
 

SBA Prijsbeleid 2017 
 
Onderstaand overzicht geeft voor de verschillende producten en diensten die u kunt afnemen bij de 
SBA een korte omschrijving en de prijzen weer. In de vierde kolom staan de prijzen die gelden voor 
organisaties die afdragen aan de SBA via PMA. Voor organisaties die geen afdracht doen, gelden de 
prijzen in de laatste kolom.  

 

 

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

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

Bij- en nascholing     

Klassikale cursus op 
locatie 

Door het gehele land 
organiseert de SBA 
cursussen over meer dan 30 
verschillende onderwerpen 
gericht op de praktijk in de 
openbare apotheken. 

1 dagdeel Per cursist  € 125,- Per cursist  € 200,- 

2 dagdelen Per cursist  € 200,- Per cursist  € 300,- 

3 dagdelen Per cursist  € 285,- Per cursist  € 400,- 

4 dagdelen Per cursist € 360,- Per cursist € 500,- 

      

Themabijeenkomst 

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

1 dagdeel Per cursist  € 75,- Per cursist  € 75,- 

Incompany  

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

1 dagdeel 
Per apotheekteam € 
1.250,- 

Per apotheekteam € 
2.000,- 

2 dagdelen 
Per apotheekteam € 
2.000,- 

Per apotheekteam € 
3.000,- 

3 dagdelen 
Per apotheekteam € 
2.750,- 

Per apotheekteam € 
4.000,- 

4 dagdelen 
Per apotheekteam € 
3.500,- 

Per apotheekteam € 
5.000,- 

      

Let op:                                                                                                                                                                                                      
Er komen nog € 300,- locatiekosten per dagdeel bij als de trainingen niet incompany 
plaatsvinden.Het incompany tarief geldt voor 1 docent. Tarief extra docent/acteur is € 300,- per 
persoon.  

Leerwerktraject  
AOM-er  

In dit leerwerktraject leert 
de AOM-er wat hij  

  Per traject € 70,- Per traject € 140,- moet weten om goed aan 
de slag te gaan in de 
apotheek. 

Arbeidsmarkt & Onderwijs     

Vacaturebank 
Apotheekwerk.nl  

Ruim 90% van de vacatures 
in de branche wordt op 
Apotheekwerk geplaatst en 
voor een groot  

  Per vacature € 95,- Per vacature € 495,- 

deel vervuld. 

     



 

 
 
Werken in de apotheek 

Uren in Balans (UiB) 

UiB is hét 
urenregistratiesysteem voor 
apotheken. Binnenkort 
komt de module 
Urenregistratie beschikbaar. 

  
Per apotheek € 350,- per 
jaar 

N.v.t. 

Medewerkerstevreden-
heidsonderzoek (MTO) 

Met MTO krijgt een 
apotheek inzichtelijk waar 
de verbeterpunten zijn ten 
aanzien van de 
tevredenheid van de 
medewerkers.  

  Per apotheek € 250,- Per apotheek € 350,- 

Werkdrukonderzoek 
(WDO) 

Met het WDO wordt 
objectief vastgesteld waar 
het gevoel van werkdruk 
vandaan komt en welke 
omstandigheden op de 
werkvloer verbetering 
behoeven.  

  Per apotheek € 250,- Per apotheek € 350,- 

Klanttevredenheids-
onderzoek (KTO) 

Een nieuw product. Met het 
KTO wordt inzichtelijk hoe 
tevreden klanten zijn en 
waar in hun ogen 
verbeterpunten liggen voor 
de apotheek. 

  Per apotheek € 250,- Per apotheek € 350,- 

Prikpunt: melding en 
advies prikaccidenten 

PrikPunt is het landelijk 
meld- en adviespunt voor 
prik-, snij-, bijt- of 
spataccidenten met 
landelijke dekking. 24 uur 
en 7 dagen per week 
bereikbaar. 

  

Apotheken: N.v.t. 

  aangesloten bij 
Brancheloket apotheken 
gratis

N.v.t. 

  < 30 werknemers  € 
325,- 

 

  > 30 werknemers € 
940,-

 

    

Annuleringskosten         

Bij annulering zonder gegronde reden tot twee weken voor aanvang van de cursus brengen we de 
helft van de cursusprijs in rekening. Bij annulering zonder gegronde reden binnen twee weken voor 
aanvang van de cursus brengen we de gehele cursusprijs in rekening. 

  



 

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 of themabijeenkomsten 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 om het vak en de opleiding onder de 
aandacht te brengen op open dagen. 

Stimuleren van goede stageplekken door verbeteren samenwerking school en apotheek.  

Coördineren aansluiting tussen 
beroepsopleiding en beroepspraktijk 

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

Door de SBA i.o.v. sociale partners 
verrichte onderzoeken zoals 
Arbeidsmarktmonitor en duurzame 
inzetbaarheid 

Arbeidsmarktmonitor; de digitale thermometer over de apotheekbranche.  

Duurzame Inzetbaarheid; onderzoek naar invloedrijke aspecten voor de apotheekbranche en 
branchebrede aanpak van duurzame inzetbaarheid. 

Werken in de apotheek  

Cao Apotheken Digitaal boek Cao Apotheken  

Cao Arbeidsomstandigheden Digitaal boek Cao Arbeidsomstandigheden 

SBA Servicedesk  Voorlichting en advies over het correct toepassen Cao Apotheken en Cao 
Arbeidsomstandigheden voor apotheekmedewerkers. 

Functiebeschrijvingen, 
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. 

Bedrijfsopleidingsplan (BOP) Met het BOP format wordt u geholpen om een vertaling van de organisatiedoelstellingen naar 
functie- en ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten te maken. 

Persoonlijkontwikkelingsplan (POP) Met behulp van het POP format neemt een medewerker regie over zijn of haar eigen 
ontwikkeling. 

HR formulieren Diverse (voorbereidings-) formulieren zijn via sbaweb.nl beschikbaar om een goed 
functionerings- en/of beoordelingsgesprek te houden. 

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. 

Vertrouwenspersoon Medewerkers kunnen in vertrouwen advies vragen over situaties op het werk, zoals seksuele 
intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.  

Meldpunt calamiteitenopvang Professionele opvang voor medewerkers na een schokkende gebeurtenis op de werkvloer zoals 
een overval, ongeval of een overlijden.  


