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Competentieprofiel 

Drogisterijmedewerker

Competenties1	

De drogisterijmedewerker bezit de volgende competenties:

Doel	van	De	funCtie2	

De drogisterijmedewerker komt voor in een apotheek met een aparte drogisterij(balie). 

Er is hierbij (veelal) een fysieke scheiding tussen de drogisterij- en het apotheekgedeelte.

Het doel van de functie is het geven van voorlichting en advies over OTC-artikelen, het 

verkopen hiervan en het ondersteunen bij onderliggende processen, zodanig dat wordt 

bijgedragen aan een cliëntgerichte en foutloze dienstverlening.

organisatorisChe	Context3	

De drogisterijmedewerker:

ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende;•	
geeft geen leiding aan anderen.•	

BenoDigDe	kennis	en	vaarDigheDen4	

Van de drogisterijmedewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie de volgende 

kennis en vaardigheden bezit:

diploma assistent-drogist;•	
kennis van de zelfzorgrichtlijnen van de apotheek.•	

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

Samenwerken
Bijdragen aan een 
gezamenlijk resultaat door 
apothekersassistenten 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 de 
beschikbare tijd en energie 
te richten op hoofdzaken en 
acute problemen.

Cliëntgerichtheid
Signaleren van en inleven 
in wensen en behoeften 
van de cliënt en werkwijze 
hierop afstemmen. Hoge 
prioriteit geven aan service en 
cliënttevredenheid.

Commercieel handelen
Actief gericht zijn op het 
zoeken, zien en benutten van 
kansen en mogelijk heden. 
De markt en de spelers 
kennen en durven om nieuwe 
activiteiten te initiëren waar bij 
de commerciële positie van 
de organisatie verder wordt 
uitgebouwd.

Mondelinge communicatie
Ideeën, meningen en infor-
matie aan anderen duidelijk 
maken, gebruik makend van 
duidelijke taal, non-verbale 
communicatie en relevante 
middelen, hierbij rekening 
houdend met de gevoelens van 
anderen. 

Overal waar zij staat, 
wordt ook hij bedoeld
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BenoDigDe	persoonlijkheiDskenmerken5	

Van de drogisterijmedewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie:

openstaat voor nieuwe ervaringen en methoden. Nuchter, creatief en leergierig is;•	
zich openstelt voor anderen: gaat voor een win-win situatie en zowel goed in teamverband als •	
alleen functioneert; 

zich doelgericht gedraagt: gedisciplineerd en evenwichtig is. •	

ontwikkelingen	in	het	werk6	

Recente ontwikkelingen in het werk van een drogisterijmedewerker zijn:

meer mondige cliënten en een toename in verkrijgbare informatie op internet. Dit vraagt van de •	
drogisterijmedewerker dat zij net zo veel als of (nog) meer dient te weten dan de klant en dus 

haar kennis op orde dient te hebben;

meer cliënten vanuit andere culturen. Dit vraagt om meer taalkennis, goed om kunnen gaan •	
met andere culturen en beeldend kunnen communiceren met bijvoorbeeld pictogrammen;

meer automatisering, waardoor de drogisterijmedewerker moet leren vertrouwen op het •	
systeem en meer een signaleringsfunctie krijgt;

meer contact tussen apotheek en drogist, waardoor de drogisterijmedewerker meer moet •	
samenwerken, beter grenzen moet kunnen stellen in wat zij wel of niet doet en er meer 

producten zijn waarvoor meer kennis nodig is;

privatisering en het openstellen van grenzen (door bijvoorbeeld internet) zorgen voor meer •	
concurrentie. Een drogisterijmedewerker moet daarom meedenken over hoe de apotheek zich 

onderscheidend op kan stellen (bijv. TNT postservice) en het assortiment aan kan passen (de 

drogisterijmedewerker signaleert dit en koppelt het terug aan de leidinggevende).

resultaatgeBieDen7	

De drogisterijmedewerker wordt aangesproken op de volgende resultaatgebieden:

Handverkoop en advies (zelfzorg en drogistspecifieke)•	
Adviseert cliënten over zelfzorgartikelen met behulp van de WASA-vragen en zelfzorgstan-

daarden, geeft voorlichting over zelfzorg en drogistspecifieke artikelen, opdat de cliënt met een 

juist advies of product naar huis gaat.

Kernactiviteiten:

helpen van cliënten zonder recept; –
signaleren van verkoopsignalen en hierop inspelen door cliënten aan te spreken en vragen  –
te stellen;

adviseren over zelfzorggeneesmiddelen met behulp van de WASA-vragen en zelfzorgstandaarden; –
adviseren over drogistspecifieke artikelen, bijvoorbeeld voor wat betreft toepassing en  –
verschillen tussen varianten;

afrekenen van artikelen,  –
eventueel inpakken van artikelen; –
opnemen van bestellingen van artikelen; –
signaleren van (wijzigingen in) behoeften aan producten bij cliënten en de leidinggevende  –
hierover informeren.

Service•	
Verleent aanvullende diensten aan cliënten die niet direct gericht zijn op de verkoop van 

zelfzorgmedicijnen, opdat de cliënt met een juist advies of product naar huis gaat. 

Kernactiviteiten:

opnemen van de bloeddruk bij de cliënt; –
geven van make-upadvies aan de cliënt; –
meten van de cholesterolwaarde bij de cliënt; –
meten van het bloedsuikerniveau bij de cliënt; –
doen van een huidanalyse en naar aanleiding hiervan een advies geven aan de cliënt. –
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Logistiek/voorraadbeheer•	
Houdt de voorraad bij, bewaakt deze en past deze indien nodig aan, zodat aan de vraag van de 

cliënten kan worden voldaan.

Kernactiviteiten

controleren van de voorraden zelfzorgmedicijnen en drogistspecifieke producten op  –
aantallen en vervaldatum;

bestellen van benodigde producten bij de groothandel of leverancier; –
controleren en administratief verwerken van pakbonnen en binnengekomen voorraad  –
(inboeken, bijboeken en afboeken);

uitpakken en opruimen van binnengekomen bestellingen; –
bijhouden van veranderingen en behoeften in het assortiment. –

Winkelpresentatie•	
Draagt bij aan een goede presentatie van het assortiment in de winkel, zodat de cliënt snel en 

makkelijk met het gewenste product naar huis gaat.

Kernactiviteiten:

verzorgen van de winkelpresentatie; –
in stand houden van de gewenste uitstraling van het bedrijf; –
doorvoeren van schappenplannen; –
opruimen van de winkel (spiegelt en ruimt displays op) –
bijhouden van de aanbiedingenlijst; –
leveren van een bijdrage aan de presentatie van actieartikelen e.d. –
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kritisChe	Beroepssituaties8	

De drogisterijmedewerker krijgt dagelijks te maken met lastige ofwel kritische situaties, 

waarbij bepaald gedrag wordt verwacht (R) en ander gedrag beslist niet (Q). Deze kritische 

beroepssituaties zijn:

Aanspreken van een cliënt •	

R Initiatief nemen om de cliënt gedag te zeggen en vragen of hij hulp wenst. Inschatten wat 

collega’s doen en reageren op de situatie. Wees doortastend en formuleer duidelijk wat 

je wilt overbrengen. Belangstelling en interesse tonen. Klantvriendelijk zijn door goed te 

luisteren, mee te denken. Koppel de informatie aan de juiste personen terug. Rond een 

gesprek netjes af.

Q De klant negeren of niet aan durven spreken. Met collega’s blijven praten of lachen terwijl 

de cliënt op hulp wacht. Niet letten op wat collega’s aan het doen zijn (“oogkleppen 

ophebben”). Onbeleefd of boos worden. Denken het beter te weten en te snel conclusies 

trekken. Te lang doorpraten of teveel productmogelijkheden opnoemen. Te lang twijfelen. 

Weglopen als de klant nog niet klaar is of het gesprek afraffelen.

Ongeruste/ twijfelende cliënt•	

R  Ongerustheid of twijfel bij de cliënt wegnemen. Bij merkbare aarzeling van de cliënt, 

checken of alles duidelijk is voor de cliënt. Vragen beantwoorden. Kennis over de werking 

van een zelfzorgmedicijn gebruiken om de cliënt gerust te stellen. Cliënt overtuigen van de 

werking van het zelfzorgmedicijn en het verwachte positieve effect op de klachten. Wanneer 

het niet lukt om de ongerustheid weg te nemen, de hulp inroepen van een collega of van de 

apotheker.

Q  Geen aandacht geven aan aarzelingen of ongerustheid van de cliënt, of de cliënt de 

boodschap geven dat deze zich aanstelt.

Onbegrip of boosheid van een cliënt•	

R  Rustig en vriendelijk blijven, de cliënt laat uitrazen, luisteren en begrip tonen. De situatie 

uitleggen en samen met de cliënt tot een oplossing komen. Verder nagaan of de cliënt 

tevreden is. Wanneer dit niet het geval is, de hulp inroepen van de leidinggevende.

Q  In de verdediging gaan, boos worden, de cliënt niet serieus nemen of kortaf en onverschillig 

zijn.

Verkoop van een privacygevoelig product •	

R Wees discreet, zorg voor geheimhouding richting andere cliënten. Indien het product 

invloed heeft op de gezondheid van de cliënt, de informatie delen met relevante collega’s. 

Q Indiscreet zijn. Luidruchtig over het product praten, zodat andere aanwezigen het merken. 

Slechte overdracht van een collega•	

R  Slecht overgedragen werk toch uitvoeren en proberen op te lossen. Op een later tijdstip het 

voortouw nemen om (opnieuw) werkafspraken te maken met collega’s.

Q  Het laten liggen van het werk.

Opruimen van bestellingen •	

R  Binnengekomen bestellingen geconcentreerd en netjes opruimen. Opruimtaak eerst 

afronden dan pas aan een nieuwe taak beginnen. Als dit niet mogelijk is, een deeltaak 

afronden en op een later tijdstip het werk weer oppakken. 

Q Spullen laten slingerenof  niet goed opruimen. Het opruimwerk per direct uit handen laten 

vallen als een andere taak aandacht vraagt. Chaotisch werken. 
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ConCrete	geDragsvoorBeelDen9	

Competentie Handverkoop en advies Service Logistiek / voorraadbeheer Winkelpresentatie

Stressbestendigheid Vraagt tijdig om hulp bij 	–
drukte.
Gaat geen discussie aan.	–
Blijft bij drukte de WASA-	–
vragen stellen.
Gaat indien nodig flexibel 	–
om met de werkplanning.

Zorgt voor het goed 	–
inplannen van metingen 
en analyses. 
Gaat flexibel om met de 	–
planning. 
Gaat geen discussie 	–
aan met de cliënt over 
onderwerpen waarop 
geen antwoord kan/mag 
worden gegeven.
Blijft rustig bij drukte of 	–
uitloop van ingeplande 
metingen.

Organiseert het werk.	–
Blijft rustig en 	–
nauwkeurig werken bij 
grote binnenkomende 
bestellingen of bij het 
zoeken naar speciale 
klantbestellingen.
Voorkomt meer schade 	–
bij breuk.

Positioneert 	–
diefstalgevoelige 
artikelen zodanig dat het 
makkelijk in de gaten 
gehouden kan worden. 

Samenwerken Ondersteunt collega’s 	–
indien hierom gevraagd 
wordt (geeft bijv. advies).
Ziet wanneer een collega 	–
hulp nodig heeft.
Vraagt zelf hulp aan 	–
collega’s indien nodig.

Verdeelt de taken met 	–
een collega (bijvoorbeeld 
om de beurt prikken en 
een tijdschema maken).
Samen met een collega 	–
alle benodigde materialen 
klaarleggen voor gebruik.
Legt anderen uit hoe de 	–
meetapparatuur werkt.

Maakt duidelijke 	–
afspraken (wie doet wat).
Helpt collega’s tijdens 	–
het uitvoeren van het 
werk.
Overlegt met leveranciers 	–
over de aanlevering van 
drogisterijartikelen.
Draagt zorg voor een 	–
goede overdracht aan 
collega’s.

Maakt duidelijke 	–
afspraken met 
collega’s over ‘wie 
doet wat’ in relatie tot 
winkelpresentatie.
Bespreekt samen met 	–
collega’s de keuze van de 
bedrijfskleding. 

Integriteit Past plek en 	–
geluidsniveau aan 
bij privacygevoelige 
informatie.
Behandelt de klant 	–
respectvol.
Vraagt alleen naar 	–
relevante informatie.
Gebruikt alleen relevante 	–
informatie in het advies

Doet een test in een 	–
aparte ruimte.
Bespreekt resultaten 	–
alleen met de cliënt.

Houdt discretie in acht 	–
bij het bestellen van 
’gevoelige producten’. 

Plaatst privacygevoelige 	–
producten niet prominent 
in de winkel.

Organiseren van het 
eigen werk

Plant werkzaamheden 	–
goed in.
Werkt volgens rooster.	–
Ziet als er ergens nog 	–
werk ligt en pakt dit op.
Zorgt voor een goede 	–
overdracht aan collega’s.
Plant eigen ontwikkeling 	–
(POP).

Plant werkzaamheden 	–
goed in.
Zorgt voor goed en 	–
schoon werkapparatuur.
Bekijkt wat allemaal 	–
nodig is voor een taak.
Plant haar eigen 	–
ontwikkeling (POP).

Handelt zelf de bestelling 	–
van de cliënt af.
Creëert tijd om nieuw 	–
binnengekomen 
producten op te ruimen.
Plant haar eigen 	–
ontwikkeling (POP).

Plant werkzaamheden 	–
goed in.
Is flexibel.	–
Plant haar eigen 	–
ontwikkeling (POP).

Mondelinge com-
municatie

Groet de klant. Is 	–
vriendelijk.
Stelt WASA-vragen om 	–
de behoefte van de cliënt 
helder te krijgen bij een 
klantvraag.
Spreekt correct en 	–
verstaanbaar Nederlands. 
Vraagt door wanneer 
de WASA-vragen 
onvoldoende beantwoord 
zijn.
Formuleert een helder 	–
advies.
Gaat na of alles duidelijk 	–
is voor de cliënt. 
Bedankt de klant na 	–
aankoop.

Spreekt de klant aan.	–
Geeft duidelijke uitleg.	–
Vertelt steeds welke 	–
handeling verricht wordt.
Stelt klanten gerust.	–
Bespreekt de resultaten 	–
duidelijk en rustig.

Staat de leveranciers 	–
netjes en duidelijk te 
woord.
Overlegt met collega´s 	–
van andere filialen over 
het bevoorraden van de 
winkels.
Legt afspraken met 	–
leveranciers vast.

Loopt mee om 	–
aanbiedingen en andere 
producten te laten zien.
Legt de aanbieding of 	–
actie duidelijk uit aan de 
klant.
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Competentie Handverkoop en advies Service Logistiek / voorraadbeheer Winkelpresentatie

Cliëntgerichtheid Stelt WASA – vragen om 	–
de behoefte van de cliënt 
helder te krijgen bij een 
klantvraag.
Houdt de aandacht bij de 	–
cliënt tijdens het gesprek. 
Herkent (in)directe 	–
wensen van de cliënt.
Biedt eventueel 	–
alternatief aan voor het 
gevraagde product. 
Loopt pas weg als het 	–
contact met de cliënt is 
afgerond.

Begroet de klant.	–
Stelt zichzelf voor.	–
Legt uit wat ze gaat doen.	–
Voert een klantgericht 	–
gesprek.
Stelt WASA – vragen om 	–
de behoefte van de cliënt 
helder te krijgen bij een 
klantvraag.
Geeft advies.	–
Geeft een kaartje mee 	–
met de resultaten.

Bestelt op tijd	–
Maakt een concrete 	–
afspraak met de klant 
(prijs – tijd)
Probeert aan de wensen 	–
te voldoen

Groet de klant.	–
Is klantvriendelijk.	–
Geeft de klant uitleg over 	–
de actie.
Ruimt rommel in de 	–
winkel op, zodat klant 
overal (veilig) bij kan.
Zorgt voor voldoende 	–
bewegingsruimte voor 
de klant (kinderwagen, 
rolstoel).

Commercieel 
handelen

Bepaalt de behoefte van 	–
de cliënt.
Geeft advies / uitleg 	–
over product en 
eventueel aanverwante of 
vergelijkbare producten. 
Probeert bijverkoop te 	–
realiseren.
Geeft de klant het gevoel 	–
geven dat het product 
onmisbaar is.
Spreekt met klant af om 	–
terug te komen (bijv. na 
uitgeven proefje)
Blijft op de hoogte van 	–
nieuwe ontwikkelingen.
Informeert naar wensen 	–
en behoeften van de 
klant.
Herkent (in)directe 	–
behoeften van de klant.

Zet advies om in verkoop 	–
van een product aan de 
cliënt.
Blijft op de hoogte van 	–
nieuwe ontwikkelingen.
Promoot de meting, 	–
analyse of advies aan 
de klant door een 
folder mee te geven, 
de kosteloosheid en 
vrijblijvendheid te 
benadrukken.

Houdt inzicht in het 	–
assortiment en komt 
met acties gericht op de 
grootte van de voorraad.
Past de voorraad aan 	–
n.a.v. behoeften cliënt.
Controleert regelmatig en 	–
tijdig de voorraden.
Prijst op tijd producten 	–
af.

Plaatst op tijd het display	–
Zorgt voor een logische 	–
presentatie.
Maakt gebruik van thema 	–
weken.
Blijft op de hoogte van 	–
nieuwe ontwikkelingen.
Promoot nieuwe 	–
artikelen aan de klant 
door te wijzen op de 
winkelpresentatie.
Geeft prijs/korting uitleg.	–
Deelt op het juiste 	–
moment proefjes uit.


