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Tips om zelf werkdruk te verminderen 
 
Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de 
belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie over 
hoe bevlogen of uitgeblust medewerkers zijn en welke stressoren of energiebronnen hierbij een rol 
spelen. Medewerkers krijgen na het invullen van de vragenlijst rechtstreeks feedback over hun 
persoonlijke balans tussen werkbelasting en belastbaarheid. De feedback wordt gegeven met behulp 
van het stoplichtmodel, waarbij rood staat voor ‘zeer belastend’, oranje voor ‘belastend’ en groen voor 
‘niet/enigszins belastend’. Hierdoor krijg je als medewerker inzicht in je risico op overbelasting of 
uitval.  
 
De SBA is voortdurend bezig op een preventieve manier bij te dragen aan werdrukvermindering bij 
apotheekmedewerkers. Daarom is er (aanvullend op de feedback uit het werkdrukonderzoek) een e-
boekje ontwikkeld voor medewerkers die zelfstandig op zoek zijn naar verbetertips. Dit past binnen het 
actuele thema van duurzame inzetbaarheid: wat zijn voor jou bronnen van werkstress, wat geeft jou 
energie in je werk en op welke manier weet jij voor jezelf een gezonde balans daarin te vinden. Maar 
ook: blijven sleutelen aan je baan, op zoek gaan naar interessante taken, nieuwe uitdagingen en om 
hulp vragen als iets niet lukt. 
 
Binnen dit e-boekje is ervoor gekozen om dezelfde structuur aan te houden als de rapportage van het 
werkdrukonderzoek. Per werkdrukonderdeel wordt een korte beschrijving gegeven, gevolgd door een 
algemene tip en tips voor apotheekmedewerkers gezien vanuit de werksituatie. 
 
De SBA streeft er voortdurend naar om haar producten en diensten te baseren op de meest actuele 
kennis en inzichten en aan te laten sluiten op de werkpraktijk. Er is veel aandacht besteed aan het 
opstellen van dit e-boekje. Hierbinnen is de keuze gemaakt om te spreken van tips. Tips die 
apotheekmedewerkers stimuleren om stil te staan bij hun professionele handelen ter voorkoming van 
teveel werkdruk. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. 
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Regelmogelijkheden 
 
Beschrijving 
Wanneer je als apotheekmedewerker meer regelmogelijkheden hebt binnen het werk, krijg je de 
mogelijkheid zelf je werk in te delen en vanuit je eigen expertise (cliënt)problemen op te lossen. 
Wanneer je meer regelmogelijkheden hebt, is de kans minder groot dat werkdruk ongezond wordt. Je 
kunt dan zelf namelijk bepalen wat eerst gedaan moet worden, op welke manier het werk aangepakt 
moet worden en op welke manier je een cliënt aan de balie te woord staat. Uiteraard zijn hier grenzen 
aan: door het werk wat je doet en de afspraken die gelden binnen de apotheek. 
 
Tip algemeen:  
'Mogen regelen' en 'kunnen regelen' horen met elkaar in balans te zijn. Zowel te weinig 
regelmogelijkheden (je mag niets) als te veel (je moet alles maar zelf uitzoeken) kunnen leiden tot 
werkstress.  
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Het zelf kunnen regelen en indelen van de werkzaamheden leidt in het algemeen tot minder ervaren 
werkdruk. In sommige situaties kan een te veel aan regelmogelijkheden juist werkdruk veroorzaken. 
Je hebt dan het gevoel dat er te weinig structuur is of ervaart misschien onduidelijkheid over de taken 
die van je verwacht worden. De mate waarin je meer of juist minder behoefte hebt aan regelruimte, 
hangt voor een groot deel af van je zelfstandigheid en je werkervaring. Als je net bij de apotheek 
werkt, heb je waarschijnlijk veel meer behoefte aan structuur en regels dan als je al een aantal jaren 
ervaring hebt. Ga eens na of je juist te veel of te weinig regelruimte ervaart. Kijk welke mogelijkheden 
je hebt om het werk zelf in te delen en zet ze eens op een rij. Als niet duidelijk is wat er wel en niet 
mag, vraag het je leidinggevende. Gebruik het functioneringsgesprek om met je leidinggevende te 
overleggen over je behoeften en de mate waarin je regelmogelijkheden aangepast kunnen worden. 
 
Waar kun je aan denken? 

- De mate waarin je zelfstandig beslissingen mag nemen of de volgorde waarin het werk wordt 
gedaan (wissel makkelijke en moeilijke taken met elkaar af; stel niet eindeloos uit waar je 
tegenop ziet). 

- Het moment waarop je pauze kunt nemen en de vakantie- of vrije dagen die je op wilt nemen. 
- De hulp die je in kunt roepen als je even iets niet (meer) weet. 
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Agressie en geweld 
 
Beschrijving 
Welke impact agressie en geweld op jou hebben, hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld van de 
ernst van het incident, hoewel ook schijnbaar lichtere incidenten een behoorlijke impact kunnen 
hebben. Ook eerdere ervaringen spelen een rol, hoe je in je vel zit etc. Onder agressie en geweld valt 
het psychisch en/of fysiek bejegenen en bedreigen van een cliënt richting jou, maar ook tussen 
collega’s onderling tijdens de uitvoering van het werk. Dit kan zowel in lichte vorm voorkomen 
(bijvoorbeeld beledigen) als in een ernstige vorm (bijvoorbeeld discrimineren, slaan). Verbale agressie 
en geweld leiden in veel gevallen tot stressklachten en kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot psychische 
problemen en burn-out. Hetzelfde geldt voor fysieke vormen van agressie en geweld. Bovendien 
komen daar nog fysieke ongemakken of verwondingen bij (bron: RIE apotheken). 
 
Tip algemeen: 
Het kan je overkomen dat vanuit een normale situatie de spanning oploopt. Er gebeurt iets waardoor 
iemand geïrriteerd en/of gefrustreerd raakt. Deze reageert vervolgens op een manier die door jou als 
intimiderend of bedreigend wordt ervaren. Probeer dergelijke situaties te voorkomen door bewust en 
weloverwogen gedrag te vertonen. In het protocol Agressie en Geweld en het protocol Ongewenste 
omgangsvormen van de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken, kun je lezen wat je in voorkomende 
situaties kunt doen. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
De confrontatie met een agressieve cliënt kan een enorme impact hebben. Het is belangrijk om in zo’n 
geval te weten hoe je moet reageren. Als je weet wat je in zo’n situatie het beste kunt doen, zul je 
minder stress ervaren.   
 
Waar kun je aan denken? 

- Vergroot je weerbaarheid door bij je leidinggevende te informeren naar de mogelijkheid om 
een cursus agressie en de-escalatietechnieken te volgen. Om stevig in je schoenen te blijven 
staan is het goed om deze scholing geregeld te herhalen.  

- Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het protocol Ongewenste omgangsvormen en het 
protocol Agressie en Geweld (te vinden in de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken) zodat 
je weet hoe te handelen in de apotheek als je geconfronteerd wordt met dit soort situaties. 

- Signaleer situaties die voor cliënten agressieverhogend werken en bespreek deze met je 
collega’s en leidinggevende. Bijvoorbeeld: lang moeten wachten of niet teruggebeld worden. 

- Maak altijd melding van incidenten bij je leidinggevende. 
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Werk- en rusttijden 
 
Beschrijving: 
Werken kun je niet te lang achter elkaar doen. Dat is op den duur slecht voor de gezondheid en kan 
tot gevaarlijke situaties leiden. Om medewerkers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, 
is de Arbeidstijdenwet ingesteld. Deze regelt onder meer hoe lang medewerkers mogen werken en 
wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Een speciaal onderdeel vormt het werken tijdens een 
nachtdienst. Nachtdiensten zijn extra belastend voor medewerkers en daarom gelden hiervoor 
aanvullende regels over de arbeidsduur, de rusttijden en het aantal diensten. 
 
Tip algemeen: 
De leidinggevende richt de werktijden van de medewerkers zodanig in dat deze in overeenstemming 
zijn met de wettelijke bepalingen die zijn terug te vinden in de Cao Apotheken. Om jouw veiligheid in 
de apotheek vooral tijdens de avond- en nachtdienst te waarborgen dient de leidinggevende op 
verzoek van de medewerkers veiligheidsmaatregelen te treffen. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle 
apotheekmedewerkers, inclusief stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De Arbeidstijdenwet is 
van toepassing op alle werkzaamheden die je verricht. Als je verschillende banen hebt, worden de 
werktijden daarvan bij elkaar opgeteld. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Wanneer je vindt dat de belasting in aantal uren per dag/week te hoog is, ga na of de 
wettelijke werk- en rusttijden in acht worden genomen. Ga na of het rooster zodanig is 
ingericht dat de dag/weekbelasting is afgestemd op de werkzaamheden en/of de 
werktijdenregeling. 

- Wanneer je vindt dat de regels voor het werken in avond-, nacht- of aanwezigheidsdienst 
onvoldoende worden nageleefd, maak dit bespreekbaar bij je leidinggevende. Verwijs hierbij 
naar de afspraken die zijn vastgelegd in de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken en de 
Arbeidstijdenwet. 

- Wanneer er sprake is van onvoldoende nachtrust, ga dan na of je werk de oorzaak is. Werk 
en privé (rekening houdend met leeftijd) moeten zodanig op elkaar zijn afgestemd dat 
voldoende nachtrust gewaarborgd is.  

- Wanneer je vindt dat je niet in staat bent om overdag huishoudelijke en/of gezinstaken te 
verrichten, stem dit af met je leidinggevende. Creëer mogelijkheden om op belangrijke 
dagelijkse momenten vrij te kunnen zijn.  

- Wanneer je vindt dat je onvoldoende mogelijkheden hebt om te recreëren, kijk wat er de 
oorzaak van is dat je niet ten minste 70% van de avond vrij bent van werk. Deelname aan het 
sociale leven is erg belangrijk om psychosociale klachten te voorkomen. Dit geldt overigens 
ook voor de weekends. 
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Geestelijke belasting 
 
Beschrijving: 
Het denken van de mens is zeer gevoelig voor overlading en afleiding. Dit gaat ten koste van 
concentratie en herinnering. Het gedurende korte tijd onthouden van getallen of cijfers is zelfs 
bijzonder gevoelig voor storingen in de vorm van onderbrekingen en afleiding. Binnen de soort van 
storingen kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte storingen, en tussen lichte en 
zware gevallen.  
 
Tip algemeen: 
Medewerkers moeten gestimuleerd worden mee te denken en input te leveren voor bestrijding van 
geestelijke belasting. Een tijdelijke oplossing kan zijn een medewerker specifieke taken te geven 
zodat de hoeveelheid werk en de tijd waarin het moet gebeuren, beter in balans zijn. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Het is belangrijk dat je het werk zodanig moet kunnen indelen dat de afwisseling tussen 
werkzaamheden die veel concentratie vereisen en werkzaamheden met een meer routinematig 
karakter op de dag gerealiseerd kan worden.  
 
Waar kun je aan denken? 

- Probeer te achterhalen waardoor onderbrekingen van je werkzaamheden worden veroorzaakt 
en waarom deze direct de aandacht vragen. De praktijk wijst uit dat wanneer de onderbreking 
voorbij is, je niet onmiddellijk weer de draad op kunt pakken van de oorspronkelijke taak: je 
zult je moeten oriënteren op je oorspronkelijke bezigheid en weer in het ritme komen. Dit kost 
tijd en vraagt extra energie: wanneer dit vaak en kort na elkaar voorkomt, raak je sneller 
vermoeid. Wees je er ook van bewust dat de zwaarte van de storing van invloed kan zijn op 
concentratie- en prestatieverlies. Dit kan uiteindelijk leiden tot stress. 
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Emotionele belasting 
 
Beschrijving 
Kenmerkend voor apotheekmedewerkers (met name assistentes) is het directe contact met cliënten, 
en de emotionele belasting die daaruit kan voortvloeien. Voorbeelden van emotioneel belastend werk 
zijn het moeten overtuigen van lastige cliënten en de confrontatie met bedreigingen, agressie, en 
emotie. Een ander voorbeeld is het moeten ‘spelen’ van emoties zoals vriendelijkheid. 
 
Tip algemeen: 
Emotionele belasting is een subjectieve beleving en erg persoonlijk. Dit vraagt dan ook om 
maatwerkgerichte oplossingen. Blijf er niet (te lang) mee zitten: maak het bespreekbaar bij je 
leidinggevende en/of maak gebruik van de vertrouwenspersoon via de SBA. 
  
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Emotioneel belastbare situaties (agressie en geweldsituaties, het moeten ‘spelen’ van emoties in 
bepaalde situaties) worden door elke medewerker op een andere wijze beleefd, wat bepalend is voor 
de wijze waarop je reageert. Van belang is dat je de mogelijkheid wordt geboden om in een veilige 
omgeving opgevangen te worden.  
 
Waar kun je aan denken? 

- Zorg ervoor dat er voldoende onderling vertrouwen is om elkaar bij emotionele situaties op te 
vangen. Dit kan in een directe vorm gebeuren, bijvoorbeeld naast je collega gaan staan aan 
de balie. Of bijvoorbeeld achteraf in een al dan niet aparte ruimte in de apotheek.  

- Toon betrokkenheid en interesse door na verloop van tijd nog eens te informeren of je collega 
inmiddels is bijgekomen van de gebeurtenis. 

- Maak situaties bespreekbaar in het team. Bepaalde emotionele situaties kunnen terugkeren in 
de apotheek. Door ze te bespreken en uit te vragen op welke wijze jullie er een volgende keer 
op bedacht zijn, creëer je weerbaarheid. 
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Fysieke belasting 
 
Beschrijving 
Gezondheidsklachten aan het bewegingsapparaat vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (bron: Arbocatalogus SBA). Lichamelijke belasting ontstaat 
door de combinatie van krachtuitoefening, beweging en werkhouding. Apotheekmedewerkers lopen 
door langdurig staan achter de balie een verhoogd risico op (lage) rugklachten en varices 
(spataderen). Repeterend werk (bijvoorbeeld reiken, gebruik medicijncarrousel, medicijnuitgifte) kan 
klachten aan schouders, armen en nek veroorzaken. Werken in de apotheek vereist dus fysieke 
inspanning die kan leiden tot gezondheidsrisico’s. 
 
Tip algemeen: 
Er bestaat geen ideale werkhouding. Het beste is om te kiezen voor een oplossing die het knelpunt bij 
de bron aanpakt, oftewel een bronoplossing. Dit betekent bijvoorbeeld dat het inzetten van een 
tilhulpmiddel de voorkeur heeft boven het geven van een tilinstructie. Met een tilhulpmiddel is er direct 
resultaat. Een oplossingsrichting wordt pas een concrete oplossing als deze op maat wordt afgestemd 
op de concrete situatie van de medewerker in de apotheek. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Het komt vaak voor dat je langer dan één uur aaneengesloten of langer dan vier uur per dag staand 
werk verricht. Daar moet je zelf bedacht op zijn en je werk zodanig inrichten dat je zoveel mogelijk 
(fysieke) afwisseling in je werk organiseert. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Zorg voor een goede afstemming van afwisselende houdingen, goede ondersteunende 
middelen (stoelen, werkbladen etc.) en een correcte inrichting van de werkplek. Bij voorkeur 
werk je in een zitpositie die rekening houdt met het blikveld, reikbereik en met voldoende 
beenruimte. 

- Kijk of er voldoende afwisseling is binnen je werkzaamheden (taakroulatie). Binnen de 
apotheek is het essentieel dat je diverse belastende activiteiten onderbreekt. Door 
afwisselend zitten, lopen en staan kunnen klachten voorkomen worden. 

- Betrek je leidinggevende er tijdig bij wanneer je het idee hebt fysieke klachten te krijgen door 
het werk, zodat er aanpassingen kunnen worden getroffen in je werk. In ieder geval direct na 
constatering door een (medisch) specialist: dat geeft je leidinggevende de kans om de fysieke 
belasting zo beperkt mogelijk te houden en aanpassingen te doen. 

 
  



   
 

8 
 

Werktempo en werkhoeveelheid 
 
Beschrijving 
Het werktempo en de werkhoeveelheid worden voor een groot deel bepaald aan de hand van het 
aantal te verwerken receptregels per periode. Het verwerken van receptregels meet voor het grootste 
deel het aantal handelingen dat wordt verricht per medewerker in de apotheek. Ook het uitvoeren van 
Farmaceutische Patiëntenzorg wordt hiertoe gerekend. Een belangrijk gegeven is dat de taaklast en 
werkhoeveelheid, het aantal te verwerken receptregels per medewerker en alle handelingen 
daaromheen, door de jaren heen sterk toenemen (Arbeidsmarktmonitor SBA).  
 
Tips algemeen: 
Het is belangrijk om in het apotheekteam duidelijke doelen te stellen van werkzaamheden die in een 
begrensde periode verricht moeten worden. Uiteraard vormt de afhandeling van receptregels in de 
apotheek het belangrijkste werk. Van belang is transparant te zijn over het aantal receptregels dat een 
apotheek in een periode moet verwerken, wat er verwacht wordt van de medewerkers en de rol van 
de leidinggevende hierin. Als medewerker en leidinggevende is het belangrijk dat je in 
gezamenlijkheid een redelijk beeld krijgt van eigen mogelijkheden en hoeveel werk in een bepaalde 
tijd verzet kan worden. Het werkoverleg is een goede manier om dit te realiseren.  
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
De mate waarin je zelfstandig je eigen werkzaamheden kunt inrichten, de ruimte die je daarvoor krijgt 
en de manier waarop je daarmee weet om te gaan, zijn bepalend voor het werktempo en de 
benadering van de hoeveelheid werk. Ga eens bij jezelf na wat je sterktes en zwaktes zijn bij de 
benadering van de volgende uitgangspunten: waarom is het werktempo voor jou te hoog dan wel te 
laag, waarom vind je het aantal receptregels de ene keer te veel dan de andere keer? Wat kun je zelf 
doen om invloed te krijgen/houden op het werk? 
 
Waar kun je aan denken? 

- Wees eerlijk en zeg dat je het tempo/de werkhoeveelheid niet prettig vindt. Zeg ook wat het 
met je doet: je kunt je niet goed concentreren en je gaat misschien fouten maken. Laat je 
leidinggevende weten dat je met dit gevoel zit.  

- Probeer vast te stellen of je werkzaamheden in de loop van de tijd dusdanig veranderd zijn dat 
je een bijscholing of andere manieren van organiseren noodzakelijk vindt.  

- Ga na of de achtereenvolgende afhandeling van werkzaamheden (nog) een logische is: is er 
efficiëntie aan te brengen in je werk inclusief afstemming met je collega’s, looplijnen etc. 

- Neem tijdig pauzes. 
- Zorg dat je een drukke werkdag ook echt afsluit. Zorg ervoor dat je aan het einde van de dag 

een overzicht hebt van de taken die afgerond zijn en welke taken nog niet. Geef deze taken 
een nieuwe plek in de planning. Stem dit af met je leidinggevende/collega’s in het kader van 
wederzijdse verwachtingen.  
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Werksfeer en collegialiteit 
 
Beschrijving 
Collegialiteit en onderlinge werksfeer zijn voor het werk belangrijk. Denk aan waardering voor de 
onderlinge verhoudingen tussen jou en je directe collega’s en de steun die je elkaar geeft. Dit vergroot 
het plezier in het werk. Of je met plezier werkt, hangt voor een belangrijk deel af van de collega’s met 
wie je (dagelijks) te maken hebt. Behulpzame en sympathieke collega’s zijn van belang voor het 
creëren van een goede werksfeer en onderlinge collegialiteit. Door je collegiaal op te stellen kun je 
verder komen in een apotheek. Mensen die een goed informeel contact hebben met collega’s, weten 
beter wat er speelt en ervaren meer steun bij het uitvoeren van hun taken, want: doe jij iets voor een 
ander, dan ontvang je vaak ook steun terug. 
 
Tip algemeen: 
Wat collegialiteit precies inhoudt, verschilt per apotheek. Het hangt af van geschreven en 
ongeschreven regels, waarden, omgangsvormen etc. Maar in het algemeen is iemand collegiaal als: 

- je collega’s helpt wanneer dat nodig is; 
- je bereid bent om werk van collega’s over te nemen; 
- je ziet wat collega’s nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen; 
- je interesse toont in het werk en de privésituatie van collega’s.  

 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Collegiaal zijn wil niet zeggen dat je altijd maar inschikkelijk moet zijn. Onderzoek toont aan dat de 
mensen die het meeste worden gerespecteerd geen compromissen sluiten als het om fundamentele 
waarden of persoonlijke karaktereigenschappen gaat. Ze zijn assertief en stellen duidelijke grenzen. 
Ze kunnen echter (wanneer dat nodig is) meegaand zijn en zich inleven in anderen. Het is belangrijk 
om een balans te vinden tussen jouw eigen belangen en die van je collega’s. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Je luistert naar de ideeën, opvattingen of vragen van je collega’s en probeert hun standpunt of 
situatie te begrijpen.  

- Je probeert je aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
- Je kunt inspelen op de wensen en behoeften van anderen. 
- Je hebt een goed gevoel voor wat in een bepaalde situatie passend, juist of gewenst wordt 

gevonden. Je handelt behoedzaam en voorzichtig in lastige situaties. 
- Je schat verhoudingen in verschillende situaties tussen jezelf en je collega’s, als ook tussen je 

collega’s onderling in en houdt daarbij rekening met eventuele gevoeligheden. 
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Leiderschap 
 
Beschrijving 
Professioneel werken in de apotheek betekent dat de leidinggevende, naast zijn of haar 
farmaceutisch-inhoudelijke expertise, ook leidinggevende vaardigheden moet hebben. Leidinggeven 
(personeelsmanagement) in de openbare apotheek is van groot belang. Er zijn tal van ontwikkelingen 
die dit belang onderstrepen. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn het personeelsverloop in de 
branche, problemen om tot een goede afstemming van vraag en aanbod van personeel te komen, de 
vraag naar informatie van de cliënt, en de toegenomen mondigheid van de cliënt. Bij leiderschap gaat 
het om het beïnvloeden van jouw prestatie in de richting van de apotheekdoelstellingen.  
 
Tips algemeen: 
Voor apotheken is een van de meest toegankelijke modellen om te gebruiken voor leidinggeven: 
‘Situationeel leidinggeven’ (Hersey en Blanchard). Situationeel leidinggeven betekent: de 
leiderschapsstijl aanpassen aan ‘de situatie’; jouw ontwikkelingsniveau gekoppeld aan jouw 
werksituatie. De kern van de theorie is dat de effectiviteit van de leiderschapsstijlen verschilt per 
situatie: een bepaalde stijl is in de ene situatie effectiever dan in de andere. Het doel is om jou zo 
zelfstandig mogelijk te laten werken; kansen en ruimte geven om op basis van professionaliteit en 
deskundigheid werkzaamheden uit te voeren. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding 
nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt 
problemen zelf oplossen. Je werkt efficiënt, je besteedt je tijd nuttig en je zoekt zinvol werk als je tijd 
over hebt. Je bent altijd bezig. Je handelt lopende zaken af terwijl je een andere taak onder handen 
neemt. Bovenstaande is een voorbeeld van zelfstandig werken: je loopt niet met elk probleempje naar 
je leidinggevende, maar probeert zelf dingen op te lossen. Je bent bovendien oplossingsgericht: je 
focust je niet op problemen, maar op oplossingen. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Het is belangrijk dat je aangeeft wat voor zaken er spelen bij jezelf, tussen jou en andere 
collega’s, en waar je tegenaan loopt tijdens je dagelijkse werkzaamheden. 

- Wanneer je iets niet begrijpt, of wanneer er onduidelijkheden zijn, vraag aan je leidinggevende 
om uitleg. Wanneer onderwerpen, werkprocedures, verantwoordelijkheden structureel 
onduidelijk blijven, gebruik dan het werkoverleg en functioneringsgesprek om dit 
bespreekbaar te maken. 

- Zelfstandigheid in je taakuitoefening vraagt ook iets van jou: kennis, vaardigheden en een 
juiste beroepshouding. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze onderdelen goed te 
onderhouden. Op deze wijze zorg je ervoor dat je leidinggevende je kan coachen in je werk 
om jezelf nog beter te maken. 
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Leer- en ontwikkelmogelijkheden 
 
Beschrijving 
Persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden dragen bij aan je motivatie en 
productiviteit. Omdat de behoeften en omstandigheden in het werk en de privésituatie van persoon tot 
persoon variëren, is maatwerk belangrijk. Scholing en gericht loopbaanbeleid in de apotheek zijn 
onmisbaar, aangevuld met keuzes uit het studiekostenbudget (art. 31 Cao Openbare Apotheken).  
 
Tips algemeen: 
Voor apotheken zijn de ‘mensen die er werken’ de belangrijkste vorm van kapitaal. Dan gaat het dus 
altijd over ‘mensen’ en ‘werk’. Om de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Om de juiste 
persoon op de juiste plek. Dit staat of valt met het aantrekken, vasthouden en (laten) doorgroeien 
van medewerkers. Oftewel, met het bieden van loopbaanperspectief en met het blijvend investeren in 
leren en opleiden. Gebruik hiervoor het Bedrijfsopleidingsplan en het Persoonlijk Opleidingsplan. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Als je vindt dat je jezelf in je kennis of vaardigheden kunt ontwikkelen, dan kan het goed zijn daar iets 
aan te doen. Ontdek voor jezelf wat de beste manier is om je eigen ontwikkeling te sturen. 
 
Waar kun je aan denken? 

-  Allereerst moet je over de nodige zelfkennis beschikken om te bepalen op welke terreinen en 
met welk doel je je verder wilt ontwikkelen. Voorbeelden zijn: wil je beter leren samenwerken 
of schiet je kennis over een bepaald onderwerp tekort? Ben je toe aan een carrièreswitch, 
maar moet je daar nog wat aanvullende vaardigheden voor opdoen? Misschien heb je wel 
meer assertiviteit nodig in je werk, of heb je er behoefte aan te leren omgaan met agressieve 
cliënten aan de balie. 

- Wat zijn je persoonlijke voorkeuren om kennis op te doen, en wat wil je leren? Het is 
afhankelijk van je leerstijl hoe jij het best of het gemakkelijkst kennis verwerft. Voorbeelden 
zijn: ben je een doener, dan kun je beter uit de voeten met een praktische training dan met 
een theoretische cursus. Ben je meer een denker, dan koop je waarschijnlijk het liefst een 
goed boek om alle benodigde informatie uit te halen.  

- Wil je een bepaalde vaardigheid leren, dan is een training meestal zinvoller dan een boek. Bij 
een vaardigheid gaat het om iets leren doen. 

- Wil je een competentie verder ontwikkelen, dan is het belangrijk dat je dat doet in een 
omgeving waar die competentie nodig is. Een stage, deelname in een project of tijdelijk 
werken op een andere werkplek waar die competentie nodig is, zijn voorbeelden van 
manieren hoe je een competentie in de praktijk kunt ontwikkelen. 

- Heb je behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld om bepaalde eigenschappen van 
jezelf verder te ontwikkelen of juist af te leren, dan kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar 
persoonlijke begeleiding. Afhankelijk van wat je zoekt, kun je bijvoorbeeld terecht bij een 
coach of een loopbaanadviseur. 

- Twijfel je soms aan je eigen kunnen, maar weet je precies wat er aan je functioneren schort, 
dan kan het al helpen feedback te vragen aan collega’s of je leidinggevende. Misschien kun je 
met een paar tips al goed uit de voeten.  
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Inspraakmogelijkheden 
 
Beschrijving 
Afhankelijk van de manier waarop inspraak in jouw apotheek is geregeld (formeel/informeel) is het 
doel vaak om buiten de dingen van alledag met elkaar te spreken over de (grote) lijnen van het werk. 
Denk bijvoorbeeld aan het te volgen beleid, de apotheekresultaten, knelpunten en opvattingen. 
Daarbij wordt iedereen (gelijktijdig) geïnformeerd en kan iedereen zijn/haar zegje doen. Inspraak 
draagt bij aan motivatie, een goede werksfeer en plezier in het werk. Het is vooral een middel om de 
leiding te betrekken bij wat er bij de medewerkers leeft en andersom. 
 
Tips algemeen: 
Formaliseer inspraak door het structureel inplannen van werkoverleg. Plan dit voor het hele jaar. Zorg 
voor verslaglegging en actiepunten en voer deze ook uit: dit zorgt voor betrokkenheid binnen het 
team. Wanneer jouw leidinggevende ook individuele mogelijkheden biedt voor inspraak, werkt dit erg 
motiverend. Ervaringen vanaf de werkvloer vormen vaak een goede basis voor het verbeteren van 
werkprocessen, cliëntbenadering etc.  
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Inspraakmogelijkheden zijn binnen apotheken gebruikelijk en je hebt hier ook recht op. Omdat 
apotheken vaak kleine werkorganisaties zijn, kan het voorkomen dat inspraak op een vrij informele 
manier tot stand komt. In het meest ongunstige geval krijgt inspraak helemaal geen vorm en inhoud en 
is er enkel sprake van goed bedoelde intenties van de leidinggevende. Zorg er als medewerker voor 
dat inspraak geregeld is. Daar kun jezelf het initiatief in nemen. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Zorg dat je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vorm en inhoud geeft. 
- Vraag aan de leidinggevende wat de stand van zaken is op belangrijke thema’s voor de 

apotheek, maar bekijk ook of er op bepaalde momenten knelpunten zijn in de werkuitvoering. 
Op deze manier heb je invloed op je eigen werkzaamheden. 

- Organiseer werkoverleg en zorg dat deze op regelmatige basis plaatsvinden. 
- Heeft de leidinggevende zelf al werkoverleggen georganiseerd, zorg voor een duidelijke 

structuur en een (roulerend) voorzitter, en notuleer. 
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Scholing en loopbaanmogelijkheden 
 
Beschrijving 
Scholing en loopbaanmogelijkheden voor medewerkers dienen in de apotheek gezien te worden als 
een belangrijk onderdeel van het ondernemingsbeleid. In de meest ontwikkelde vorm gaat het om een 
strategische beslissing: arbeid wordt niet gezien als een kostenfactor. Scholing en 
loopbaanmogelijkheden worden gezien als strategisch belang voor de apotheek. Bij- of nascholing 
levert een bijdrage aan het ontwikkelen en verwerven van competenties. Loopbaanmogelijkheden 
vormen een bijdrage aan werkmotivatie en verbondenheid aan de apotheek. 
 
Tip algemeen: 
Als apotheekmedewerker blijf je je ontwikkelen. Om je vak bij te houden, om efficiënt en effectief te 
kunnen werken, om carrièrestappen te maken. Opleiden hoort een centraal onderdeel te zijn van de 
apotheekstrategie. Maak gebruik van de daarvoor aanwezige instrumenten zoals het 
Bedrijfsopleidingsplan en/of Persoonlijk Ontwikkelplan.  
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Stel vast wat je vaardigheden zijn en onderken je talenten. Wees eerlijk en zet op een rijtje waar je 
goed in bent en waar je plezier in hebt. Lever daarvan bewijs aan jezelf. Zet op papier hoe je eerder in 
je leven blijk hebt gegeven van de vaardigheid die je zegt te bezitten. Koppel dit aan je 
functie/praktische werkuitvoering: wat heb je nodig om nog beter je werk te kunnen doen?  
 
Waar kun je aan denken? 

- Beschouw iets als een vaardigheid als je daar ook echt goed in bent. Vraag ook aan vrienden, 
kennissen en familie welke positieve eigenschappen zij jou toedichten. Soms herken je je 
eigen talenten niet omdat die voor jou vanzelfsprekend zijn. 

- Overweeg een beroepskeuzetest. Een goede beroepskeuzetest geeft je niet alleen informatie 
welke beroepen er bij je passen, maar verschaft ook inzicht in welke vaardigheden je bezit. 

- Vraag je af waar voor jou de uitdaging ligt. 
- Vraag je af waar je nieuwsgierig naar bent, hoe je jezelf ziet in de toekomst (bijvoorbeeld over 

vijf jaar). Ambities geven je belangrijke informatie over wat jij een uitdaging vindt. 
- Bepaal je doel voor de korte termijn en de lange termijn. Een doel is iets wat je zelf wilt en niet 

iets wat anderen je opleggen. Formuleer een persoonlijke visie en bedenk waar je over vijf 
jaar wilt zijn, en maak dat tot je doel. Maak een loopbaanplan en stel vast welke dingen je op 
de korte en de lange termijn moet doen om je doel te halen. Doe bijvoorbeeld een cursus of 
een opleiding als je constateert dat je vaardigheden tekort komt. 

- Neem het heft in eigen handen: als je het gevoel hebt een vaardigheid te missen die 
belangrijk is voor het verwezenlijken van je uitdaging, zoek dan naar scholingsmogelijkheden 
of activiteiten waarmee je het ontbrekende deel kunt opvullen. 

- Praat met je leidinggevende en vraag wat deze van je doelen en prestaties vindt. Zoek naar 
mogelijkheden voor verbetering. Weet waar je staat en kijk regelmatig (gezamenlijk) of je 
vooruitgang boekt in het bereiken van je doelen. 
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Beloning en arbeidsvoorwaarden 
 
Beschrijving 
Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop apotheekmedewerkers bij een apotheek werken. De 
arbeidsvoorwaarden worden vooraf aan het dienstverband vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 
Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. Primaire 
arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de medewerker en werkgever altijd afspraken maken: 
beloning, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden verschillen per 
werkgever. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld verlofregelingen, pensioen en 
reiskostenvergoedingen. Veel van bovenstaande zaken zijn vastgelegd binnen de Cao Apotheken.  
 
Apotheekmedewerkers laten zich over het algemeen niet alleen leiden door het salaris bij de keuze 
voor een bepaalde werkgever. Ze hechten ook belang aan de vrijheid om korter of langer te werken, 
aan zelfontplooiing, aan opleidingen en trainingen (bron: Arbeidsmarktmonitor 2011-2012); belangrijke 
arbeidsvoorwaarden om een duurzame werkrelatie aan te gaan met de apotheek. 
 
Tip algemeen: 
Leidinggevenden denken vaak dat salaris, bonussen, carrièreplanning en training belangrijk zijn, 
terwijl medewerkers vaker denken aan het verminderen van stress, de sfeer in de organisatie, de 
samenwerking met collega's en woon-werkverkeer. Kortom, medewerkers denken aan wat de waarde 
van het totale pakket aan beloningen is voor henzelf. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Zorg ervoor dat je arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de werkzaamheden die je in de 
apotheek moet verrichten; neem tevens in overweging de (voor)opleidingen die je gevolgd hebt om te 
komen waar je nu bent. Echter, laat je niet alleen leiden door het salaris. Hecht ook belang aan de 
vrijheid om korter of langer te werken, aan zelfontplooiing en aan de mogelijkheden tot het volgen van 
opleidingen en trainingen. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Stel jezelf de vraag of je werk zinvol en inspirerend is. Geeft je leidinggevende invulling aan 
ambities en aan het verleggen van grenzen: voldoening, waardering, uitdaging - het zijn 
condities die minstens zo zwaar wegen als de 'uitstekende salariëring' en goede 'secundaire 
arbeidsvoorwaarden'. Ze zijn mede bepalend voor de vraag of je met plezier en betrokkenheid 
je werk doet in de apotheek.  
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Toekomstzekerheid 
 
Beschrijving 
Hoewel de werkdruk in de apotheek fors is toegenomen, lijken de gevolgen in termen van 
werkbeleving, ontwikkeling van medewerkers en kwaliteit van dienstverlening hierdoor niet negatief te 
zijn beïnvloed. Hiermee is niet gezegd dat dit in de toekomst niet het geval zal zijn. Zo is de werkdruk 
in toenemende mate een reden voor een apotheekmedewerker om een andere baan te zoeken, en 
zijn de toekomstige gevolgen van recentelijk ingevoerd overheidsbeleid op dit moment niet goed te 
voorzien (bron: Arbeidsmarktmonitor 2011-2012). 
 
Tip algemeen: 
De apotheekbranche is de laatste jaren continu aan het veranderen, met name door wijzigend 
overheidsbeleid en de rol van de zorgverzekeraars. Apotheken zullen moeten inspelen op deze 
veranderingen. Gezien de toekomstige ontwikkelingen zullen apotheken zich meer moeten gaan 
onderscheiden in de farmaceutische patiëntenzorg, efficiënter werken en nog meer klantgericht 
werken. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
In het algemeen hechten apotheekmedewerkers vooral belang aan werk- en inkomenszekerheid, 
werksfeer en waardering van het werk. Zekerheden die, door de vele ontwikkelingen die de apotheek 
ondergaat, niet altijd gegarandeerd kunnen worden. Probeer jezelf een beeld te vormen op welke 
manier je werkzaamheden over vijf jaar ingevuld zullen worden en wat dat van jezelf vraagt. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Hoe zien je werkzaamheden er over vijf jaar uit en denk je voldoende opgeleid te zijn om op 
hetzelfde niveau te werken dat je nu werkt? Ga na of je er zeker van bent dat je over vijf jaar 
nog binnen deze apotheek werkt. Ga eens in gesprek met je leidinggevende over hoe hij/zij 
jouw functie over vijf jaar ziet. 
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Hulpmiddelen en begeleiding 
 
Beschrijving 
Medewerkers in de apotheek moeten de beschikking hebben over goede hulpmiddelen om het werk  
uit te kunnen voeren. Dit voorkomt irritatie, stress(situaties) en mogelijk uitval. Belangrijk 
aandachtspunt voor apotheken als kleine werkorganisaties: wanneer dit niet goed geregeld is, kan dit 
grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering die gericht is op werken met 
goede hulpmiddelen, gaat samen met: 
 

- een lage uitval van medewerkers, wat de continuïteit van de organisatie waarborgt; 
- een laag personeelsverloop, het behoud van gekwalificeerde medewerkers; 
- een veilige en gezonde werkomgeving met een goede werksfeer, medewerkers die plezier 

hebben in het werk, een goede kwaliteit van dienstverlening en tevreden cliënten. 
 
Tip algemeen: 
Veel ontwikkelingen binnen de apotheek zijn gebaseerd op werkprocedures (eerste en tweede uitgifte 
etc.) en verdere automatisering van werkprocessen (robotisering, baxteren, central filling etc.) als 
hulpmiddel in de apotheek. Van belang is om (vooraf) vast te stellen of medewerkers voldoende en 
blijvend vaardig zijn om mee te groeien met deze (werk)processen en in staat zijn dit in te passen in 
hun dagelijkse werkzaamheden. 
  
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Als medewerker is het van belang dat je beschikt over de juiste hulpmiddelen om je werkzaamheden 
uit te kunnen voeren. In feite draait alles om de cliënt: op welke manier wordt deze zo goed, efficiënt 
en klantvriendelijk mogelijk geholpen. Als medewerker zelf weet je goed op welke manier dit doel te 
bereiken en kun je aangeven welke middelen en eventuele begeleiding je nodig hebt. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Instructies bij nieuwe apparatuur moeten helder zijn en tijdig en goed uitgelegd. 
- Computers, scanners en computerprogramma’s moeten direct te gebruiken en toepasbaar zijn 

op de werkplek. Wanneer andere werkprocedures worden geïntroduceerd, moeten deze tijdig 
en goed gecommuniceerd worden. Je kunt hier ook zelf naar vragen, of je kennis na verloop 
van tijd weer eens laten opfrissen. 
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Kennis en vaardigheden 
 
Beschrijving 
Het bijhouden van kennis en vaardigheden is voor apotheekmedewerkers een belangrijk 
uitgangspunt: deze worden bijgehouden om er uiteindelijk praktisch voordeel uit te halen in je werk. 
Als je gaten ontdekt in je kennis of vaardigheden, dan kan het goed zijn daar iets aan te doen. Het 
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden draagt bij aan de motivatie en de productiviteit. Omdat de 
behoeften en omstandigheden in het werk van persoon tot persoon variëren, is maatwerk 
noodzakelijk. Adequate scholing is onmisbaar, aangevuld met keuzes uit het studiekostenbudget. 
 
Tip algemeen: 
Het is belangrijk dat kennis en vaardigheden op een aanvaardbaar niveau blijven. Daar ben je als 
medewerker voor het grootste gedeelte zelf verantwoordelijk voor. Je leidinggevende moet 
voorwaarden creëren waarbinnen dit mogelijk is, en zien wat het belang van de apotheek is, wanneer 
medewerkers kennis en vaardigheden willen ontwikkelen/onderhouden. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Als je vindt dat je je kennis of vaardigheden kunt ontwikkelen, dan kan het goed zijn daar iets aan te 
doen. Ontdek voor jezelf wat de beste manier is om je eigen ontwikkeling te sturen. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Allereerst moet je over de nodige zelfkennis beschikken om te bepalen op welke terreinen en 
met welk doel je je verder wilt ontwikkelen. 

- De meeste apothekers hebben een budget voor scholing van medewerkers. Wil je dus iets 
bijleren en je verder ontwikkelen, kaart dat dan aan bij je leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens 
het jaarlijkse functioneringsgesprek. In een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) kun je dan 
vastleggen wat je ontwikkeldoelen zijn en hoe je die doelen gaat bereiken. Een cursus is 
doorgaans goed voor je carrière. Cursussen of trainingen om je kennis en vaardigheden aan 
te vullen worden doorgaans betaald door je werkgever. Soms moet je daar aanvullende 
afspraken over maken (vaak in de vorm van een studiekostenovereenkomst), vooral als de 
cursus ook bedoeld is voor persoonlijke ontwikkeling. 

- Soms is het mogelijk om binnen het werk aandacht te besteden aan je verdere ontwikkeling. 
Je gaat dan niet op cursus, maar je zorgt ervoor dat je binnen je werk gelegenheid krijgt om 
nieuwe dingen te leren. Dat kan op verschillende manieren: 

o Begeleiding door een ervaren collega. In functies met een carrièrepad waarin je je 
ontwikkelt van junior naar senior, is dit soort begeleiding gangbaar. Je hebt dan 
regelmatig een gesprek om nieuwe leerdoelen vast te stellen en manieren te 
bespreken hoe je die doelen gaat verwezenlijken. Je kunt vragen stellen over twijfels 
of dingen die je moeilijk vindt. 

o Ervaring opdoen buiten je functie. Door een stage binnen de apotheek, jobrotation, 
deelname aan een project of een tijdelijke detachering kun je een kijkje in de keuken 
nemen in een andere apotheek of op andere werkterreinen. Dit soort ervaring brengt 
diversiteit in je profiel, wat erg zinvol is voor je carrière. 

o Intervisie- of talentengroep. Het kan nuttig zijn een groep in het leven te roepen met 
collega's (van verschillende apotheken) die ook aan hun ontwikkeling willen werken. 
Je kunt afspreken je te verdiepen in bepaalde thema's of bijvoorbeeld gezamenlijk 
aan een plan te werken. Je leert er zelf van, maar de organisatie kan soms ook wat 
hebben aan de uitkomsten van zo'n groep. 
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Werk-privé balans 
 
Beschrijving 
Van apotheekmedewerkers kan in het algemeen gesteld worden dat zij zelfstandig oplossingen 
zoeken waardoor een goede balans ontstaat tussen werk en zorgtaken (bron: IvA 2009). Binnen de 
apotheekbranche is het gebruikelijk dat al op relatief jonge leeftijd grote aanpassingen worden 
doorgevoerd als oplossing van mogelijke knelpunten bij de afstemming tussen werk en privé. Dit in 
plaats dat medewerkers gebruik wensen te maken van regelingen of andere mogelijkheden.  
 
Tip algemeen: 
Een goede werk-privé balans wordt steeds belangrijker. Je wilt zo lang mogelijk aan de apotheek 
verbonden en geboeid blijven, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met jouw 
privésituatie; beter invulling geven aan bestaande (cao-)regelingen, een bepaalde mate van flexibiliteit 
bij het roosteren (medewerkers zijn soms bereid meer te werken om dit later in het jaar te 
compenseren met verlof). Wanneer bepaalde werkzaamheden thuis verricht kunnen worden, kunnen 
werktijden afgestemd worden op het ritme van de medewerker en worden werktijden gunstiger. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Hoewel de keuze aan jou is hoe scherp je de scheiding wilt aanbrengen tussen werk en privé, is het 
uitgangspunt vanuit de SBA om werk en privé in relatie tot elkaar in balans te brengen. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Je energie is beperkt. Als je een verplichting erbij neemt, moet je een andere energievreter 
schrappen. 

- Onderbreek je werk op piekmomenten en voorkom daarmee het omslagpunt van negatieve 
stress en overbelasting. Verdiep je in een lastig probleem of opdracht en doe je uiterste best. 
Maar loop op tijd even weg om iets anders te gaan doen, een ademhalingsoefening, koffie 
halen etc. Laat wat je bezighoudt los en merk hoe je ineens creatief wordt en oplossingen 
bedenkt. Ga vanuit dit bewustzijn met hernieuwd zelfvertrouwen weer aan de slag. 

- Bouw ruimte in voor activiteiten die je energie geven. Spreek bijvoorbeeld met een vriendin af 
om eens in de twee weken een film te zien en huur een oppas in, zodat je kunt sporten. 

- Volg een opleiding als je toch (tijdelijk) stopt met werken om voor de kinderen te zorgen. Een 
opleiding versterkt je inzetbaarheid en staat goed op je cv. Stoppen met werken levert een 
salarisachterstand op die je nooit meer inhaalt (wie er drie jaar uit is, verdient 63 procent van 
wat een collega verdient die altijd doorwerkt). Met een extra opleiding beperk je die 
achterstand en laat je zien dat je gemotiveerd bent. 

- Sluit niet te veel compromissen die ten koste gaan van jezelf. Laat het werk je niet zo in 
beslag nemen dat je uitgeput thuiskomt en je te moe bent om nog iets voor jezelf te doen. Dan 
maar een compromis ten koste van het werk, bijvoorbeeld een taak die niet af is! 

- Experimenteer met kleine veranderingen op alle gebieden: werk, thuis, jezelf.  
(bron: Harvard Business Review On Point, balancing work and life, proven strategies from 
succesful practitioners, fall 2011) 
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Plezier en bevlogenheid 
 
Beschrijving 
Bevlogen en/of betrokken medewerkers maken het verschil binnen de apotheek. Wanneer je jezelf 
betrokken voelt, dan ben je verbonden met de apotheek waarvoor je werkt. Ben je bevlogen, dan wil je 
jezelf inzetten om het beste uit jezelf te halen en uit je werk. Ben je bevlogen én betrokken, dan ben je 
een goede ambassadeur voor de apotheek. Plezier in het werk en bevlogenheid kun je zelf creëren!  
 
Tip algemeen: 
Jij en je leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van plezier en 
bevlogenheid in het werk. Een goede baan binnenstappen en daar blijven is niet genoeg om bevlogen 
te zijn en te blijven. Bevlogen mensen doen aan job crafting: blijven sleutelen aan je baan, op zoek 
gaan naar interessante taken en om hulp vragen als iets niet lukt. Daarnaast moeten leidinggevenden 
zorgen voor een goed werkklimaat. Er moet vertrouwen zijn, voldoende zelfstandigheid en genoeg 
steun als het werk op momenten moeilijk gaat. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Plezier in je werk en bevlogenheid zijn een gemoedstoestand en zijn helaas niet in de vorm van een 
pilletje of poedertje bij de apotheek verkrijgbaar. Bevlogenheid creëer je door een juiste balans te 
vinden tussen zogenaamde taakeisen en energiebronnen. Taakeisen zijn de taken die je moet 
uitvoeren omdat ze bij je functie horen. Het is datgene wat binnen een bepaalde tijd gedaan moet 
worden. Dit hoeft niet negatief te zijn. Ze leveren pas stress op als ze te zwaar worden, bijvoorbeeld 
wanneer er veel conflicten op het werk zijn of wanneer de werkdruk te hoog is. Energiebronnen zijn 
zaken in het werk die je energie geven. Denk bijvoorbeeld aan steun en gezelligheid van collega’s, de 
vrijheid om zelf te bepalen hoe je je werk invult, de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Breng taakeisen en energiebronnen in kaart. Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en 
functioneringsgesprekken zijn uitstekende momenten om dit te bespreken. Vragen die hierbij 
kunnen helpen zijn: wat zijn je talenten en sterke punten? In welke mate sluiten je 
werkzaamheden hierop aan? 

- Zorg voor voldoende uitdaging. Wanneer werk een sleur wordt en geen uitdaging meer biedt, 
ligt verveling op de loer. Een andere baan ligt voor de hand, maar je kunt ook proberen de 
huidige functie te ‘craften’ door meer of andere werkzaamheden aan je takenpakket toe te 
voegen. Uiteraard moet de lat daarbij niet te hoog liggen, want dat werkt juist weer 
demotivatie in de hand. 

- Werk aan je weerbaarheid. Een collega die wil dat je een taak van hem overneemt terwijl je 
het al razend druk hebt, of een deadline die gehaald moet worden; geen enkele werkplek is 
vrij van problemen of stress. De manier waarop je met deze 'ongemakken' omgaat, bepaalt 
voor een groot gedeelte je plezier in je werk. Wanneer je weerbaar bent, heb je zelfvertrouwen 
en ben je assertief genoeg om op te komen voor je eigen belangen. Het voorkomt dat je je 
speelbal voelt van allerlei krachten waar je geen invloed op hebt. 

- Versterk de groepsband. Een goede sfeer en teamspirit zijn belangrijk voor medewerkers om 
zich bevlogen te voelen.  

 
  

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/conflicten-hanteren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/jezelf-ontwikkelen/zelfontwikkeling
http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfonderzoek/persoonlijk-ontwikkelingsplan
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/modellen/functioneringsgesprek
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfvertrouwen
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/assertiviteit
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Betrokkenheid 
 
Beschrijving 
Betrokkenheid (ook wel 'commitment') wil zeggen dat je je verbonden voelt met de apotheek waarvoor 
je werkt en met het werk dat je doet. Je hebt wat je noemt ‘hart voor de zaak’ en spant je in om de 
doelen te behalen die de apotheek nastreeft. Betrokkenheid houdt ook in dat je trots bent op de 
apotheek en dat ook toont. Er is een verschil tussen tevredenheid en betrokkenheid. Tevredenheid 
geeft een stemming weer en is vooral gekoppeld aan tevredenheid over het werk zelf. Betrokkenheid 
gaat dieper. Dat laat zien in hoeverre medewerkers zich geïnspireerd voelen en bezieling hebben. 
 
Tip algemeen: 
Betrokkenheid van medewerkers wordt gezien als een belangrijke voorspeller van de loyaliteit van 
medewerkers en de prestaties van een apotheek. Daarom is het van belang om je ervan bewust te 
zijn in hoeverre jij betrokkenheid toont bij het team en het werk dat ze doen in de apotheek. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Betrokkenheid is individueel bepaald en zeer afhankelijk van hoe je in de werkrelatie tot de apotheek 
staat. Wees je hier bewust van en probeer voor jezelf te bepalen op welke manier je betrokken bent bij 
de apotheek, hoe dat komt en of je bereid bent om tot een bepaalde hoogte te investeren.   
 
Waar kun je aan denken? 

- Ga voor jezelf na of je jezelf identificeert met de apotheek en of je gelooft in de apotheek. Wil 
je graag nog de komende tijd bij de apotheek blijven werken? In hoeverre geloof je in de visie 
en missie van de apotheek en sta je achter de doelstellingen van de apotheek? Heb je 
daarnaast ook het gevoel dat je gewaardeerd wordt?. Als je leidinggevende je het gevoel 
geeft dat wat je doet belangrijk is en bijdraagt aan succes, heeft dit een positieve invloed op 
jouw betrokkenheid. 

- Kijk voor jezelf in hoeverre er carrièremogelijkheden zijn binnen de apotheek.  
- Ga voor jezelf na of er voldoende middelen beschikbaar zijn om je functie uit te kunnen 

oefenen.  
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Kwaliteit en klanttevredenheid 
 
Beschrijving 
Medewerkers die gericht zijn op het leveren van kwaliteit en daarmee gericht zijn op 
klanttevredenheid, zorgen ervoor dat cliënten de apotheek op langere termijn trouw blijven en 
bijdragen aan de groei van de apotheek (bron: klanttevredenheid.nl). 
 
Tip algemeen: 
Wanneer het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staat voor de apotheek, moet het team zich 
verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het werk. Het team ziet kansen en uitdagingen en denkt 
in oplossingen in plaats van in problemen. Wanneer de vereiste kwaliteit niet in orde is, onderneem 
dan actie: regel zaken bijvoorbeeld anders of zorg dat je het voor elkaar krijgt een opleiding of cursus 
te volgen om kennis op een bepaald gebied bij te spijkeren. Positieve feedback maakt onderdeel uit 
van kwaliteitsdenken: evalueer regelmatig het werk (eventueel in het licht van kwaliteitsnormen en -
standaarden, HKZ en NEN). 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor cliënten. Door je bewust te zijn van je eigen kernkwaliteiten en 
valkuilen kun je prima concrete acties ondernemen om de kwaliteit van je werk te vergroten. Dit heeft 
een positief effect op cliënten: zij voelen zich professioneel behandeld en stappen tevreden de 
apotheek uit.  
 
Waar kun je aan denken? 

- Ga voor jezelf eens na welke werkzaamheden zorgvuldiger door jou uitgevoerd kunnen 
worden. Vind je dit lastig, ga dan te rade bij je leidinggevende of collega’s.  

- Wie van je collega’s staat bekend om haar perfectionistische instelling? Vraag die persoon 
eens hoe zij te werk gaat. Welke acties onderneemt zij om de kwaliteit van het werk te 
waarborgen? Welke eventuele hulpmiddelen worden gebruikt? Welke tips kun jij gebruiken om 
de kwaliteit van jouw werk te vergroten?  

- Kies een taak en breng de tips en inzichten die je hebt opgedaan in de praktijk. Werk 
zorgvuldig, let op detail en controleer je taak na afloop. Wat voor effect heeft het op de 
kwaliteit van je werk? Wat levert het je op? Welke voordelen heeft het? En welke nadelen?  

- Evalueer de kwaliteit van je werk. Vraag feedback aan je leidinggevende of een collega die 
meer gericht is op het leveren van kwaliteit. Wat ging goed? Wat zou je een volgende keer 
beter kunnen doen? Gebruik deze informatie en ga steeds een stapje verder door bij al je 
werkzaamheden zorgvuldig en precies te werk te gaan. 

- Zorg dat je voor jezelf de lat niet te hoog legt, maar ook dat je niet op een geforceerde manier 
met je werk omgaat.  

  

http://www.carrieretijger.nl/carriere/promotie/verantwoordelijkheid
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Gezondheid  

 
Beschrijving 
De belangrijkste reden voor bedrijven om te investeren in de gezondheid van hun medewerkers is 
verzuimvermindering. De vergrijzing van de bevolking, krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal 
stressgerelateerde klachten en klachten aan het bewegingsapparaat noodzaken apotheken tot het 
investeren in gezondheid en het langer inzetbaar houden van hun medewerkers. Andere redenen die 
genoemd worden: verbetering productiviteit en inzetbaarheid, goed werkgeverschap en zorg voor het 
welzijn van de medewerkers. Het managen van gezondheid in de apotheek resulteert in meer 
gemotiveerde medewerkers, een hogere productiviteit, minder verzuim, uitval en verloop, en minder 
kosten voor werving van nieuwe medewerkers. 
 
Tip algemeen: 
Gezond werken betekent meer dan alleen maar voldoen aan de wettelijke vereisten voor gezondheid 
en veiligheid; het betekent ook dat de leidinggevende actief medewerkers helpt bij het verbeteren van 
de algemene gezondheid en het algemeen welzijn op de werkplek. Binnen dit proces is het heel 
belangrijk om samen te werken en om met behoeften en opvattingen rekening te houden bij de 
organisatie van het werk en de werkplek. Uit onderzoek blijkt (Harvard School of Public Health) dat 
mensen die door betrokkenheid hoopvol zijn gestemd, minder kans hebben om ziekten te ontwikkelen. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Gezond (kunnen) werken in de apotheek is belangrijk: daar ben je ook zelf verantwoordelijk voor. 
Wees je bewust op welke manier je werkplek is ingericht en georganiseerd. Realiseer je of en aan 
welke arbeidsrisico’s je wordt blootgesteld (gevaarlijke stoffen, agressie en geweld, werkplekindeling 
etc.). 
Bovenstaande zaken zijn opgenomen in een risico-inventarisatie & -evaluatie en een arbocatalogus. 
Ook belangrijk zijn je persoonlijke eigenschappen: op welke manier sta jij in je werk? 
 
Waar kun je aan denken? 

- Maak gebruik van de positieve gebeurtenissen/ervaringen in je werk: dit zal in veel gevallen 
tot een flow leiden. 

- Wees proactief en oplossingsgericht om zaken aan te pakken. Vroegtijdig aanpakken/ 
bespreekbaar maken van (ogenschijnlijk) kleine issues voorkomt ergernis op latere 
momenten. 

- Durf de lead te nemen in overlegmomenten met het team of leidinggevende. Wat collega’s 
en/of leidinggevende niet weten, kunnen ze ook niet oplossen. 
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Herstelbehoefte 
 
Beschrijving 
Na werken treedt er altijd een mate van vermoeidheid op die een herstelperiode vereist. De duur van 
de herstelperiode laat zich bepalen door twee aspecten: intensiteit van vermoeidheid (fysiek en 
mentaal) en de herstelduur om weer normaal te kunnen functioneren. Ontspanning na het werk is 
belangrijk en biedt de gelegenheid te kunnen herstellen van vermoeidheid. Structureel onvoldoende 
herstellen wordt ook gezien als de start van een vicieuze cirkel. Bij een nieuwe werkperiode is steeds 
meer inspanning nodig om je prestatieniveau terug in evenwicht te brengen. Opgestapelde 
vermoeidheid leidt tot gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en werkonbekwaamheid. Het is dus 
zinvol vermoeidheid vroegtijdig te herkennen bij jezelf via de herstelbehoefte 
(ergonomiesite.be/SKB/VBBA). 
 
Tip algemeen: 
Werkgerelateerde vermoeidheid en het herstel daarvan lukt het best wanneer de balans kan worden 
gehouden tussen de energie die werken kost en het oplevert (bron: A. Bakker). Belangrijk is om je 
steeds bewust te zijn van deze noodzakelijke balans. Deze balans kan verstoord worden door fysieke 
omstandigheden (lopen, staan, rug/nekbelasting etc.), maar ook door mentale belasting (organisatie 
van het werk, agressie en geweld aan de balie etc.). Wanneer de balans wordt gehouden in het werk 
leidt dit tot een korte(re) herstelbehoefte bij medewerkers. 
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
De herstelbehoefte is voor elke medewerker anders en in grote mate te beïnvloeden door de 
apotheekmedewerker zelf. Belangrijk is om je bewust te zijn van fysieke en mentale aspecten van je 
werk die belastend kunnen zijn. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Wees je bewust van het type werk dat je doet. Met welk fysieke, mentale en emotionele 
momenten heb je zoal te maken in je werk en wat doet dat met je? In hoeverre ben je 
daarmee bezig en maak je dat bespreekbaar met collega’s of leidinggevende? 

- In hoeverre ben je in staat je werk zelf te regelen en te organiseren? Wanneer je daar (meer) 
behoefte aan hebt, bespreek dat met je leidinggevende. 

- Ga eens na op welke manier je tijdens je werk steun krijgt van je collega’s en leidinggevende. 
Wanneer je in sommige situaties terug kunt vallen op mensen in je werkomgeving, helpt dat in 
het werkherstel. 

- Krijg je genoeg zelfstandigheid en ruimte om je werkzaamheden en werkdag naar eigen 
inzicht uit te voeren en/of in te delen? Van belang is dat er een gezonde balans bestaat 
tussen verantwoording afleggen aan je leidinggevende en je werk doen vanuit je eigen 
professionaliteit, deskundigheid en inzichten. 

- Van belang is ook in hoeverre je invloed hebt om mee te denken/te beslissen op welke wijze 
het werk voor jou wordt georganiseerd. Op deze manier ben je betrokken in je werk en heb je 
het gevoel dat je invloed hebt. 
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Beleid en uitvoering beleid 
 
Beschrijving 
Zijn medewerkers verbonden met de apotheek waarvoor ze werken en staan ze achter het beleid dat 
de apotheek wil volgen. Medewerkers hebben wat je noemt ‘hart voor de zaak’ en spannen zich in om 
de doelen te behalen die de apotheek nastreeft. Instemmingsmogelijkheden voor medewerkers om 
(op onderdelen) mede invloed te hebben op beleidsdoelstellingen, dragen bij aan 
medewerkerstevredenheid.  
 
Tip algemeen: 
Wanneer medewerkers medezeggenschap krijgen op onderdelen van het apotheekbeleid, leidt dit tot 
een toenemende betrokkenheid van medewerkers: betrokkenheid wordt gezien als een belangrijke 
voorspeller van loyaliteit en prestaties van medewerkers. Daarom is het van belang om inspraak van 
medewerkers te realiseren in de apotheek.  
 
Tips voor apotheekmedewerkers: 
Voor medewerkers is belangrijk dat het duidelijk is in hoeverre de visie van de apotheek vertaald wordt 
in concrete, meetbare doelen. Doelen bijvoorbeeld met betrekking tot afleverproces, het inkoop- en 
opslagproces en de ondersteunende processen in de apotheek. De mate van medezeggenschap om 
invloed uit te kunnen oefenen op de doelstellingen en deze te controleren, draagt bij aan tevredenheid 
in het werk. 
 
Waar kun je aan denken? 

- Ga voor jezelf na in hoeverre je gelooft in de visie en missie van de apotheek, en in hoeverre 
je achter de doelstellingen van de apotheek staat. Worden afgesproken doelen ook 
consequent uitgevoerd? Heb je daar zelf ook invloed op: zijn er inspraakmogelijkheden 
geregeld binnen de apotheek? 

- Word je voldoende en doorlopend geïnformeerd over de ontwikkelingen in de 
apotheekbranche die voor jou van belang zijn? Geeft je leidinggevende daar vorm en inhoud 
aan door verklarend te zijn, consequenties te vertalen naar de apotheek etc? 

- Ga voor jezelf na of er voldoende middelen en mogelijkheden zijn om medezeggenschap te 
kunnen organiseren. 


