990,Per apotheekteam € 1.590,-

Per apotheekteam € 1.490,Per apotheekteam € 2.380,-

Let op: Er komen nog € 450,- locatiekosten per dagdeel bij als de
incompany trainingen in externe locaties plaatsvinden. Het incompany tarief
geldt voor 1 docent. Tarief extra docent/acteur is € 500,-. Bij gebruik van
alleen het materiaal (geen docent en geen locatie) zijn de tarieven € 299,- en
€ 490,- voor maximaal 18 personen.
Incompany
online

Het gehele team op cursus;
1 dagdeel
efficiënt en zeer effectief
2 dagdelen
middels een Video Conference.

Per apotheekteam € 850,Per apotheekteam € 1.260,-

Per apotheekteam € 1.280,Per apotheekteam € 1.900,-

E-Learning

De SBA biedt voor een aantal
cursusonderwerpen een
e-learning variant aan.

Per cursist € 25,-

Per cursist € 39,-

Webinar

De SBA organiseert
regelmatig webinars over
zeer actuele thema’s. Zo
blijft de medewerker op de
hoogte van de allernieuwste
ontwikkelingen.

Per cursist € 19,-

Per cursist € 19,-

Per vacature € 0,-

Per vacature € 495,-

1 cursus

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS
Vacaturebank
Ruim 90% van de vacatures in de branche
Apotheekwerk.nl wordt op Apotheekwerk geplaatst en voor
een groot deel vervuld. Per 1 april 2020 is de
vacatureplaatsing kosteloos voor openbare
apotheken.
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WERKEN IN DE APOTHEEK
Uren in Balans
(UiB)

UiB is hét plannings- en urenregistratiesysteem
voor apotheken. Met een medewerkersportaal
en een handige app.

Per apotheek € 375,- per jaar

N.v.t.

Uren in Balans
(UiB)

UiB basis en verdiepende cursussen (twee
dagdelen).

Per cursist € 90,Per team € 900,-

N.v.t.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
(MTO)

Met het MTO krijgt een apotheek inzichtelijk
waar de verbeterpunten zijn ten aanzien van de
tevredenheid van de medewerkers. Dit product
wordt vanaf 1 april 2020 aangeboden door
Onderzoek & Innovatie Groep.

Per apotheek € 295,-*

Per apotheek € 295,-*

Werkdrukonderzoek
(WDO)

Met het WDO wordt objectief vastgesteld waar Per apotheek € 400,-*
het gevoel van werkdruk vandaan komt en welke
omstandigheden op de werkvloer verbetering
behoeven. Ook dit product wordt aangeboden
door de Onderzoek & Innovatiegroep.

Per apotheek € 600,-*

Risicoinventarisatie &
-evaluatie

De RI&E helpt bij het opsporen en beheersen
van de gevaren en risico’s voor de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de medewerkers
in de apotheek.

Per apotheek € 599,-

geen kosten

ANNULERINGSKOSTEN
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus brengen we € 30,00 in rekening. Bij annulering zonder gegronde
reden binnen twee weken voor aanvang van de cursus brengen we de gehele cursusprijs in rekening.

*

Per apotheek betekent per apotheekvestiging
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