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Welkom in mijn apotheek: Wows maken het verschil! 
voor apotheekteams 

 
Inleiding 
Waarom is juist de beleving van de klant over de kwaliteit van FPZ én het vertrouwen in de 
apotheek zo belangrijk? Was er nog niet zo lang geleden sprake van een gouden toekomst en 
zonnige tijden, nu zitten veel apotheekorganisaties nog steeds in zwaar weer. Het 
preferentiebeleid, de toegenomen wet- en regelgeving, administratieve rompslomp en daarmee 
gepaard gaande agressie en woordenwisselingen aan de balie verhogen de werkdruk en heeft 
invloed op het werkplezier in de apotheek. Maar ook de klanttevredenheid staat daarmee onder 
druk. Hoe kan je als apotheek het tij keren en je op een positieve manier onderscheiden?  
 
In deze training laten we deelnemers kijken naar de dienstverlening van de apotheek vanuit het 
perspectief van de patiënt. Dat biedt een verfrissende kijk op de interactie met patiënten. Dat gaat 
namelijk verder dan dienstverlenend zijn en de verwachte service bieden.  
 
Het team gaat samen op zoek naar die momenten in het patiëntcontact waarmee je als 
apotheekteam het verschil kunt maken. Je onderzoekt wat hiervoor de concrete mogelijkheden 
binnen jouw eigen apotheek zijn. Je wordt enthousiast en raakt geïnspireerd om hiermee aan de 
slag te gaan. Je wordt je bewust van de kracht van aandacht hebben voor de patiënt. Maar ook 
van aandacht hebben voor je collega’s. Je leert hoe je samen met je collega’s plezier hebt in je 
werk en dat uitstraalt naar de patiënt, want de patiënt/klant merkt het op als jullie met plezier 
werken. Dat is van essentieel belang om bezoekers van jouw apotheek zich welkom te laten 
voelen. Samen met je team bedenk je concrete actiepunten, die je gelijk kunt invoeren en 
waarmee je jouw patiënten (of zijn het gasten?) kunt verrassen. 
 
Doel 
Als team en individuele medewerker weet je wat de waarde van ‘het gevoel van welkom’ is en 
wat jij morgen kan doen om het positieve verschil te maken voor jouw apotheek, het 
apotheekteam, jezelf en de patiënt/klant.  
 
Resultaten 
ü Deelnemers raken geïnspireerd over de waarde van ‘het gevoel van welkom’ voor de eigen 

apotheek nu en in de toekomst. 
ü Deelnemers zijn zich bewust van de rol die zij in het geheel spelen. 
ü Deelnemers zijn zich bewust van de wijze waarop zij het positieve verschil kunnen maken 

voor de patiënt en welk gevoel hen dat zelf geeft. 
ü Deelnemers bepalen zelf met de collega’s wat basisdienstverlening is en waar de wow’s 

zitten. 
ü Deelnemers maken gezamenlijk afspraken.  
 
CanMedsrollen en competenties 

 

Met de workshop ‘Wow’s maken het verschil!’  werk je actief aan de 
volgende kerncompetenties uit de CanMedsrollen: 
• Communicator – communicatievermogen. 
• Organisator – organisatie. 
• Professional - impact. 
• Gezondheidsbevorderaar - maatschappelijk handelen. 
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Doelgroep 
• Apotheekteams die de kwaliteit van de FPZ dienstverlening willen verbeteren. 
• Apotheekteams die de klanttevredenheid willen verhogen. 
• Apotheekteams die de behandelrelatie met de patiënt willen optimaliseren. 
• Apotheekteams die het beste uit zichzelf willen halen.  
 
Groepsgrootte 
Afhankelijk van de grootte van het apotheekteam. 
 
Verantwoording en leermethodiek 
De workshop is interactief en praktijkgericht van opzet.  
 
Inhoud en programma 
• Hoe kan je je als apotheek positief onderscheiden? 
• ‘Gevoel van welkom’ wat is dat precies? 
• Welke momenten in het patiënten/klantencontact kunnen het verschil maken? 
• Wat is basis en wat is Wow? 
• Wat hebben jij en je team nodig om Wow’s te creëren? 
• Wat kunnen we morgen doen om zelf het effect van een Wow moment te ervaren? 

‘ 
Tijdsduur en locatie 
De workshop beslaat één dagdeel en kan op eigen locatie worden gehouden of op een locatie 
naar voorkeur. 
 
Data en tijden 
Die bepalen we uiteraard in overleg.  
 
Certificaat 
Na afronding van de workshop ontvangen de teamleden op basis van aanwezigheid en actieve 
deelname, een certificaat van het FPZ Instituut. Voor de workshop wordt KABIZ accreditatie 
aangevraagd. 
 
Investering 
De investering voor deze in-company training bedraagt  € 1100,00. Hierbij gaan we uit van een 
groepsgrootte van 12 deelnemers. Indien er substantieel meer deelnemers zijn, zal in overleg 
een tweede trainer worden ingezet of de training in meerdere groepen worden gegeven. 
Bovengenoemde investering is inclusief bureauwerkzaamheden, voorbereidingen, 
trainingsmateriaal, hand-outs en certificaten van het FPZ Instituut. 
Het bedrag is echter exclusief 21% btw, eventuele locatie- en arrangementskosten, huur 
audiovisuele apparatuur en reiskosten à € 0,19 per km van en naar trainingslocatie.  
 
Leveringsvoorwaarden 
Op de workshop “Wows maken het verschil!” zijn de algemene voorwaarden van het FPZ 
Instituut van toepassing. 
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Informatie of een afspraak maken 
Als je meer wilt weten over wat deze teamworkshop voor jouw apotheek kan betekenen, nodigen 
we jou van harte uit contact op te nemen met Juliette Tonino.  
Mail :  juliette@fpz-instituut.nl  
Mobiel :  06 514 71 515 


