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Competentieprofiel 

Algemeen ondersteunend 
medewerker
Competenties1.	

De algemeen ondersteunend medewerker bezit de volgende competenties:

Doel	van	De	funCtie2.	

De algemeen ondersteunend medewerker verricht ondersteunende werkzaamheden in de 

apotheek, zodanig dat de apothekersassistenten zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden met 

hun primaire werkzaamheden.

organisatorisChe	Context3.	

De algemeen ondersteunend medewerker:

ontvangt hiërarchisch leiding van de apotheker, farmaceutisch manager of de teamleider;• 
ontvangt functionele richtlijnen van de (coördinerend) apothekersassistent;• 
geeft geen leiding aan anderen.• 

BenoDigDe	kennis	en	vaarDigheDen4.	

Van de algemeen ondersteunend medewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie 

de volgende kennis en vaardigheden bezit:

kennis van het bereidingsproces en bijbehorende richtlijnen en voorschriften;• 
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;• 
logistieke kennis en vaardigheden (bij instroom vanuit andere branche);• 
administratieve vaardigheden;• 
huishoudelijke vaardigheden;• 
kan werken met Word, e-mail en internet.• 

Stressbestendigheid
Effectief blijven presteren 
onder tijdsdruk, bij tegenslag, 
teleurstelling of tegenspel.

Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk 
resultaat, door het maken van 
werkafspraken en collega’s te 
helpen en te ondersteunen.

Integriteit
Het hanteren en handhaven 
van algemeen aanvaarde en 
bedrijfsnormen en -waarden 
op zowel sociaal, ethisch als 
professioneel vlak.

Organiseren van eigen 
werk

Effectief het eigen werk 
organiseren door het plannen 
van activiteiten om zo 
beschikbare tijd en energie 
te richten op hoofdzaken en 
acute problemen.

Luisteren
Belangrijke informatie kunnen 
oppikken uit mondelinge 
mededelingen, doorvragen, 
ingaan op reacties.

Accuratesse
In staat zijn om 
(onder verschillende 
omstandigheden) nauwgezet 
te werken.

Overal waar zij staat, 
wordt ook hij bedoeld
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BenoDigDe	persoonlijkheiDskenmerken5.	

Van de algemeen ondersteunend medewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie:

zich tolerant ten opzichte van anderen opstelt, sociaal, behulpzaam en een teamspeler is;• 
zich doelgericht gedraagt en stipt en zorgvuldig is.• 

ontwikkelingen	in	het	werk6.	

Recente ontwikkelingen in het werk van een algemeen ondersteunend medewerker zijn:

werkzaamheden van de apothekersassistent die verschuiven naar die van algemeen • 
ondersteunend medewerker (bijvoorbeeld meer handverkoop);

uitbreiding werkzaamheden op diverse gebieden (logistiek, administratief, bezorging, • 
receptgang), afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de apotheek en de mogelijkheden van 

de medewerker.

resultaatgeBieDen7.	

De functie van algemeen ondersteunend medewerker wordt binnen apotheken op verschillende 

manieren ingevuld. Hieronder volgt een overzicht van zo veel mogelijk resultaatgebieden 

waarop een algemeen ondersteunend medewerker aangesproken kan worden. Om van dit 

competentieprofiel goed gebruik te kunnen maken, is het van belang om eerst vast te stellen 

om welke resultaatgebieden het binnen de betreffende functie daadwerkelijk gaat. Hieronder 

staan mogelijke resultaatgebieden.

Ondersteunen bij logistieke activiteiten• 
Helpt de apothekersassistenten bij het beheren van voorraden.

Kernactiviteiten:

uitpakken en opruimen van ontvangen bestellingen; –
bijvullen van verpakkingsmateriaal en folders; –
bijvullen van tasjes/zakjes bij de balie; –
nakijken van vervaldatum; –
bijhouden van voorraad; –
bezorgen (bij spoed); –
bellen van cliënten dat bestelling binnen is en klaarzetten voor afhalen; –
inpakken van doosjes en tellen, scannen, etiket opplakken en benodigdheden erin doen; –
bedienen van het magazijnbeheersysteem (bijvoorbeeld apotheekrobot); –
verhelpen van routinematige problemen in het magazijn. –

Ondersteunen bij administratieve werkzaamheden• 
Helpt de apothekersassistenten bij administratieve taken.

Kernactiviteiten:

opnemen van telefoon (maar geen vragen over medicijnen beantwoorden); –
inspreken van antwoordapparaat; –
vouwen van rekeningen; –
maken van kopieën; –
vernietigen van papier; –
opmaken van kas; –
inkopen van kantoorbenodigdheden; –
bestellen van voorlichtingsmateriaal; –
bestellen van boodschappen. –
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Ondersteunen bij de receptgang• 
Helpt de apothekersassistenten bij het afhandelen van recepten.

Kernactiviteiten:

ophalen van recepten; –
ordenen van recepten (die per fax binnenkomen); –
klaarzetten van medicijnen; –
opbergen van recepten; –
pakken (en scannen) van medicijnen; –
scannen van recepten van de vorige dag; –
verrichten van uitvulwerkzaamheden in de niet-steriele productie; –
vullen, etiketteren en verpakken van niet-steriele geneesmiddelen; –
bedienen volgens voorschriften en na gebruik reinigen van productieapparatuur. –

Huishoudelijke werkzaamheden• 
Neemt de huishoudelijke werkzaamheden in de apotheek op zich.

Kernactiviteiten:

doen van boodschappen; –
zetten van koffie en thee; –
vullen, aanzetten en legen van afwasmachine; –
legen van afvalbakken; –
wegbrengen van papier en glas; –
water geven aan planten; –
doen van de was (schorten en lakens); –
opruimen van oude medicijnen; –
verzamelen van materiaal voor een goed doel. –

kritisChe	Beroepssituaties8.	

De algemeen ondersteunend medewerker krijgt dagelijks te maken met lastige ofwel kritische 

situaties, waarbij bepaald gedrag juist wel wordt verwacht (R) en ander gedrag beslist niet (). 

Het gaat daarbij om:

Van je eigen werk gehaald worden of aangemaand worden omdat het werk af moet

R Kalm en geconcentreerd blijven doorwerken en waar mogelijk in overleg met 

apothekersassistenten een (later) tijdstip afspreken voor het uitvoeren van een taak.

 Gehaast, gestrest of chaotisch gaan werken, de werksfeer verstoren door conflicten te 

veroorzaken of een negatieve houding aannemen.
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ConCrete	geDragsvoorBeelDen9.	

Competentie Ondersteuning bij logistiek Ondersteuning bij 
administratie

Ondersteuning bij 
receptgang

Huishoudelijke 
werkzaamheden

Stressbestendig-
heid

Blijft kalm bij drukte.	–
Vraagt bij twijfel hulp aan 	–
de apothekersassistent.

Blijft kalm bij drukte. 	–
Blijft kalm bij een 	–
computer- of faxstoring.

Blijft kalm bij drukte.	– Blijft kalm bij drukte.	–

Samenwerken Overlegt met collega over 	–
prioriteit.
Springt in bij spoedzaken.	–
Schrijft boodschap voor 	–
collega op.

Levert recepten geordend 	–
aan de juiste persoon aan.
Geeft telefoonboodschap 	–
door aan juiste persoon.
Vraagt 	–
apothekersassistent om 
het telefoongesprek over 
te nemen bij niet zelf te 
beantwoorden vragen.

Overlegt over de prioriteit 	–
van werkzaamheden.
Vraagt 	–
apothekersassistent 
om recept en etiket te 
controleren.

Springt bij wanneer het 	–
druk is.

Integriteit Geeft geen informatie 	–
over recepten en cliënten 
aan derden.
Behandelt cliënten en 	–
collega’s respectvol.
Verpakt privacy gevoelig 	–
materiaal.

Geeft geen informatie 	–
over recepten en cliënten 
aan derden.
Behandelt collega’s 	–
respectvol.

Geeft geen informatie van 	–
recepten en cliënten aan 
derden.
Behandelt cliënten en 	–
collega’s respectvol.

Behandelt collega’s 	–
respectvol.

Organiseren van 
eigen werk

Geeft aan wat (extra) 	–
werkzaamheden voor 
gevolgen hebben voor het 
eigen werk.
Werkt eigen taken in een 	–
logische volgorde af.
Controleert voorraad en 	–
bestelt om voorraad op 
peil te houden.

Geeft aan wat (extra) 	–
werkzaamheden voor 
gevolgen hebben voor het 
eigen werk.
Werkt eigen taken in een 	–
logische volgorde af.
Controleert voorraad 	–
(kantoorbenodigdheden 
en voorlichtingsmateriaal) 
en bestelt om voorraad op 
peil te houden.

Geeft aan wat (extra) 	–
werkzaamheden voor 
gevolgen hebben voor het 
eigen werk.
Werkt volgens het 	–
opbergsysteem van de 
apotheek.
Werkt eigen taken in een 	–
logische volgorde af.

Maakt een 	–
boodschappenlijstje.

Luisteren Vat de instructies correct 	–
samen.
Vraagt om meer uitleg 	–
wanneer dat nodig is.

Vat de instructies correct 	–
samen.
Vraagt om meer uitleg 	–
wanneer dat nodig is.
Noteert de juiste 	–
telefonische vraag van 
derden.

Vat de instructies correct 	–
samen.
Vraagt om meer uitleg 	–
wanneer dat nodig is.

Vat de instructies correct 	–
samen.
Vraagt om meer uitleg 	–
wanneer dat nodig is.

Accuratesse Pakt de bestellingen op 	–
een systematische en 
ordelijke wijze uit.
Controleert of 	–
binnengekomen 
bestellingen kloppen met 
de paklijst en ruimt de 
bestellingen netjes op.
Noteert afwijkingen bij 	–
bestellingen. Controleert 
op vervaldatum.
Zorgt dat de 	–
verpakkingsmaterialen 
netjes worden bijgevuld.

Zet recepten zorgvuldig 	–
op nummer.
Telt de kasinhoud volgens 	–
geldende protocollen en 
procedures.

Ordent de recepten die 	–
binnenkomen volgens het 
afgesproken systeem.
Vult medicijnen uit 	–
volgens protocol.
Zorgt dat uitgevulde tubes 	–
op voorraad zijn.
Bedient 	–
productieapparatuur 
volgens het voorschrift.
Reinigt 	–
productieapparatuur 
direct en zorgvuldig na 
gebruik.

Houdt de voorraad bij.	–
Zorgt dat de er apotheek 	–
opgeruimd blijft uitzien. 
Verzamelt en scheidt 	–
farmaceutisch en 
huishoudelijk afval 
volgens geldende 
protocollenen procedures.


