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 Voorwoord en leeswijzer

Met de SBA Arbeidsmarktmonitor brengt 
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken de situatie 
op de arbeidsmarkt en het personeelsbeleid 
in de openbare apotheek in kaart. In deze 
arbeidsmarktmonitor wordt met branche 
alle openbare apotheken bedoeld. Dit 
onderzoek inclusief analyse voeren wij 
tegenwoordig elk jaar zelf uit (in het verleden 
om de twee jaar door een externe partij). De 
arbeidsmarktmonitor vormt mede de basis 
voor landelijk beleid voor werk en scholing 
binnen de branche. 

In deze monitor hebben wij voor onze analyse 
geput uit diverse bestaande onderzoeken en 
data. De cijfers hebben over het algemeen 
betrekking op de stand van zaken eind 2015. 
Waar mogelijk, is een vergelijking gemaakt met 
de vorige arbeidsmarktmonitor. Wanneer er 
geen structurele of trendmatige veranderingen 
te zien zijn, is de presentatie van tijdreeksen 
soms achterwege gelaten, om het overzichtelijk 
te houden.

Hoofdstuk 1 geeft algemene ontwikkelingen 
weer die invloed hebben op de arbeidsmarkt 
en het personeelsbeleid van de openbare 
apotheek. 
Hoofdstuk 2 toont de kenmerken van de 
openbare apotheek. Hoeveel openbare 
apotheken zijn er? Wat zijn de kenmerken? 
Hoe is de ontwikkeling van de functies in de 
openbare apotheek?
Hoofdstuk 3 laat een analyse zien van de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Worden de 
vacatures snel vervuld? Betreft dit uitbreidings- 
of vervangingsvragen?
Hoofdstuk 4 biedt informatie over de 
medewerkerstevredenheid, de ervaren 
werkdruk en over het ziekteverzuim binnen de 
branche.
Hoofdstuk 5 geeft een analyse van de inzet 
van deskundigheidsbevordering binnen een 
apotheek. Hoeveel uren worden besteed aan 
nascholing? 
Tot slot in hoofdstuk 6 een analyse van 
het onderwijs en de arbeidsmarkt. Wat 
zijn de ontwikkelingen in de opleidingen 
apothekersassistent, farmaceutisch consulent 
en operationeel manager? En zijn er voldoende 
stageplekken? 
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De voorzichtige positieve kanteling in de arbeidsmarkt zoals in de vorige 
editie van de SBA Arbeidsmarktmonitor is beschreven, lijkt zich ook in 
2015 voort te zetten.

Uit deze SBA Arbeidsmarktmonitor blijkt dat de werkgelegenheid nog 
meer aantrekt. Daarnaast besteedden de medewerkers ook in 2015 meer 
uren aan nascholing. Het aantal medewerkers dat een cursus volgde, 
nam ook toe.

Het aantal apothekersassistenten is nauwelijks veranderd. Het aantal 
werkuren vastgelegd in het contract is iets gestegen. Het aantal 
algemeen ondersteunende medewerkers is weer gegroeid. 

Het aantal geplaatste vacatures nam met 3% toe. Het betreft 
in tegenstelling tot 2014 meer uitbreidingsvragen (45%) dan 
vervangingsvragen (35%). In 2015 zijn er 795 apothekersassistenten 
ingestroomd waarvan 365 herintreders. In 2014 waren er 772 assistenten 
ingestroomd. Daarnaast zijn er in 2015 918 assistenten uitgestroomd. 

Eén op de tien werknemers in de branche openbare apotheken ervaart 
werkdruk. De mate van werkdruk beleving verschilt per persoon. 
Dit is afhankelijk van het aantal positieve energiebronnen dat een 
persoon bezit. Uit onderzoek blijkt dat op lange termijn deze positieve 
energiebronnen dreigen uitgeput te raken en daardoor medewerkers 
meer werkdruk kunnen gaan ervaren. Hiermee wordt de kans op uitval 
groter.

Uit de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek kan 
voorzichtig worden geconcludeerd dat de tevredenheid in het totaal 
binnen de branche iets toeneemt. De medewerkers zijn over het 
algemeen tevreden over de werkomstandigheden, betrokkenheid binnen 
de apotheek en de wijze waarop leiding wordt gegeven. 

Het aantal studenten dat de opleiding tot apothekersassistent volgt, 
is stabiel gebleven. Ook het aantal instromers binnen de opleiding 
verandert nauwelijks. 

De apotheken hebben afgelopen jaar met verschillende externe 
ontwikkelingen te maken gehad. De ontwikkelingen zijn onder andere 
de consequenties van het eerste uitgiftegesprek op de nota (per 1 januari 
2016 afgeschaft), toenemende agressie aan de balie en toename van de 
medicijntekorten.

De groei van het aantal franchise-apotheken is het afgelopen jaar 
gestagneerd. Het aantal apotheken aangesloten bij een keten blijft al 
enige jaren gelijk. Het aantal zelfstandige apotheken niet aangesloten 
bij een formule is met 8 apotheken licht gestegen. Het totaal aantal 
openbare apotheken bleef gelijk.

 Samenvatting
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Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in 
de branche openbare apotheken van het afgelopen jaar 
beschreven.

1.1 Demografische en economische ontwikkelingen
De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen namen in 2015 met 
€ 138 miljoen toe tot € 4266 miljoen. Deze stijging van 3,3% 
is iets hoger dan in voorgaande jaren (zie hoofdstuk 2).1 De 
economische groei was 2%. De uitgaven stegen in 2015 
sterker dan het gebruik van geneesmiddelen. Uitgedrukt in 
standaarddagdoseringen (DDD) nam het geneesmiddelengebruik 
met 2,6% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt vooral 
door bevolkingsgroei en vergrijzing. De bevolking nam in 2015 
met 0,4% toe. Het aantal 65 plussers steeg in 2015 met 3%.

1.2 Ontwikkelingen rondom zorgverzekeraars
Rond de jaarwisseling wisselde 4,3% van de medicijngebruikers 
van zorgverzekeraar. Nederlanders die geen geneesmiddelen 
gebruiken, stappen aanzienlijk vaker over. Toch hebben de 
voormalige ziekenfondsen tien jaar na invoering van het 
huidige verzekeringsstelsel in de meeste regio’s nog steeds een 
dominante marktpositie. De verwachting is dat zorgverzekeraars 
in de toekomst net als bij ziekenhuispersoneel invloed zullen 
uitoefenen in de kwaliteit (ontwikkeling) van personeel van een 
apotheek.

1.3 Technologische ontwikkelingen
Een nieuwe ontwikkeling is Speed Filling. Dit is een concept om 
op een zeer snelle en efficiënte wijze alle herhaalmedicatie en 
doktersrecepten van één of meerdere apotheken te verwerken. 
Speed Filling automatiseert het complete proces rondom Central- 
en Local Filling. Herhaalmedicatie wordt voor meerdere patiënten 
gelijktijdig verzameld en vervolgens van etiketten voorzien. Na 
het etiketteren worden de medicijnen automatisch tot op recept 
niveau verdeeld waarbij ieder recept een eigen compartiment 
krijgt. Nadat de medicijnen verdeeld zijn worden deze van een 
recept verpakking voorzien waarbij een adresetiket aangeeft 
voor welke patiënt de medicijnen bestemd zijn. Na deze 

1 Bron SFK.nl

handelingen is het recept gereed om aan de klant mee te geven 
of om op locatie te bezorgen.

1.4 Ontwikkeling rondom Zorgpact
Betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige 
zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Dat is het doel van 
het Zorgpact. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, 
onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau 
cruciaal. De meeste eerstelijnszorg aanbieders zijn goed 
vertegenwoordigd binnen de Zorgpacten. Echter in veel regio’s 
zijn de apotheken (nog) niet aangesloten. De reden is niet 
duidelijk.

1.5 Ontwikkeling rondom eerste uitgifte gesprekken
Per 1 januari 2016 staat het eerste uitgifte gesprek niet meer 
apart op de nota. Wel zal er op de rekening ter controle nog 
een melding staan of er een ‘standaard terhandstelling’ of 
‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ is geweest. Per 
2016 is er weer 1 tarief voor de gehele dienstverlening van de 
apotheek. De kosten van een eerste uitgifte gesprek vallen daar 
dan onder en worden niet apart vernoemd. De NZa hoopt met 
deze maatregel de discussies aan de apotheekbalies te stoppen. 
Agressie aan de balie is de afgelopen jaren flink toegenomen.

1.6 Ontwikkeling rondom medicijntekorten
De medicijntekorten in Nederland zijn in 2015 verder gestegen. 
In het afgelopen jaar waren 625 medicijnen niet beschikbaar. In 
2014 bleken dat er 527 en in 2013 ging het om 426 medicijnen. 
In vijf jaar is er sprake van een verviervoudiging van de tekorten. 

1.7 Invoering kwalificatiedossier
Met ingang van schooljaar 2016/2017 is een nieuw 
kwalificatiedossier voor de opleiding apothekersassistent van 
kracht. Het Kwalificatiedossier Apothekersassistent geeft weer 
wat de beginnende Apothekersassistent moet kennen en kunnen 
aan het eind van opleiding Apothekersassistent. De opleidingen 
gebruiken het kwalificatiedossier om het onderwijs programma 
in te vullen. Het kwalificatiedossier is mede gebaseerd op het 

1 Algemene ontwikkelingen

Figuur 1  Verzekeraarsconcerns met het hoogste 
aantal verzekerden per regio 2015  
Bron: Zorgwijzer.nl

Figuur 2  Zorgpacten in Nederland  
Bron: Zorgpact.nl
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beroepscompetentieprofiel Apothekersassistent, 
waarin staat beschreven welke kennis en 
vaardigheden je mag verwachten van een vak 
volwassen apothekersassistent.

1.8  Nieuwe richtlijn HKZ 
HKZ staat voor Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ 
Certificaat geeft aan dat een apotheek voldoet 
aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van 
de geleverde zorg. 

Als een apotheek het certificaat behaalt, 
betekent dit dat de apotheek:
 • goed georganiseerd is;
 • cliënten centraal stelt;
 • continu werkt aan optimalisering van het 

aanbod;
 • betrouwbare resultaten presenteert;
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector 

zelf, door financiers, cliënten en de overheid 
worden gesteld.

In 2015 is gewerkt om de HKZ-normen voor 
Openbare apotheken aan te passen aan ISO 
9001:2015. 
Deze HKZ-normen bevatten nu de, in ISO 
9001:2015, gewijzigde eisen. Met deze 
aanpassingen zijn de HKZ-normen compatibel 
met ISO 9001:2015. Het behaalde certificaat 
door apotheken blijft compatibel als apotheken 
de overstap naar deze nieuwe normen maken 
vóór 15 september 2018.

1.9  Arbeidsmarktontwikkeling
De volgende ontwikkelingen hebben betrekking 
op de arbeidsmarkt: 
 • Uit de resultaten van 

medewerkerstevredenheidsonderzoeken 
kan voorzichtig worden geconcludeerd dat 
de tevredenheid in het totaal iets toeneemt. 
De medewerkers zijn over het algemeen 
tevreden over de werkomstandigheden, 
betrokkenheid binnen de apotheek en 
mate waarin en wijze waarop leiding wordt 
gegeven. 

 • Bij leidinggevenden is er een stress 
toename. Uit de werkdrukonderzoeken 
blijken de leidinggevenden over het 
algemeen nog voldoende buffers aan 
positieve energiebronnen te hebben. Een 
klein groepje leidinggevenden heeft burn-
out klachten. Op lange termijn blijken de 
positieve energiebronnen op te raken. 

 • Het aantal medewerkers dat op 
detacherings basis tijdelijk in een apotheek 
aan de slag gaat, neemt toe.2

 • Apotheekmedewerkers besteden meer 
uren aan nascholing. Daarnaast is het 
aantal medewerkers dat nascholing volgt 
toegenomen.

2 Bron: SBA Apotheekwerk
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2.1  Aantal apotheken
Het aantal openbare apotheken is met 1981 eind 2015 redelijk 
gelijk gebleven. Er is wel een lichte toename van het aantal 
poliklinische apotheken (5 nieuwe apotheken). In totaal openden 
dertig nieuwe apotheken hun deuren en gingen 28 apotheken 
definitief dicht. 

2.2  Soorten apotheken
Het aantal openbare apotheken dat eigendom is van een keten, 
is al jaren vrij constant. Met een lichte afname van 14 apotheken 
kwam dat in 2015 uit op 31% van het totaal aantal apotheken. 

Het aantal franchise-apotheken is met slechts 8 apotheken 
toegenomen. Na een grote stijging van de afgelopen jaren lijkt 
het aantal zich te stabiliseren. Het aandeel van alle apotheken 
die als franchisenemer is aangesloten bij een overkoepelende 
organisatie, kwam eind 2015 uit op 45%. 

Het gezamenlijke aandeel van apotheken in eigendom van ketens 
en de franchise-apotheken bedraagt net als in 2014 77%. Het 
aantal zelfstandige apotheken niet franchise is met 8 apotheken 
gestegen. Een groot deel van deze zelfstandige apotheken sluit 
zich steeds vaker aan bij samenwerkingsverbanden, zonder dat 
zij dit uiten naar het publiek. Een apotheek aangesloten bij een 
samenwerkingsverband (al of niet met juridische entiteit) heeft 
meer onderhandelingskracht tegenover de zorgverzekeraars 
dan een individuele apotheek. Daarnaast ondervinden ze ook 
andere voordelen bijv het voeren van een gemeenschappelijke 
administratie. 

2.3  Grootte van de apotheek
Uit onderstaande tabel blijkt dat de grootte van apotheken een 
redelijk constant beeld vertoont.

Tabel 1  Apotheekomvang
2008 2010 2012 2014 2015

% % % % %

Klein (<9 medewerkers) 24 25 26 27 27

Middel (9-11 medewerkers) 22 22 21 19 18

Groot (12-15 medewerkers) 27 25 24 22 22

Zeer groot (> 15 medewerkers) 28 28 28 32 33

2.4  Aantal apothekers
Het gemiddeld aantal apothekers per apotheek vestiging is 1. 
Het gemiddeld aantal tweede apothekers is 0,5.3 De exacte 
aantallen worden in tabel 2 weergegeven.

Tabel 2  Aantal apothekers
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

Gevestigd Apotheker 1.980 1.997 1.981 1.974 1.979 1981

Tweede apotheker 878 862 857 894 950 885

Totaal 2.858 2.859 2.838 2.868 2.929 2866

3 Bron: SFK

2 Feiten en cijfers

Figuur 3  Aantal apotheken

Figuur 4  Soorten apotheek
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2.5  Aantal medewerkers per functie en in uren
Het aantal apothekersassistenten is in 2015 met 81 toegenomen. 
Het aantal contract uren is iets gestegen (tabel 4). Het 
aantal ondersteunende medewerkers zien we de afgelopen 
jaren stijgen (2015; 5%). We zien niet dat de toename van 
het aantal ondersteunende medewerkers een krimp bij 
apothekersassistenten veroorzaakt.

2.6  Werkelijk gewerkte uren
Over het algemeen maken alle medewerkers van het 
apotheekteam meer uren dan in hun arbeidscontract is vastgelegd 
(zie tabel 5).4 Bezorgers maken de meeste extra uren ten 
opzichte van het contract. De bezorger is gemiddeld een oudere 
werknemer (zie tabel 7) met een beperkt aantal contract uren (zie 
tabel 4). 

Tabel 3  Aantal medewerkers * 

Medewerkers 2012 2013 2014 2015

Aantal Aantal Aantal Aantal

Apothekersassistent 14.544 14.489 14.515 14.596

Apothekersassistent coördinerend 220 209 197 202

Apothekersassistent kwaliteitszorg 127 128 127 123

Apothekersassistent fpz 114 92 86 88

Teamleider 159 165 175 175

Farmaceutisch consulent 130 101 121 128

Operationeel manager 171 172 174 166

Drogisterijmedewerker 198 199 190 156

Algemeen ondersteunend 
medewerker/BBL-er**

2.906 3.159 3.320 2.752

Bezorger 1.568 1.620 1.625 1.723

Schoonmaker 523 504 500 474

Administratief secretarieel 
medewerker

227 232 222 221

Financieel administratief medewerker 192 190 171 161

Overig (werknemer oud A/B,nvt) 2.694 2.462 2.229 2.115

Totaal 23.619 23.469 23.491 23.648

* Bron PMA; Functie apothekersassistent samengevoegde varianten wordt in de 
praktijk niet gebruikt en wordt daarom weggelaten. Door het ‘opschonen’ van 
de cijfers wijken zij enigszins af van de SFK cijfers.

4 Bron: Uren in Balans, SBA

Tabel 4  Gemiddelde contract uren per medewerker
Medewerkers 2013 2014 2015

Gemiddelde 
contract uren

Gemiddelde 
contract uren

Gemiddelde 
contract uren

Apothekersassistent 24 24 25

Apothekersassistent 
coördinerend

29 29 29

Apothekersassistent 
kwaliteitszorg

26 28 27

Apothekersassistent fpz 25 26 26

Teamleider 32 32 31

Farmaceutisch consulent 28 29 30

Operationeel manager 31 32 31

Drogisterijmedewerker 25 23 23

Algemeen ondersteunend 
medewerker/BBL’er

20 20 20

Bezorger 11 11 11

Schoonmaker 14 14 14

Administratief secretarieel 
medewerker

21 21 21

Financieel administratief 
medewerker

21 21 21

Een BBL-er is weliswaar een aparte functie in het functiehuis, maar wordt door 
PMA samengeteld bij de Algemeen ondersteunende medewerker, aangezien 
beide functies in dezelfde functiegroep (salarisschaal 3) vallen.
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Tabel 5  Gemiddeld aantal overuren versus gemiddeld aantal contracturen 2015*
Medewerkers Gemiddeld 

teveel  
gewerkte 
uren per 
jaar

Gemiddeld 
contract–
uren 2015 
per week

Uren op 
basis van 46 
weken per 
jaar 2015

Verhouding 
overuur per 
week tot 
contractuur 
per week 
2015

Verhouding 
overuur per 
week tot 
contractuur 
per week 
2014

Uren Uren Uren/46 
weken

% %

Apothekersassistent 22,83 24,63 0,49 2,02% 2,73%

Apothekersassistent coördinerend 32,34 29,16 0,70 2,41% 2,84%

Apothekersassistent kwaliteitszorg 27,95 27,12 0,61 2,24% 2,50%

Apothekersassistent fpz 22,76 25,52 0,49 1,94% 2,39%

Teamleider 36,95 31,08 0,80 2,58% 3,06%

Farmaceutisch consulent 28,40 30 0,62 2,06% 1,89%

Operationeel manager 25,38 31,4 0,55 1,76% 2,68%

Drogisterijmedewerker 16,60 23,4 0,36 1,54% 1,66%

Algemeen ondersteunend medewerker/ BBL’er 27,99 20,4 0,61 2,98% 3,28%

Bezorger 34,31 11,18 0,75 6,67% 8,15%

Schoonmaker 10,63 11,05 0,23 2,09% 2,14%

Administratief secretarieel medewerker 33,87 21,34 0,74 3,45% 3,29%

Financieel administratief medewerker 19,46 21,05 0,42 2,01% 2,13%

* Over 2013 zijn geen cijfers beschikbaar. Bron: PMA & UiB.

2.7  Leeftijdsopbouw
In tabel 6 is de leeftijdsverdeling te zien van medewerkers in de functies apothekersassistente 
(inclusief coördinerend, kwaliteitszorg, fpz), teamleider, farmaceutisch consulent en operationeel 
manager. Tabel 7 laat de leeftijdsverdeling zien van de functies drogisterijmedewerker, algemeen 
ondersteunend medewerker, bezorger, schoonmaker, administratief secretarieel medewerker en 
financieel medewerker. Bij de eerste groep is 2% man en bij de tweede groep 27%. Dit komt met 
name doordat de bezorgers vaak van het mannelijk geslacht zijn.

Tabel 6  Leeftijdsverdeling functies assistente t/m operationeel manager
Leeftijd Functie-

categorie 
2013

Functie-
categorie 2013

Functie-
categorie 
2014

Functie-
categorie 
2014

Functie-
categorie 
2015

Functie-
categorie 
2015

Aantal % Aantal % Aantal %

< 25 jr 1.329 9 1.329 9 1.417 9

25 < 35 jr 3.941 26 3.895 25 4.098 25

35 < 45 jr 4.302 28 4.263 28 4.557 27

45 < 55 jr 4.117 27 3.798 25 4.191 25

= > 55 jr 1.667 11 2.110 14 2.458 14

Totaal 15.356 100 15.395 100 16.721 100

aantal vrouw 15.081 98 15.113 98 16.418 98

aantal man 275 2 282 2 303 2

Tabel 7  Leeftijdsverdeling functies drogisterijmedewerker t/m  
financieel administratief medewerker

Leeftijd Overige 
medewerkers 
2013

Overige 
medewerkers 
2013

Overige 
medewerkers 
2014

Overige 
medewerkers 
2014

Overige 
medewerkers 
2015

Overige 
medewerkers 
2015

Aantal % Aantal % Aantal %

< 25 jaar 1.423 25 1.533 26 1.527 25

25 - 35 jaar 871 15 955 16 1.068 18

35- 45 jaar 793 14 772 13 731 12

45- 55 jaar 1.359 24 1.362 23 1.427 23

> 55 jaar 1.205 21 1.245 21 1.367 22

Totaal 5.651 100 5.867 100 6.120 100

aantal vrouw 4.119 73 4.320 74 4.494 73

aantal man 1.532 27 1.527 26 1.626 27

2.8  Functiedifferentiatie
In de Cao Apotheken is een verdeling vastgelegd van 15 mogelijke functies binnen een apotheek 
(zie paragraaf 2.5). Er is een lichte toename van het aantal apotheken met 2-6 functies. Meer dan  
7 functies worden niet in een apotheek gebruikt.
In februari 2016 heeft de SBA een beperkt kwalitatief onderzoek over het functiehuis gehouden 
onder apothekers en medewerkers (8 respondenten). De deelnemende medewerkers uit dit 
onderzoek gaven aan dat ze minder behoeften hebben aan verticale doorgroeimogelijkheden 
dan horizontale mogelijkheden. De meeste medewerkers werken of willen werken met 
doorgroeimogelijkheden op het gebied van aandachtsgebieden. Deze respondenten hebben 
aangegeven een kleiner functiehuis te willen met flexibelere insteek. Een kwantitatief onderzoek 
moet uitwijzen of dit voor de gehele branche geldt. De genoemde resultaten zijn wel vergelijkbaar 
met eerdere onderzoeken gehouden onder aanpalende functiegroepen als verpleegkundigen.5 

Tabel 8  Toepassing aantal functies in een apotheek
Verschillende functies in een apotheek Verdeling 2014 Verdeling 2015

Aantal %

0 * 1 0

1 16 13

2 27 25

3 25 26

4 18 21

5 9 9

6 3 5

7 1 1

8-15 0 0

* Alternatieve afhaalpunten met geen of andere medewerkers.

5 Functiedifferentiatie binnen de verzorging; de Veer, Francke, Poortvliet
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2.9  Financiële ontwikkelingen
Onderstaande grafiek toont de uitgaven aan farmaceutische zorg in het basispakket via openbare 
apotheken (in mln.€). De uitgaven aan farmaceutische zorg zijn met 3,3% gestegen ten opzichte 
van 2014. De uitgaven stegen in 2015 sterker dan het gebruik van geneesmiddelen. Uitgedrukt 
in standaarddagdoseringen (DDD) nam het geneesmiddelengebruik met 2,6% toe ten opzichte 
van het jaar daarvoor. De gemiddelde omzet per apotheek is slechts 1,08% in 2015 gestegen (zie 
figuur 6).6

 

 

6 Bron: SFK

2.10  Salarissen
Bijgaande tabel geeft het gemiddelde salaris per functie weer. Het gemiddelde salaris valt bij alle 
functies in de hoogste twee treden van de schaal. Dit betekent dat veel medewerkers niet meer 
groeien in salaris binnen hun bestaande functie.

Tabel 9  Gemiddeld salaris, gemiddelde schaal en trede per medewerker (bij 36urige werkweek)
Functies 2014 2015

Gemiddelde salaris
€

Schaal Trede Gemiddelde salaris
€

Schaal Trede

Apothekersassistent 2.559,10 6 8 2.553,63 6 8

Apothekersassistent coördinerend 2.861,47 7 9 2.859,69 7 9

Apothekersassistent kwaliteitszorg 2.869,26 7 9 2.859,28 7 9

Apothekersassistent fpz 2.836,97 7 9 2.878,47 7 9

Teamleider 3.225,57 8 9 3.119,83 8 9

Farmaceutisch consulent 2.964,53 8 7 2.940,02 8 7

Operationeel manager 3.422,05 9 9 3.247,88 9 7

Drogisterijmedewerker 2.054,83 4 6 2.023,03 4 6

Algemeen ondersteunend medewerker 1.902.53 3 6 1.893,79 3 5

Bezorger 1.895,71 3 6 1.911,65 3 6

Schoonmaker 1.856,33 2 7 1.862,60 2 7

Administratief secretarieel medewerker 2.360,47 5 9 2.373,65 5 9

Financieel administratief medewerker 2.625,26 6 9 2.645,95 6 9

Figuur 6  Gemiddelde omzet per openbare apotheek (*€ 1.000,-) 
vergoedt uit het basispakket

Figuur 5  Uitgaven aan farmaceutische zorg via openbare 
apotheken
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De salarisschalen voor aa’s Cao apotheken afgezet 
tegenover Cao Ziekenhuizen en Cao Gezondheidscentra.
De salarisschalen van de apothekersassistenten binnen de 
Cao Apotheken hebben twee treden minder dan dezelfde 
salarisschalen in de Cao Ziekenhuizen en zijn redelijk gelijk aan 
de Cao Gezondheidscentra. Bij de Cao Ziekenhuizen kunnen 
apothekersassistenten dus meer doorgroeien.

De secundaire arbeidsvoorwaarden buiten beschouwing gelaten, 
ontvangt een apothekersassistente over het algemeen conform 
de Cao Apotheken een hoger salaris in dezelfde trede dan 
conform de Cao Ziekenhuizen. Het eindsalaris ligt echter hoger 
bij de Cao Ziekenhuizen.

Tabel 10  Salaris apothekersassistent binnen Cao Ziekenhuizen, Cao Gezondheidscentra versus Cao 
apotheken (brutobedragen per maand bij een werkweek van 36 uur)

Functie 
apothekersassistent

Cao Apotheken 2014
Salarisschaal 6

Cao Ziekenhuizen 
1 januari 2016

Salarisschaal 40

Cao Gezondheidscentra
1 januari 2014

Trede € € Functiegroep 5 Functiegroep 6

0 1.921 1.821 1.780,25 1923,90

1 1.992 1.935 1.851,19 2.003,34

2 2.067 2.066 1.923,90 2.082,21

3 2.144 2.195 2.003,34 2.165,54

4 2.224 2.251 2.082,21 2.252,34

5 2.307 2.317 2.165,54 2.343,04

6 2.393 2.378 2.252,34 2.436,00

7 2.482 2.442 2.343,04 2.534,00

8 2.575 2.505 2.436,00 2.634,30

9 2.671 2.567 2.534,00 2.739,63

10 - 2.631 2.634,30

11 - 2.695
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3 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De openbare apotheekbranche is met ruim 
1.100 vacatures voor apothekersassistenten in 
2015 een kansrijke branche. In 2015 betroffen 
de meeste vacatures een uitbreidingsvraag. Dit 
lijkt erop te duiden dat de markt aantrekt. 

De ontwikkelingen geschetst in hoofdstuk 1 
laten zien dat er enerzijds door technologische 
ontwikkelingen (ceteris paribus) meer 
ruimte komt voor apothekersassistenten 
om farmaceutische zorg te leveren aan 
cliënten. Anderzijds zal het werk van de 
apothekersassistent verbreden en verdiepen 
door de toename van complexere zorgvragen, 
sociale ontwikkelingen en zorg in de wijk. 
Hierdoor zal er voor de komende jaren geen 
sprake zijn van een afnemende behoefte aan 
apothekersassistenten.
Dit derde hoofdstuk laat zien hoe vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt zich ontwikkelen, 
zowel landelijk als regionaal. De informatiebron 
hiervoor is Apotheekwerk.nl, de vacaturebank 
voor apotheekmedewerkers. 

Apotheekwerk.nl geeft een goede indicatie van 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; 96% 
van de vacatures voor apotheekmedewerkers in 
de openbare apotheek is ook op Apotheekwerk 
aangemeld. Dit geeft echter alleen een beeld 
van vacatures die extern bekend worden 
gemaakt en niet van vacatures die zonder 
externe publicatie worden ingevuld. Dit 
betekent dat de ontwikkelingen beschreven in 
dit hoofdstuk indicatief zijn. In paragraaf 3.2 
wordt tot slot de mobiliteit op de arbeidsmarkt 
(doorstroom en de uitstroom van medewerkers) 
beschreven.

3.1  Vacatures 
De vraag naar apothekersassistenten trekt 
aan. Op Apotheekwerk.nl, de vacaturebank 
voor apotheekmedewerkers, is het aantal 
aangemelde vacatures in 2015 toegenomen ten 
opzichte van 2014. In 2015 zijn 1.114 vacatures 
geplaatst tegen 1.084 vacatures in 2014 (zie 
figuur 7). Net als vorig jaar betreft 88% van alle 
vacatures, apothekersassistenten7.

7 Bron: Apotheekwerk.nl

Meeste vacatures betreffen een 
uitbreidingsvraag
Apotheken hebben om verschillende redenen 
vacatures. Door vertrek van medewerkers 
komen werkplekken vrij die zij opnieuw moeten 
invullen (vervangingsvraag). Daarnaast kan 
een apotheek ruimte hebben om uren uit te 
breiden (uitbreidingsvraag), waardoor zij nieuwe 
medewerkers kunnen werven. In 2015 betreft 
45% van de vacatures een uitbreidingsvraag en 
35% een vervangingsvraag. Met name de vraag 
naar arbeidskrachten op detacheringsbasis lijkt 
te groeien. 

Meeste vacatures bij zelfstandige apotheken
In 2014 en 2015 zijn de meeste vacatures 
geplaatst door zelfstandige apotheken (niet 
franchise), gevolgd door ketens.8 Naast de 
openbare apotheken wordt Apotheekwerk ook 
ingezet door apotheekhoudende huisartsen, 
apotheken in een instelling en ziekenhuis 
apotheken.

8 Bron: Apotheekwerk

Figuur 7  Aangemelde vacatures Figuur 8  Reden vacaturestelling Figuur 9  Vacatures uitgesplitst naar type apotheek
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Regionale verdeling vacatures
In figuur 10 is te zien hoe vacatures zijn verdeeld over de 
verschillende provincies. De meeste vacatures zijn aangemeld in 
Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Uit gegevens 
van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) blijkt 
dat dit de regio’s zijn waar de meeste apothekersassistenten 
aan het werk zijn.9

3.2 Mobiliteit op de arbeidsmarkt
De mobiliteit op de arbeidsmarkt is onder te verdelen 
in verschillende stromen. Er is mobiliteit door 
apotheekmedewerkers die instromen in de branche (instroom), 
die van functie veranderen (doorstroom) en door medewerkers 
die de branche verlaten (uitstroom).

9 Bron: PMA 2014

Figuur 10 Aangemelde vacatures verdeeld over provincies

Instroom
Jaarlijks stromen er van buiten de branche nieuwe medewerkers in. Een groot deel hiervan zijn 
herintreders, medewerkers die in de branche hebben gewerkt, maar een periode elders of niet 
hebben gewerkt. Daarnaast stromen er jaarlijks nieuwe medewerkers van buiten in, ofwel uit 
andere branche (bv ziekenhuis) of zijn bijvoorbeeld net-gediplomeerden (zie tabel 12). 

Tabel 12  Instroom 
Instroom Instroom 

herintreders
Totaal Instroom Instroom 

herintreders
Totaal

2014 2014 2014 2015 2015 2015

Apothekersassistent 442 330 772 440 365 795

Apothekersassistent: 
Variant Coördinerend 
Apothekersassistent

0 1 1 1 5 6

Apothekersassistent: 
Variant Apothekersassistent 
kwaliteitszorg

0 0 0 0 0 0

Apothekersassistent: Variant 
Farmaceutische patiëntenzorg

0 0 0 2 0 2

Teamleider 5 4 9 4 3 7

Farmaceutisch consulent 16 3 19 13 1 14

Operationeel manager 6 5 11 2 3 11

Drogisterijmedewerker 29 3 32 9 2 11

Algemeen ondersteunend 
medewerker

821 70 891 754 63 817

Bezorger 364 18 382 398 24 422

Schoonmaker 43 1 44 30 0 30

Administratief secretarieel 
medewerker

18 1 19 9 4 13

Financieel administratief 
medewerker

11 1 12 5 2 3

Bron: PMA
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Doorstroom
Jaarlijks is er ook een aantal medewerkers wat van baan wisselt. Dat gaat niet om grote aantallen, 
enkele tientallen apotheekmedewerkers per functie stromen door naar andere functies. De 
grootste groep doorstromers zijn algemeen ondersteunend medewerkers die apothekersassistent 
worden. BBL-leerlingen zijn ingeschaald als algemeen ondersteunend medewerker. Dit verklaart het 
relatief grote aantal doorstromers in de functie van apothekersassistent 

Tabel 13  Doorstroom
Doorstroom in functies 2013 2014 2015

Apothekersassistent 264 244 253

Apothekersassistent: Variant Coördinerend Apothekersassistent 9 12 9

Apothekersassistent: Variant Apothekersassistent kwaliteitszorg 5 10 6

Apothekersassistent: Variant Farmaceutische patiëntenzorg 0 5 6

Teamleider 11 18 12

Farmaceutisch consulent 11 15 14

Operationeel manager 5 10 4

Drogisterijmedewerker 9 5 2

Algemeen ondersteunend medewerker 48 42 47

Bezorger 8 13 5

Schoonmaker 3 1 0

Administratief secretarieel medewerker 2 8 6

Financieel administratief medewerker 6 2 3

Uitstroom
Tot slot verlaat jaarlijks 8% van het totaal aantal werkzame medewerkers de branche (uitstroom). 
Een klein deel hiervan (0,6%) zijn medewerkers die vanwege pensionering hun dienstverband 
beëindigen. Het grootste deel verlaat de branche om andere redenen. Hier is geen onderzoek naar 
gedaan, dus de redenen voor het verlaten van de branche zijn niet bekend. 

Tabel 14  Uitstroom
Uitstroom Totaal 

2014
Pensioen 

2014
Overig 
2014

Totaal 
2015

Pensioen 
2015

Overig 
2015

Apothekersassistent 921 134 787 918 59 859

Apothekersassistent:  
Variant Coördinerend 

14 5 9 6 0 6

Apothekersassistent:  
Variant kwaliteitszorg

6 1 5 5 0 5

Apothekersassistent:  
Variant FPZ

6 1 5 4 0 4

Teamleider 11 2 9 4 0 4

Farmaceutisch consulent 7 7 12 0 12

Operationeel manager 17 17 11 0 11

Drogisterijmedewerker 38 38 46 0 46

Algemeen ondersteunend medewerker 518 4 514 531 1 530

Bezorger 377 377 315 0 315

Schoonmaker 44 2 42 47 6 41

Administratief secretarieel medewerker 34 34 14 0 14

Financieel administratief medewerker 29 1 28 18 0 18
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4 HR- instrumenten en Cao Apotheken

De arbeidsmarkt voor apotheekmedewerkers verandert, net als het 
werk in de apotheken. Apotheekmedewerkers worden bijvoorbeeld 
geacht zich proactiever op te stellen richting cliënten. Denk daarbij 
aan advisering en verkoop van middelen in de vrije verkoop. Ook de 
samenstelling van apotheekteams verandert: de teams vergrijzen 
en laten meer diversiteit zien in leeftijd, culturele achtergrond en 
levensfasen. Bovendien moeten medewerkers langer doorwerken. 

Het wordt steeds belangrijker voor apotheken om inzetbaarheidsbeleid 
voor medewerkers te ontwikkelen op basis van een bredere benadering. 
Dit is noodzakelijk vanwege de snelle ontwikkelingen voor apotheken 
(wet- en regelgeving, relatie tussen zorgverzekeraars en apotheken) en 
daarmee samenhangende veranderingen in hun bedrijfsvoering. Het 
inzetbaarheidsbeleid staat echter nog niet bij alle apothekers even stevig 
op de agenda.

In dit hoofdstuk brengen wij de inzetbaarheid in beeld op basis van:
 • de resultaten uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (paragraaf 4.1); 
 • het medewerkerstevredenheidsonderzoek (paragraaf 4.2); 
 • het werkdrukonderzoek (paragraaf 4.3); 
 • de stand van zaken rondom arbeidsomstandigheden (paragraaf 4.4); 
 • de Cao Apotheken (paragraaf 4.5)
 • Ziekteverzuim (paragraaf 4.6).

4.1 Risico Inventarisatie & Evaluatie
De RI&E staat voor het wettelijk verplichte onderzoek en de schriftelijke 
vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor medewerkers 
in een apotheek. In een RI&E worden risico’s geïnventariseerd en de 
kans dat de risico’s zich voordoen geëvalueerd. Ook de ernst van de 
eventuele gevolgen staan erin beschreven. De RI&E vormt samen met 
een plan van aanpak een belangrijk onderdeel van een goed Arbo- en 
ziekteverzuimbeleid. 
De vijf belangrijkste risico’s binnen apotheken zijn (geclusterd) 
weergegeven in onderstaande tabel.10

Tabel 15 De vijf belangrijkste risico’s binnen apotheken
Onderwerp Risico

1 Arbeidsomstan-
digheden

Arbeidsomstandigheden zijn geen vast agendapunt op 
het werkoverleg. In veel gevallen wordt er geen interne 
preventiemedewerker benoemd in de apotheek.

2 Preventie Medewerkers worden niet in de gelegenheid gesteld om een 
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan

3 Prikhandelingen Medewerkers zijn niet geschoold in het uitvoeren van 
zogenoemde prikhandelingen. Bovendien blijkt dat medewerkers 
onvoldoende preventief zijn ingeënt tegen hepatitis.

4 Psychosociale 
Arbeidsbelasting

Medewerkers klagen over werkdruk, stress of bijbehorende 
gezondheidsproblemen. Valt op dat leidinggevenden een 
positiever beeld schetsen dan medewerkers (zie paragraaf 4.3)

5 Agressie en 
geweld

Binnen de apotheek is geen periodieke evaluatie van het 
beleid op het gebied van agressie en geweld. Er is geen 
voorlichting, instructie en/of training over agressie en geweld aan 
medewerkers. Agressie- en geweldrisico’s worden niet in kaart 
gebracht. Het protocol ‘Agressie en Geweld’ is relatief onbekend 
binnen apotheken.

Deze onderwerpen komen in de volgende paragrafen uitgebreider aan 
bod.

10 Bron: Risico Inventarisatie en –Evaluatie Apotheken, Stichting Bedrijfsfonds 
Apotheken 2015.
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4.2  Medewerkerstevredenheid
In deze paragraaf staat werktevredenheid 
van medewerkers en leidinggevenden in 
de openbare apotheek centraal. Op basis 
van onderzoek wordt inzicht verschaft in de 
houding van medewerkers en leidinggevenden 
ten aanzien van hun werk. Stichting 
Bedrijfsfonds Apotheken gebruikt de term 
‘medewerkerstevredenheid’ om te verwijzen 
naar het optimaliseren van personeelsbeleid. 
Met de inzichten van dit onderzoek zouden 
apothekers de tevredenheid in het werk kunnen 
verbeteren dan wel behouden.

De onderwerpen die zijn onderzocht 
hebben een onderverdeling gebaseerd 
op vier uitgangspunten: Arbeidsinhoud, 
Arbeidsomstandigheden, Arbeidsverhoudingen 
en Arbeidsvoorwaarden. Op basis van deze 
theoretische uitgangspunten zijn zeven 
factoren bepalend welke een indicatie geven 
van de tevredenheid door medewerkers en 
leidinggevenden in het werk, te weten:
 • Personeelsmanagement;
 • Werkzaamheden;
 • Werkomstandigheden;
 • Werkdruk;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Betrokkenheid;
 • Leiderschap.

Het MTO wordt sinds 2010 ingezet voor 
openbare apotheken. Op basis van de 
data opbouw wordt gerekend met een 
tevredenheidsgemiddelde van 3,7. Wanneer 
de gemiddelde tevredenheid 3,7 of hoger is, 
is er sprake van tevredenheid bij medewerkers 
op een van de zeven onderwerpen. Is de 

gemiddelde tevredenheid lager dan is er sprake 
van relatieve ontevredenheid.

Tabel 16  Medewerkers 
tevredenheidsonderzoek

2014 2015

Aantal MTO 216 173

Aantal 
respondenten

2579 2036

Algehele 
tevredenheidscore

3,2 3,6

Personeelsmanagement
Apotheekmedewerkers zijn over het 
algemeen ontevreden over het gevoerde 
personeelsmanagement. Dit komt tot uiting 
in een tevredenheidscore van 3,2. Over 
de personele bezetting zijn medewerkers 
het minst tevreden. Dit geldt ongeacht 
leeftijd, werkervaring en functie. Oudere 
medewerkers zijn minder tevreden over het 
personeelsbeleid dan jongere medewerkers. 
Medewerkers vanaf 55 jaar zijn het minst 
tevreden. Medewerkers die in totaal 6 of 
meer jaar werkervaring in dezelfde apotheek 
hebben, zijn minder tevreden over het gevoerde 
personeelsmanagement. 

Opvallend is, wanneer er wordt gekeken naar 
de mogelijkheden in de apotheek om een 
opleiding te volgen, naarmate medewerkers 
ouder worden zij daar meer kansen in 
ervaren. Het betreft vooral medewerkers met 
werkervaring tussen de 16 en 20 jaar. Vooral 
apothekers en farmaceutisch consulenten geven 
aan vaak de mogelijkheid te hebben om zichzelf 
naar tevredenheid te scholen. 

Figuur 11  Tevredenheid over personele bezetting en invloed op personeelsbeleid

Werkzaamheden
Apotheekmedewerkers zijn over het algemeen 
tevreden over de werkzaamheden die ze 
moeten verrichten. Dit komt tot uiting in een 
score van 3,8. Deze tevredenheid geldt voor 
alle leeftijdscategorieën, ongeacht hoeveelheid 
werkervaring totaal of aantal jaren werkzaam 
binnen dezelfde apotheek. Tevredenheid wordt 
vooral ervaren in de functie van apotheker, 
farmaceutisch manager, farmaceutisch 
consulent en apothekersassistent. 

Werkomstandigheden
Apotheekmedewerkers zijn over het algemeen 
tevreden over de werkomstandigheden in de 
apotheek waar zij werkzaam zijn. Dit komt tot 
uiting in een score van 3,9. Deze tevredenheid 
geldt voor alle leeftijdscategorieën en ongeacht 
de hoeveelheid werkervaring, aantal jaren 
werkzaam binnen dezelfde apotheek of functie. 

Figuur 12 Tevredenheid uitdaging in functie
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Werkdruk
Apotheekmedewerkers zijn over het algemeen 
ontevreden over de werkdruk. Dit komt tot 
uiting in een score van 3,2. In paragraaf 4.3 
wordt nader ingegaan op dit thema. Werkdruk 
is een indicator voor werktevredenheid bij 
medewerkers en leidinggevenden. Wat blijkt 
is dat medewerkers ontevreden zijn over de 
mate waarin zij invloed kunnen uitoefenen 
op de werksituatie. Ontevredenheid bij 
medewerkers bestaat ook uit de beperkte tijd 
die ervaren wordt om taken naar behoren uit 
te voeren en om andere taken op te kunnen 
pakken. Bovendien is het energieniveau laag bij 
medewerkers na een dag werken.

Arbeidsvoorwaarden
Apotheekmedewerkers zijn over het algemeen 
ontevreden over de arbeidsvoorwaarden in 
de apotheek. Dit komt tot uiting in een score 
van 3,5. Ontevredenheid gaat gelden vanaf 35 
jaar en ouder en meer dan 6 jaar werkervaring 

totaal en in dezelfde apotheek. Farmaceutisch 
medewerkers en apothekersassistenten zijn het 
minst tevreden over de arbeidsvoorwaarden.

Onvrede bestaat met name uit de verhouding 
tussen de financiële beloning en de geleverde 
prestaties en beloning voor extra inzet. 
Ontevredenheid over de financiële beloning 
geldt vanaf de leeftijd van 45 jaar en ouder 
en vanaf 11 jaar werkervaring totaal en 16 
jaar werkervaring in dezelfde apotheek. 
Medewerkers zijn het meest ontevreden over 
de beloning voor extra inzet. Met name de 
medewerkers tussen 55 en 64 jaar zijn hier 
het minst tevreden over. De ontevredenheid 
over extra inzet is vooral te zien bij het aantal 
ervaringsjaren totaal en binnen dezelfde 
apotheek. De farmaceutisch consulent en 
apothekersassistent geven aan het minst 
tevreden te zijn over de waardering voor 
getoonde extra inzet.

Betrokkenheid
Apotheekmedewerkers zijn over het algemeen 
tevreden over de betrokkenheid binnen de 
apotheek. Dit komt tot uiting in een score 
van 4,0. Deze tevredenheid geldt voor alle 
leeftijdscategorieën en ongeacht aantal jaren 
werkervaring totaal, functie of aantal jaren 
werkzaam binnen dezelfde apotheek.

Medewerkers zijn het meest tevreden over het 
feit dat ze het een uitdaging vinden om mee 
te mogen werken aan de ontwikkeling van de 
apotheek.

Leiderschap
Apotheekmedewerkers zijn over het algemeen 
tevreden over de mate waarin en wijze waarop 
leiding wordt gegeven in de apotheek. Dit 
komt tot uiting in een score van 3,7. Deze 
tevredenheid geldt voor alle leeftijdscategorieën 
en ongeacht hoeveelheid werkervaring totaal, 
functie of aantal jaren werkzaam binnen 

dezelfde apotheek. De apothekersassistent vlakt 
de tevredenheid over de stijl van leidinggeven 
enigszins af.

Aandachtspunten voor de leidinggevenden 
in de apotheek zijn wel de mate waarin er 
een werksfeer wordt gecreëerd waardoor 
plezier in het werk wordt ervaren. Dit zorgt 
ervoor dat de algehele tevredenheid beperkt 
blijft. Apothekersassistenten tussen de 35 en 
45 jaar geven aan hier minder tevreden over 
te zijn. Ook zijn zij minder tevreden over de 
mate waarin de leidinggevende persoonlijke 
ontwikkeling stimuleert en de mate waarin 
het hele team wordt aangesproken op het 
functioneren.

Figuur 13  Tevredenheid werkomstandigheden Figuur 14  Tevredenheid werkdruk Figuur 15  Tevredenheid beloning en prestaties en tevredenheid beloning extra inzet
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4.3  Werkdrukonderzoek
Als een medewerker werkdruk ervaart, dan 
betekent dit dat zij gedurende een langere 
periode het werk niet afkrijgt of dat zij niet 
de gewenste kwaliteit kan leveren. Daarbij 
is zij niet zelf in staat verandering hierin aan 
te brengen. Als gevolg daarvan ontstaat 
een disbalans tussen stressbronnen die een 
medewerker ervaart tijdens het werk en de 
energiebronnen die het werk voor haar leuk en 
uitdagend maken. Door deze disbalans kan de 
medewerker haar werk niet goed of slechts met 
moeite uitvoeren. 
Volgens artikel 16 van de Cao 
Arbeidsomstandigheden Apotheken moet 
de werkgever periodiek een werkdrukmeting 
uitvoeren om de werkdruk in kaart te brengen 
en te kunnen voorkomen. Ook wanneer de 
Risico Inventarisatie en –Evaluatie Apotheken 
hiertoe aanleiding geeft, moet de werkgever de 
werkdruk meten. De werkgever kan daarbij 

gebruikmaken van het meetinstrument dat 
voor de branche is ontwikkeld. De werkdruk 
onder apotheekmedewerkers is op dit moment 
hoog.11 42% van de respondenten ervaart 
de werkdruk als belastend. Daarvan ervaart 
ca. 10% de werkdruk als zeer belastend. 
De negatieve gevolgen lijken vooralsnog 
beperkt te blijven tot een beperkte groep 
medewerkers (10-20%) die daadwerkelijke 
gezondheidsklachten rapporteren, een hogere 
herstelbehoefte hebben en minder tevreden 
zijn over het werken in de apotheek. Hierbij 
moeten we een kanttekening plaatsen dat de 
teams in apotheken over het algemeen vrij klein 
zijn en uitval door ziekte of het suboptimaal 
presteren van collega’s al snel een grote impact 
kan hebben. 

11 Bron: Rapport Werkdrukonderzoek Branche 
Openbare Apotheken, Stichting Bedrijfsfonds 
Apotheken

De onderzoeksresultaten laten zien dat onge-
veer 12% van de respondenten een verhoogd 
risico heeft op het ontwikkelen van burn-out-
klachten. Van de huidige onderzoekspopulatie 
kampt 2% van de respondenten met ernstige 
psychische klachten met een verhoogd risico 
op uitval op korte termijn. Verder is gebleken 
dat 4% van de respondenten zich het afgelo-
pen jaar frequent (3 keer of meer) ziek heeft 
gemeld, hetgeen een belangrijke voorspeller is 
voor langdurige uitval op termijn.

De huidige onderzoeksresultaten tonen aan 
dat de werkdruk weliswaar hoog is, maar de 
draagkracht van de medewerkers kennelijk ook. 
Mogelijk dat er een sterke bufferende werking 
uitgaat van de ervaren energiebronnen als 
tegenhanger van de ervaren stressbronnen in 
het werk.

De ervaren werkdruk in de branche blijkt een 
duidelijk significant (negatief) effect te hebben 
op het plezier in het werk, de herstelbehoefte 
en betrokkenheid van medewerkers. De 
effecten op de betrokkenheid zijn echter minder 
groot dan de effecten op het werkplezier en de 
herstelbehoefte van medewerkers. Zo blijkt dat 
onder andere als gevolg van de hoge werkdruk, 
12% minder plezier heeft in het werk en 19% 
kampt met vermoeidheidsklachten. 8% voelt 
zich minder betrokken bij de apotheek. Het feit 
dat ongeveer 1 op de 5 medewerkers kampt 
met vermoeidheidsklachten mag zorgelijk 
genoemd worden. Vermoeidheidsproblemen 
kunnen leiden tot verminderde concentratie 
en daardoor leiden tot fouten, een grotere 
kans op ongevallen en verlies van kwaliteit en 
productiviteit. De hoge werkdruk lijkt in ieder 
geval contraproductiviteit en onvrede in de 
branche teweeg te brengen.

Figuur 16  Tevredenheid meewerken  
ontwikkeling apotheek

Figuur 18  Tevredenheid team aansprekenFiguur 17  Tevredenheid werksfeer door leidinggevende en tevredenheid stimuleren persoonlijke 
ontwikkeling
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Op basis van bovenstaande resultaten kunnen 
we concluderen dat de verschillen in
werkdrukbeleving het grootst zijn tussen jonge 
medewerkers in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar 
met 0 t/m 2 jaarwerkervaring en medewerkers 
in de leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar met 11 
t/m 15 jaar werkervaring. De functiegroep 
algemeen ondersteunend medewerker blijkt 
de minste hinder van werkdruk te ervaren in 
vergelijking met assistentes en apothekers. 
Gelet op de kwetsbaarheid in relatie tot 
werkdruk lijkt deze zich met name bij de 
‘middengroep’ qua leeftijd, werkuren en 
dienstjaren, te manifesteren.

4.4  Arbeidsomstandigheden
In deze paragraaf gaan we in op de psycho-
sociaal belastende factoren waarmee apotheek-
medewerkers tijdens het werk te maken 
krijgen. Denk aan calamiteiten tijdens de 
werkuitvoering, prikaccidenten en situaties die 
zich voordoen en die besproken worden met 
een vertrouwenspersoon.

Calamiteitenopvang
Calamiteitenopvang is binnen de branche 
Openbare Apotheken belegd bij de SBA in 
samenwerking met ArboNed. Een calamiteit is 
een onverwachte gebeurtenis die niet tot de 
dagelijkse werkpraktijk behoort.12 Te denken 
valt aan een overval, agressie door cliënten, 
overlijden of een ongeval op de werkplek. Het 
doel van calamiteitenopvang is om een snelle 
bereikbaarheid en eerste opvang te realiseren 
door betrokken medewerker(s) en werkgever 
te ondersteunen en adviseren in de ontstane 
situatie. Het tijdig herkennen en kanaliseren 

12 Bron: ArboNed, 2015

van stressklachten die veroorzaakt worden 
door een calamiteit kan (langdurige) uitval van 
medewerkers voorkomen.

In 2015 is er geen calamiteitenopvang ingezet. 
In 2014 was dit ook het geval.13 

Vertrouwenspersoon
In de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 
2014 zijn een protocol van Ongewenste 
omgangsvormen en een protocol Agressie en 
geweld opgenomen. 
Onder de werksfeer van de vertrouwens-
persoon vallen:
 • de ongewenste omgangsvormen seksuele 

intimidatie;
 • agressie en geweld;
 • pesten en discriminatie tussen medewerkers 

onderling.14

Ongewenste omgangsvormen zijn voorvallen 
waarbij een medewerker psychisch of fysiek, 
bedoeld of onbedoeld wordt lastiggevallen, 
bedreigd of aangevallen onder omstandig-
heden die rechtstreeks verband houden met de 
werksituatie. Een vertrouwenspersoon adviseert 
de apotheker over het beleid ongewenste om-
gangsvormen. Ook begeleidt de vertrouwens-
persoon de medewerkers die zijn geconfron-
teerd met ongewenste omgangsvormen. 

In 2015 zijn er 17 meldingen geweest 
van situaties die zijn behandeld door een 
vertrouwens persoon ArboNed. In 2014 waren 
dat er eveneens 17.15

13 Bron: Jaarrapportage Vertrouwenspersoon en 
Calamiteitenopvang 2015, ArboNed 2016

14 Bron: ArboNed, 2015
15 Bron: Jaarrapportage Vertrouwenspersoon en 

Calamiteitenopvang 2015, ArboNed 2016

Tabel 16 Meldingen
Soort melding 2014 2015

Persoonlijke aard 2 0

Conflict 5 1

Intimidatie 2 0

Werk gerelateerd 4 7

Agressie of 
geweld

1 1

Pesten 1 4

Juridisch 
gerelateerd

1 3

Discriminatie 1 1

Totaal 17 17

Prikaccidenten
In de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 
2014 is een protocol Prikaccidenten 
opgenomen. Een prikaccident is een 
verzamelnaam voor prik-, spat-, snij- en 
bijtongevallen, waarbij een persoon op een 
zodanige wijze in contact komt met menselijk 
bloed en/of speeksel, dat hij of zij het risico 
loopt besmet te worden met hepatitis B, C en/
of met hiv.16 

In 2015 zijn er 42 meldingen geweest 
van accidenten (2014: 42), waarvan 41 
prikaccidenten en 1 spataccident. De 42 
meldingen zijn terug te herleiden tot gebrek 
aan concentratie en een naald op een 
onverwachte plek.17 

4.5  Cao Apotheken
De apotheekbranche kent een Cao Apotheken. 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn 
de afspraken over de arbeidsvoorwaarden 
in de apotheekbranche geregeld. Deze Cao 

16 Bron: Jaaroverzicht Prikpunt 2014, VaccinatieZorg 
2015

17 Bron: Jaaroverzicht Prikpunt 2014, VaccinatieZorg 
2015

geldt alleen voor de apotheekmedewerkers 
(niet de apothekers) van openbare apotheken. 
De Cao heeft dus geen betrekking 
op de apotheekhoudende huisartsen, 
ziekenhuisapotheken of apotheken vallend 
onder een gezondheidscentrum.
Tijdens het schrijven van deze 
Arbeidsmarktmonitor (juni 2016) waren er 
nog geen afspraken over een nieuwe Cao 
Apotheken.

Servicedesk Cao
In de apotheekbranche zijn er twee 
instanties waar de werkgevers (apothekers) 
en werknemers (apotheekmedewerkers) 
een toelichting kunnen krijgen op de Cao 
Apotheken. Apothekers kunnen hiervoor 
terecht bij de KNMP en apotheekmedewerkers 
bij de Servicedesk van de SBA. Zij kunnen via 
mail en telefonisch uitleg krijgen over de inhoud 
van de cao. Er wordt geen juridisch advies 
gegeven. De meeste van de binnengekomen 
Cao vragen gaan over verlofregelingen, 
vergoedingen, contracten, arbeidsvoorwaarden, 
vakantie-uren en het Jaarurensysteem dat in 
2014 is ingevoerd.
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Uren in Balans (urenregistratie)
Om de handhaving van de Cao te ondersteunen, is het software-
programma ‘Uren in Balans’ (UiB) ontwikkeld. 
Het programma is bedoeld voor de planning en urenregistratie van 
medewerkers die vallen onder de Cao Apotheken. De verwerking in UiB 
van gewerkte uren van apotheekmedewerkers zorgt voor een correcte 
registratie van uren, vakantie en verlof volgens de wettelijke en cao-
regelgeving. Daarnaast is het mogelijk om met UiB een werkplanning te 
maken. 
UiB is ontwikkeld en wordt up-to-date gehouden in nauwe samen-
werking tussen de SBA en KNMP, in opdracht van cao-partijen. 
Het programma wordt gefinancierd uit de branche afdracht aan de 
SBA. Zodoende kan de SBA het programma zonder extra kosten 
ter beschikking stellen aan openbare apotheken (waaronder ook 
maatschappen en ketenapotheken). 

4.6  Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen de apotheekbranche onder de BLA apotheken 
(ongeveer 600) stijgt na de daling van de afgelopen jaren weer licht.18 
Over de gehele branche zijn geen cijfers bekend. Landelijk is het 
ziekteverzuim binnen de gezondheidszorg in 2015 5%. 

Tabel 11 Ziekteverzuim in de apotheekbranche
2011 2012 2013 2014 2015

% % % % %

Ziekteverzuim BLA 4,1 3,8 3,3 3,1 3,3

Het Brancheloket Apotheken is aanspreekpunt voor preventie, 
verzuim en re-integratie. De belangrijkste doelstelling van het loket 
is het verzuim bij de aangesloten apotheken te minimaliseren. 
De aangesloten apotheken zijn allen zelfstandigen (ook franchise 
apotheken). De ketenapotheken zijn niet aangesloten bij het loket en zijn 
eigenrisicodrager. 

Het Brancheloket Apotheken is een samenwerkingsverband van 
ArboNed (arbodienstverlening), Keerpunt (re-integratie) en de 
Amersfoortse Verzekeringen (inkomensverzekering bij ziekte). 

18 CBS.nl
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In dit hoofdstuk staat het volgen van nascholing centraal. In artikel 38 van de Cao Apotheken 
2014 is een minimumregeling opgenomen ter bevordering van scholing van werknemers. Deze 
regeling bestaat uit een studiekostenvergoeding per salarisschaal en dienstverband. Bijvoorbeeld: 
de studiekosten-vergoeding bij een dienstverband van 24 uur of meer in salarisschaal 6 is € 750,- 
per jaar. 

Onder studiekosten vallen:
 • cursus-, les- of schoolgelden;
 • kosten examens;
 • kosten boeken en studiemateriaal;
 • lesuren buiten werktijd besteed aan studie;
 • bij E-learning worden de studiebelastingsuren (SBU) van door SANA gecertificeerde cursussen 

vergoed.

Uit nascholingsonderzoek gehouden door de SBA eind 2015 waar 254 apotheekmedewerkers 
aan hebben deelgenomen, blijkt dat 93% van deze medewerkers 1 of meer cursussen in 2015 
heeft gevolgd. In 2013 lag dit percentage met een vergelijkbare groep respondenten op 82%. 
De belangrijkste redenen om geen nascholing te volgen zijn drukte en kennis en ervaring 
op voldoende niveau. 66% van de respondenten verwacht in 2016 een vergelijkbaar aantal 
scholingsuren te besteden als in 2015 (2015 = 13 uur; 2013 = 10 uur), 26% verwacht meer 
nascholing te doen. De werkgever van 89% van de respondenten heeft de cursus(sen) in 2015 
betaald. De belangrijkste reden om nascholing te volgen is up-to date blijven (46%). 

5.1 Nascholing (cursussen)
Tabel 17 laat de verhouding uit het nascholingsonderzoek zien tussen de vorm van de gevolgde 
cursussen in 2015.

Tabel 17  Verhouding gevolgde cursussen 
Vorm E-learning Klassikaal op locatie Gemengde leervorm Incompany bij de  

apotheek

Jaar 2015 45% 28% 17% 17%

Cursussen op locatie (al of niet bij de apotheek) worden door net zoveel medewerkers gevolgd 
als e-learning (zie tabel 17). Per medewerker wordt wel meer e-learning cursussen gevolgd dan 
klassikaal (zie tabel 18).

5.2  Aantal uren nascholing
Het aantal cursussen en het gemiddeld aantal studiebelastingsuren per medewerker zijn de 
afgelopen jaren bij E-learning gestegen en voor de klassikale gedaald . Er is steeds meer behoefte 
aan korte cursussen, waarbij een actueel thema wordt belicht.

Tabel 18  Nascholing gevolgd door apothekersassistent
# cursussen 

per assistent 
2013

# cursussen 
per assistent 

2014

# cursussen 
per assistent 

2015

Gemiddeld # 
SBU 
2013

Gemiddeld # 
SBU 
2014

Gemiddeld #SBU 
2015

E-learning 2,65 3,10 3,69 7,33 7,68 7,80

Klassikale 
nascholing

1,06 1,4 1,36 7,80 8,79 7,53

5.3 KAOF
In het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF) kunnen 
apothekersassistenten zich registeren en hun geaccrediteerde bijscholing bijhouden. In het KAOF 
staan 8786 assistenten geregistreerd. In 2015 is door geregistreerde apothekersassistenten 
meer nascholing gevolgd dan in 2014. De stijging van 2014 zet daarmee door. In 2014 was het 
gemiddeld aantal scholingsuren 11,2 uur. In 2015 was dat 11,7 uur. Het dieptepunt van 2013 (9,6 
uur) is daarmee voorbij.
 
Uit bovenstaande cijfers kunnen we voorzichtig concluderen dat apotheekmedewerkers weer 
meer nascholing volgen. In de dalende tendens van de afgelopen jaren lijkt een kentering plaats 
te vinden. In het SBA-onderzoek over nascholing eind 2015 heeft 26% van de respondenten 
aangegeven in 2016 meer uren aan nascholing te willen besteden dan in 2015 (zie inleiding). 
Om kwaliteits-geregistreerd te blijven in het KAOF moeten apothekersassistenten 60 tot 80 uren 
nascholing volgen in vijf jaar tijd.

5  Deskundigheidsbevordering

Figuur 19  Gemiddeld aantal scholingspunten per jaar voor KAOF-geregistreerden
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In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen rond de opleiding 
Apothekersassistent centraal. We beschrijven de ontwikkelingen 
van het aantal studenten en het aantal gediplomeerden, zowel 
landelijk als regionaal. Daarnaast gaan we in op de vraag naar 
en het aanbod van stagiaires. Het hoofdstuk sluit af met de 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

6.1 Ontwikkelingen in het onderwijs
Vanaf schooljaar 2016-2017 is een nieuw kwalificatiedossier19 
van kracht, wat beter aansluit op ontwikkelingen in de 
apotheek branche. Dit betekent dat het onderwijs staat voor een 
herziening van het onderwijsprogramma. Om het onderwijs 
hierin te ondersteunen is in 2015 het servicedocument20 
apothekers assistent ontwikkeld.

Servicedocument
De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken heeft CINOP21 
gevraagd een servicedocument te ontwikkelen bij het nieuwe 
Kwalificatiedossier Apothekersassistent, dat in 2016-2017 
wordt geïmplementeerd. In het Kwalificatiedossier zijn de 
kerntaken en werkprocessen beschreven waaraan de opleiding 
apothekersassistent moet voldoen. Het is een opsomming 
van vakkennis en vaardigheden die weliswaar richting geeft 
waaraan een startende apothekersassistent moet voldoen, 
maar is op onderdelen weinig specifiek. Het servicedocument 
moet helderheid bieden over wat de branche aan kennis en 
vaardigheden verwacht van een startende apothekersassistent. 
Het geeft daarmee richting en houvast aan het onderwijs 
voor de vormgeving en uitvoering van de beroepsopleiding en 
examinering. Daarnaast biedt het servicedocument het werkveld 
een kader voor wat men kan verwachten van een gediplomeerde 
assistent. 

19 In het kwalificatiedossier Apothekersassistent zijn de normen 
vastgelegd, waaraan een startende apothekersassistent moet 
voldoen. Het onderwijs is gehouden om de norm te realiseren die in 
het kwalificatiedossier is vastgelegd. Het nieuwe kwalificatiedossier 
en de keuzedelen zijn beschikbaar via www.kwalificatiesmbo.nl

20 https://www.sbaweb.nl/servicedocument-
apothekersassistent-2015-2016

21 De Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het 
gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.

Het kwalificatiedossier is voor langere tijd vastgesteld 
en is vanwege wenselijke duurzaamheid op een hoger 
abstractieniveau geformuleerd. Een servicedocument biedt 
de mogelijkheid om actuele ontwikkelingen en wensen en 
verwachtingen te formuleren en zo mogelijk in onderlinge 
afstemming te actualiseren. Dit document wordt na het 
schooljaar 2015-2016 geëvalueerd en op basis daarvan 
bijgesteld. Ook zal er dan zo nodig een revisie op de inhoud 
plaatsvinden op basis van ontwikkelingen in de markt en het 
onderwijs.

Regionale spreiding van keuzedelen
Nog niet alle Roc’s hebben definitieve keuzes gemaakt over 
de keuzedelen die worden aangeboden. Wel is de landelijke 
dekking van het keuzedeel ‘Bereiden en aseptisch handelen’ 
geborgd. De meeste Roc’s bieden in ieder geval het keuzedeel 
Individuele FPZ aan. 

6.2  Aantal studenten opleiding apothekersassistent
Het aantal studenten22 dat de opleiding tot apothekersassistent 
volgt, schommelt sinds het schooljaar 2009/2010 maar blijft 
redelijk stabiel. Het aantal ingeschreven studenten op Roc’s 
in 2014/2015 is 2.295. Het aantal ingeschreven studenten is 
een stuk lager dan 10 jaar geleden, toen er 2.624 studenten 
stonden ingeschreven. De exacte studentenaantallen van 
particuliere aanbieders zijn niet bekend. In 2014 heeft de SBA 
een stage- onderzoek uitgevoerd23, waaraan 1.179 apotheken 
meewerkten. Daaruit blijkt dat ongeveer 9,5% van de stagiaires 
een particuliere opleiding volgt.

Opleidingsvarianten
De opleiding tot apothekersassistent wordt in twee varianten 
aangeboden op het ROC: 
 • de beroeps opleidende leerweg (BOL);
 • de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

22 Als in dit rapport wordt gesproken over studenten, gaat het om 
studenten aan door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen. In 
dit geval de Roc’s

23 Bron: stage onderzoek SBA 2014

6  Onderwijs en Arbeidsmarkt

Figuur 20  Landelijk:1e jaars instroom afgezet tegen totaal aantal 
studenten per schooljaar  
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Figuur 21  Verhouding aantal studenten BOL versus BBL 
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Studenten in de BOL-variant zitten vooral op school en lopen een 
beperkt aantal dagen stage in de apotheek. BBL-leerlingen hebben 
een dienstverband van 24-32 uur in de apotheek en gaan meestal 
een dag per week naar school. Verreweg de meeste studenten 
volgen de BOL-opleiding (zie figuur 21). Over de afgelopen vijf jaar 
volgt gemiddeld 85% van de studenten de BOL-opleiding. 

Het aantal apotheken met BBL-leerlingen is in 2011 gehalveerd 
ten opzichte van het jaar 2000. Het ontbreekt apotheken aan tijd 
om BBL-leerlingen te begeleiden. Daarnaast hebben apotheken 
steeds minder financiële middelen ter beschikking om een 
BBL-leerling in dienst te nemen. Tussen 2008 en 2012 konden 
apotheken gebruikmaken van een BBL-subsidie24 via de SBA als 
tegemoetkoming in de kosten. De subsidieregeling is eind 2012 
beëindigd. Dit verklaart waarschijnlijk de grote toename van 
instromende studenten in dat jaar. Het totaal aantal studenten 
neemt sinds 2013 weer af.

Tabel 19  Aantal instromers BBL afgezet tegen totaal BBL  
studenten

2009 2010 2011 2012 2013 2014

instroom BBL 116 106 146 226 100 100

totaal BBL 306 270 287 422 340 235

84% van de gediplomeerden gaat aan het werk
Tussen 2008 en 2014 hebben gemiddeld 677 studenten 
jaarlijks hun diploma apothekersassistent gehaald. Het aantal 
gediplomeerden van de afgelopen jaren ligt onder dit gemiddelde. 
De doorstroom naar het hbo is beperkt. Figuur 22 laat zien 
dat zo’n 84% van de gediplomeerden niet doorstroomt. Het 
grootste deel van deze gediplomeerden gaat werken in de 
openbare apotheek. Cijfers van het Pensioenfonds Medewerkers 
Apotheken (PMA) laten zien dat in 2013 ‘339’ en in 2014 ‘442’ 
nieuwe apothekersassistenten zijn ingestroomd. Gemiddeld 
stroomt slechts 15% van de gediplomeerden door naar het 
hbo. Naar verwachting zal het percentage dat doorstroomt naar 
HBO de komende jaren nog lager worden door afbreuk van de 
studiefinanciering.

24 Meer informatie over BBL-subsidie en andere subsidieregelingen is te 
vinden op www.sbaweb.nl

6.3  Regionale ontwikkelingen opleiding 
apothekersassistent

Gelet op de bevolkingsdichtheid in de verschillende regio’s, 
is het aantal studenten goed verdeeld over de regio’s25. De 
meesten studenten bevinden zich in verhouding in de vier grote 
steden. Daar is de bevolkingsdichtheid groter en daar zijn ook 
de meeste apotheken gevestigd. Uit data van het Pensioenfonds 
Medewerkers Apotheken (PMA) blijkt dat de meeste 
apothekersassistenten werkzaam zijn in de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Brabant. 

De regio’s zijn als volgt ingedeeld: 
Noord-Oost (Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Zwolle; 
Midden-Oost (Utrecht, Gelderland, Overijssel); Noord-West 
(Noord-Holland); West (Zuid-Holland); Zuid (Zeeland, Noord 
Brabant, Limburg). 

6.4 Stageplaatsen
In 2014 heeft de SBA een stage-onderzoek uitgevoerd26, waaraan 
1.179 apotheken meewerkten. Hieruit blijkt de omvang van de 
vermeende stageproblematiek mee te vallen. Het tekort aan 
stage plaatsen is het afgelopen schooljaar beperkt gebleven tot 
2% bij de BOL-leerweg en 5% bij de BBL-leerweg. Het onderzoek 
wordt eind 2016 herhaald om de ontwikkeling te kunnen volgen. 
De uitkomsten worden meegenomen in de arbeidsmarktmonitor 
2017. 

Voor deze arbeidsmarktmonitor is gekeken naar de Kans op 
stage27 volgens de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). 
De kans op stage voor de opleiding apothekersassistent is 
voldoende volgens SBB. 

25 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
26 Bron: stage onderzoek SBA 2014
27 https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/ 

kans-op-stage/toelichting-kans-op-stage

Figuur 22  Aantal gediplomeerden afgezet tegen de doorstroom naar 
de arbeidsmarkt (geen doorstroom) en doorstroom naar 
het hbo  
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

Figuur 23  Ontwikkeling studenten aantallen per regio
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De kans op stage zegt niets over de inspanning die het kost om alle 
studenten op stage te krijgen en over de vervullingsgraad van het aantal 
beschikbare stageplaatsen. Deze vragen zullen meegenomen worden in 
het SBA stage-onderzoek 2016. 

Subsidies
Sinds schooljaar 2015-2016 kunnen apotheken die een stageplaats 
bieden gebruikmaken van het Stagefonds Zorg28 van het ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Dit fonds maakt het 
mogelijk dat apotheken die een stageplaats bieden aan studenten van de 
opleiding apothekersassistent achteraf een bijdrage kunnen krijgen voor 
de kosten van die stagebegeleiding.
Deze regeling beoogt zorginstellingen waaronder apotheken meer 
stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te 
verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van 
toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg. De verwachting 
is dat de regeling de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert.
Apotheken die een BBL leerling in dienst hebben, kunnen daarnaast 
gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren29. Hier is in 2014 door 
slechts 2 apotheken gebruik van gemaakt. 

6.5 Opleiding Farmaceutisch consulent en operationeel 
manager

Opleiding Farmaceutisch Consulent
Sinds enkele jaren is er een hbo-opleiding Farmaceutisch consulent 
uitgevoerd door Saxion. De opleiding is opgezet omdat er behoefte is 
aan een schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. Sinds de 
start van de opleiding hebben in totaal zo’n 500 studenten hun diploma 
voor deze opleiding behaald30. Niet al deze afgestudeerden zijn in de 
branche werkzaam als farmaceutisch consulent. In 2015 zijn namelijk 
128 farmaceutisch consulenten ingeschaald op hun niveau ten opzichte 
van 121 in 2014. Deze aantallen geven een enigszins vertekend beeld, 
aangezien er ook apothekersassistenten zijn die deels als farmaceutisch 
consulent werken. 

28 www.stagefondszorg.nl
29 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
30 Bron: Saxion Next

Tabel 20  Opleiding farmaceutisch consulent
Farmaceutisch  
Consultent

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Instroom 89 29 75 35 37 27 27 25

Afgegeven diploma’s 46 65 83 69 41 25 45 17

De SBA en Saxion hebben in maart 2016 gezamenlijk een onder zoek 
naar de positie van de farmaceutisch consulent in de branche openbare 
apotheken gedaan. 72% van de apotheken deel nemend aan dit onder-
zoek hebben geen FC-er in dienst. De belangrijkste redenen zijn de hogere 
salariskosten, onvoldoende werk voor een FC-er en dat de toegevoegde 
waarde onduidelijk is. 

Opleiding Operationeel managers
De meeste operationeel managers in de zorg hebben de opleiding 
management in de zorg gevolgd. Deze opleiding wordt verspreid in 
Nederland bij diverse opleidingsinstituten aangeboden. Er zijn geen cijfers 
over het totaal aantal studenten bekend.

Over de opleiding Farmakunde voltijd in Utrecht zijn de volgende 
cijfers bekend: 161 mensen stromen het eerste jaar binnen. 49% van 
de studenten behaalt uiteindelijk zijn diploma in 5 jaar. 39% van de 
afgestudeerden heeft na 1,5 jaar na behalen diploma een baan op niveau.

6.6 Aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) brengt 
vanuit haar verantwoordelijkheid de kans op werk voor startende 
beroepsbeoefenaren in kaart voor alle kwalificaties. Zo ook voor 
startende apothekersassistenten. De Kans op werk wordt uitgedrukt in 
een vijfpuntsschaal (gering, matig, voldoende, ruim voldoende en goed). 
De kans op werk voor startende apothekersassistenten is voldoende 
volgens SBB31. 

Dit is ook terug te vinden in de verhouding tussen het aantal vacatures en 
het aantal gediplomeerden. Er zijn meer vacatures (zie 3.1) dan kunnen 
worden ingevuld door starters (zie 6.2). 

31 https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk
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De volgende bronnen zijn bij het opstellen van deze Arbeidsmarktmonitor geraadpleegd:
 • Arboned 2014
 • Arboned 2015: Jaarrapportage Vertrouwenspersoon en Calamiteitenopvang 2014
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • KNMP: Contouren Toekomstvisie Farmaceutische Zorg 2020
 • KNMP.nl: Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020
 • PMA bestand 2015 & 2014 & 2013
 • SANA: Sanaweb.nl; 2016
 • SBA: Uren in Balans
 • SBA: Apotheekwerk
 • SBA: Risico Inventarisatie en- evaluatie Apotheken
 • SBA: Medewerkerstevredenheidsonderzoek Totaalrapport 2015
 • SBA: Klassikale & E-Studie cursussen
 • SCP.nl: raming aantal ouderen tot 2030
 • SFK.nl
 • SBA: stage onderzoek SBA 2014
 • Saxion Next
 • VaccincatieZorg 2015: Jaaroverzicht Prikpunt 2015
 • Zorgatlas.nl: Aantal openbare apotheken per gemeente
 • Zorgpact.nl
 • Zorgwijzer.nl

Bijlage 1 Bronnenlijst
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Apotheek Apotheek is de naam van de plek 
waar men medicijnen verkoopt 
en (tegenwoordig steeds minder) 
vervaardigt.

Deskundigheidsbevordering Bevordering van iemands deskundigheid 
d.m.v. (bij)scholing, vakliteratuur, 
collegiale consultatie enz

Doorstroom Doorstroom betreft wijzigingen in 
een taak waarbij de persoon een taak 
blijft uitoefenen in dezelfde functie. 
Van doorstroom is sprake wanneer 
een persoon geconfronteerd wordt 
met (1) uitbreiding of verkleining van 
een aanstelling of (2) het verloren 
gaan van een bestaande aanstelling in 
combinatie met een nieuwe aanstelling 
of taakuitbreiding elders (zelfde functie) 
of (3) een additionele aanstelling zonder 
dat een aanstelling verloren is gegaan.

FTE Fulltime-equivalent (voltijdbanen). 
Het is een rekeneenheid waarmee 
de omvang van een dienstverband 
of de personeelssterkte kan worden 
uitgedrukt.

Gewerkte uren Het totaal aantal uren feitelijk gewerkte 
tijd van iemand die betaalde arbeid 
verricht.

Instroom De nieuwe instroom van personen op de 
arbeidsmarkt die eerder nog niet tot de 
werkzame beroepsbevolking behoorden. 
Daarbij kan het gaan om gediplomeerde 
schoolverlaters. Daarnaast behoort bij de 
instroom ook de herintreders. 

MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Regio Provincie

RI&E Risico inventarisatie en - evaluatie 

Uitbreidingsvraag De groei van de werkgelegenheid in 
positieve of negatieve zin

Uitstroom Personen die het jaar ervoor in de 
apotheek werkzaam waren en in het 
huidige jaar niet meer. Een deel van 
de uitstroom is definitief (volledig 
arbeidsongeschiktheid, uittrede naar 
VUT of pensioen, overlijden).

Uitval Voortijdig schoolverlaten 

Vacature Een onbezette arbeidsplaats. Volgens 
de CBS-definitie is een vacature een 
arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten 
een onderneming of instelling, personeel 
wordt gezocht dat onmiddellijk of zo 
spoedig mogelijk kan worden geplaatst. 
Net als een arbeidsplaats kan ook een 
vacature een deeltijdfunctie betreffen.

Vervangingsvraag Vraag naar personeel als gevolg van 
uitstroom, functieverkleiningen of 
functiewijzigingen.

WDO Werkdrukonderzoek

Werkgelegenheid Het totaal aan banen van werknemers 
en zelfstandigen, plus openstaande 
vacatures.

Werknemer Mensen die arbeid verrichten tegen 
loon of salaris. Ook directeuren-
grootaandeelhouders horen hiertoe, voor 
zover ze op de loonlijst van een bedrijf 
staan.

Werkzame personen (of werkenden) Tot de werkzame personen behoren alle 
personen die betaalde arbeid verrichten, 
ook al is het maar voor één of enkele 
uren per week.

Ziekteverzuim Een werknemer komt als gevolg van 
ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet na.
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De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 
brengt sinds 2001 een arbeidsmarktmonitor 
uit. Deze arbeidsmarktmonitor 2016 heeft de 
SBA zelf opgesteld, gebaseerd op data die de 
SBA tot haar beschikking heeft en externe 
bronnen. 

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA)
De kwartaalbestanden van PMA bevatten de 
volgende gegevens van apotheken die premie 
afdragen over het brutoloon van de apotheek-
medewerkers niet zijnde apothekers: NAW 
over de apotheek en PMA nummer en NAW 
(meisjesnaam), geboortedatum, geslacht, 
functie, PMA nummer, brutoloon in FTE en 
aantal contracturen per week van de apotheek-
medewerkers. Deze gegevens gebruiken we 
voor de diverse tabellen in het rapport.

Kans op stage SBB
Kans op stage is de graadmeter die een 
uitspraak doet over de verwachte kansen van 
mbo-studenten op het vinden van een stage of 
leerbaan. De graadmeter geeft de verhouding 
weer tussen het aantal studenten op school en 
het aanbod van stages en leerbanen bij bedrij-
ven. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
gegeven dat studenten met een beroepsoplei-
dende leerweg (bol) niet permanent op stage 
zijn. Kans op stage wordt bepaald voor alle 
kwalificaties. Met Kans op stage doet SBB een 
prognose voor het jaar 2016. De Kans op stage 
wordt uitgedrukt in een vijfpuntsschaal (gering, 
matig, voldoende, ruim voldoende en goed).

SBA Apotheekwerk
SBA Apotheekwerk is de vacaturebank voor 
apotheekmedewerkers. Apotheekwerk heeft 

een marktbereik van 85% voor de gehele 
apotheekbranche en 95% in de openbare 
apotheekbranche. Apotheekwerk is daarmee 
een betrouwbare bron voor vacatures die extern 
zijn uitgezet en kan vanuit die invals hoek vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt analyseren. 
Apotheekwerk biedt geen informatie over 
vacatures die intern worden vervuld. 

Onderwijsdata
De SBA heeft gebruikgemaakt van gegevens 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
omtrent de instroom leerlingen, doorstroom en 
diplomarendement van leerlingen. Daarnaast 
heeft de SBA in 2014 een stage onderzoek 
gedaan onder 1.179 apotheken en 25 ROC’s, 
naar de aansluiting van vraag en aanbod op de 
stage-markt. Hiermee geeft dit onderzoek een 
representatief beeld van de ontwikkelingen op 
dit terrein in de branche. 

Verzuim
De verzuimcijfers zijn beschikbaar gesteld 
door Brancheloket Apotheken. Hierbij zijn 600 
apotheken aangesloten. 

Stichting Farmaceutische kengetallen (SFK)
De SFK is een stichting die naast de KNMP is 
opgezet en die zich sinds 1990 bezighoudt 
met het verzamelen en analyseren van 
gedetailleerde gegevens omtrent het 
geneesmiddelengebruik in Nederland.

RI&E
Voor het overzicht dat is opgesteld is gebruik 
gemaakt van het kwalitatieve databestand 
2015. Dit bestand is eigendom van Stichting 
Bedrijfsfonds Apotheken. De analyse is gemaakt 

op basis van de risico’s die voortkomen binnen 
totaal 368 apotheken. De meest voorkomende 
meldingen van risico’s binnen apotheken 
worden gepresenteerd in de tabel. 

MTO
Voor de uitkomsten en conclusies 
MedewerkersTevredenheidsonderzoek (MTO) is 
gebruik gemaakt van het databestand 2015. Dit 
databestand is geanonimiseerd ter beschikking 
gesteld door Zorg en Innovatiegroep aan 
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Bij de 
gemiddelde waarden van tevredenheid wordt 
een normscore gehanteerd van 3,7. Dit betekent 
dat medewerkers (zeer) tevreden zijn over de 
aspecten die hoger scoren dan de normscore. 
Aspecten die lager scoren dan de normscores 
vormen de prioriteiten voor de korte en langere 
termijn. Totaal aantal respondenten die in 2015 
het MTO hebben ingevuld betreft 173.

UiB
Uren in Balans is een urenregistratieprogramma, 
dat door 1.100 openbare apotheken wordt 
gebruikt. In dit programma is de Cao 
Apotheken verwerkt. Als de apotheken dit 
programma goed gebruiken volgen zij de Cao 
Apotheken. 

Bijlage 3 Methodologische verantwoording
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