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Jaarverslag Bestuur NVFZ 2015 

 
Samenstelling Bestuur NVFZ in 2015: 
 
Dineke Berger  Voorzitter bestuur en voorzitter commissie opleidingen  
   
Gladys van Ceylon Bestuurslid en werkgroep PR  
 
Rita Geisler Bestuurslid, ledenadministratie en webmaster  
 
Jolanda Mathijssen  Bestuurslid en werkgroep management 
 
Theo van der Steen  Bestuurslid en penningmeester 
 
Ada Alderse Baas-Ris  Bestuurslid en secretariële ondersteuning 
 
Mariëlle van Keijsteren Vertegenwoordigt de commissie Kwaliteit en Veiligheid tot mei 2015 
 
 
Algemeen  
Het bestuur van de NVFZ:  
• behartigt de collectieve belangen van medewerkers in ziekenhuisapotheken 
• signaleert knelpunten 
• speelt in op nieuwe ontwikkelingen 
• dient als vraagbaak en onderhoudt contacten met vakorganisaties, andere beroepsverenigingen 

en beroepsgroepen en belangenorganisaties 
 
Communicatie  
De NVFZ houdt haar leden op de hoogte via de website www.nvfz.nl en de nieuwsbrief die 
maandelijks verschijnt. Om beter te weten en meer contact te krijgen met de regio’s heeft het bestuur 
een start gemaakt bij het aanwezig zijn van een bestuurlid bij de diverse regiovergaderingen. Hiermee 
wordt de interactie van het bestuur en haar leden verbeterd. Voor zover van toepassing staan de 
jaarverslagen 2015 en de jaarplannen 2016 van de werkgroepen van de commissie van de NVFZ op 
de website.  
             
Vergaderingen 2015 en contacten 
• De ALV heeft plaatsgevonden 12-03-2015 
• Het bestuur is vijf keer bijeen geweest.  
• De voorzitter woont de jaarlijkse vergadering van de KABIZ bij 
• De voorzitter heeft de voorzittersvergaderingen van de UOV bijgewoond. 
• Met de beroepsorganisatie en Optimafarma zijn de contacten goed. Het afgelopen jaar hebben we 

voor het eerst samen een symposium georganiseerd 
• Twee bestuurleden zijn aanwezig geweest op het 25 jarig lustrum symposium van de NVKFaz. 
• Indien nodig zijn er contacten met de NVZA en de KNMP, dit heeft in november 2015 

plaatsgevonden 
• Op 29- 01-2015 is de landelijke platformdag voor docenten van AA bijgewoond.  
• De voorzitter heeft op de Highlights 2015 voor apothekersassistente op beide dagen een 

presentatie gegeven. ” Laat zien dat je hoge eisen stelt aan je vak! ”. 
 
Doelstelling 2015 en jaarplan 
We kunnen terug kijken op een goed verenigingsjaar waar stappen zijn ondernomen die in de 
komende jaren moeten worden uitgewerkt. De doelstellingen van het jaarplan van 2015 zijn op een 
flink aantal punten behaald, sommige punten kosten meer tijd en lopen door in 2016.  
Wat is er in 2014 bereikt  
• Het bestuur heeft de ledenadministratie op orde en de vereniging heeft 20 nieuwe leden mogen 

verwelkomen in 2015. 
De vereniging is financieel gezond. 

http://www.nvfz.nl/
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Het symposium dat de NVFZ samen met Optimafarma op 31 mei 2015 heeft georganiseerd was 
een groot succes en bezocht door 174 mensen.  
Het symposium “ Robot, je nieuwe collega? ” is op 31-10-2015 bezocht door 110 mensen en was 
een interessante dag die is goed is gewaardeerd.  

• De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2015 een keer bij elkaar geweest en is aan het kijken 
wat zij voor de kwaliteitsfunctionarissen in het land kunnen betekenen. Dit krijgt in 2016 een 
vervolg. 

• De commissie opleidingen heeft samen met Optima Farma en de Kabiz de nieuwe beroepscode 
voor apothekersassistente opgesteld.  
Het kwalificatiedossier apothekersassistent is vastgesteld en er zijn specifieke keuzedelen voor 
apothekersassistent opgesteld.  
In 2015 is de regionale nascholing voor ziekenhuisapothekersassistenten in samenwerking met 
PAO farmacie landelijk uitgerold. (zie verslag opleidingen commissie.)  

• De commissie management is 1x keer bij elkaar geweest om te brainstormen om een leuk 
programma te bedenken. We zijn tot de conclusie gekomen een landelijke enquête te houden om 
te inventariseren waar de wensen en behoeften liggen. Het opstellen en versturen van een 
enquête heeft in 2015 plaats gevonden, de uitslag wordt in 2016 bekend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


