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Persoonlijk Meesterschap® 
voor apothekers 
 
 
Inleiding 
Als apotheker heb je elke dag te maken met een breed en veeleisend takenpakket in een complexe 
werkomgeving. Je hebt de zorg voor medicatieveiligheid, een goede klant/patiëntrelatie en je dient te 
voldoen aan de allerhoogste kwaliteitsnormen en certificeringseisen. Als dé manager en leidinggevende 
van het apotheekteam wordt van je verwacht dat de operatie op rolletjes verloopt. Dat betekent dat de 
bezetting op orde is, de medewerkers goed opgeleid zijn, de administratieve en farmaceutische 
processen vlotjes verlopen en dat er niet gewacht hoeft te worden aan de balie. Als apotheker van nu 
ben je ook nog eens ondernemer die flexibel moet inspelen op de laatste trends en ontwikkelingen in de 
maatschappij. Bovendien wordt er van je verwacht dat je een spilfunctie vervult in de samenwerking 
met andere zorgverleners en dat je op je rollen bent voorbereid. Dat lijkt bijna een onmogelijke opgave.  
 
Het Programma Persoonlijk Meesterschap® biedt jou als apotheker de mogelijkheid uit te groeien tot 
een ‘ware meester’ in jouw complexe rol van apotheker en je professionele ontwikkeling planmatig en 
op individuele basis aan te pakken. Vanuit de overtuiging dat eigenaarschap aan de basis ligt voor 
persoonlijke competentieontwikkeling besteden we ruim de tijd aan het achterhalen van jouw 
persoonlijk ontwikkeldoel en je intrinsieke motivatie. Vervolgens knip je jouw doel op in haalbare 
stappen en benoem je spannende momenten. Je stelt een feedbackteam samen waarop je terug kunt 
vallen en elke dag reflecteer je kort op je vorderingen. Daarmee houden wij, je feedbackteam en jij 
jezelf steeds een spiegel voor. Zo werk je aan het inslijten van patronen, ervaar je succes, bezit je een 
heel eigen en persoonlijk ontwikkelplan en houd je focus op je doel. Je wordt gedurende jouw 
ontwikkeltraject ondersteund door een online-platform en je eigen e-coach. Persoonlijk Meesterschap® 

zorgt voor stapsgewijze competentieontwikkeling, maakt jouw leerervaringen zichtbaar en meetbaar en 
garandeert gedragsverandering die stand houdt.  
 
Doel 
Met behulp van Persoonlijk Meesterschap® ben jij als apotheker in staat om jouw individuele 
competenties gegarandeerd in je eigen praktijk verder te ontwikkelen en je  professionele effectiviteit te 
vergroten. Op deze wijze word je 'heer en meester' binnen jouw veeleisende en brede takenpakket 
in het complexe farmaceutisch werkveld. 
 
Resultaten 
ü Je beschikt over een individuele doelstelling voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. 
ü Je hebt inzicht in je intrinsieke motivatie voor ontwikkeling. 
ü Je beschikt over concreet uitgewerkte haalbare subdoelen. 
ü Je hebt lastige momenten benoemd. 
ü Je ontvangt tips voor uitdagende momenten. 
ü Je beschikt over een feedbackteam en ontvangt regelmatig (externe) feedback. 
ü Je reflecteert bewust op je eigen ontwikkeling. 
ü Je beschikt over een online platform ter ondersteuning van je ontwikkelproces. 
ü Je omgeving is betrokken bij jouw ontwikkeling. 
ü Je creëert een feedbackomgeving. 
ü Je vergroot je persoonlijke effectiviteit als apotheker. 
ü Je behaalt persoonlijke ontwikkeldoelen. 
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CanMedsrollen en competenties 

 

Met Persoonlijk Meesterschap® werk je actief aan je persoonlijke ontwikkeling 
binnen de volgende CanMedsrollen en daarbij behorende kerncompetenties: 
ü Communicator - Communicatie. 
ü Manager - Organisatie. 
ü Teamwerker - Samenwerking. 
ü Professional - Professionaliteit. 

 
Doelgroep 
• Apothekers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten. 
• Apothekers die competenties verder willen ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap. 
• Apothekers die willen inspelen op de veranderende rol van de ‘apotheker anno 2020’ en de daarbij 

passende competenties. 
• Openbare en ziekenhuisapothekers. 
 
Groepsgrootte 
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 
 
Inhoud en programma 
Het Programma Persoonlijk Meesterschap bestaat uit een training ondersteund door een onlineplatform 
en e-coaching. 
 
Training Persoonlijk Meesterschap® 
De training ‘Persoonlijk Meesterschap’ beslaat twee dagdelen. Tijdens deze training sta jij en jouw 
persoonlijke ontwikkeling centraal. 
Onderdelen: 
• Hoe werkt veranderen? 
• Persoonlijk ontwikkeldoel en jouw motivatie. 
• Uitdagende momenten en persoonlijke tips. 
• Uitwerken haalbare subdoelen. 
• Jouw omgeving en vangnet. 
• Reflecteren op je ontwikkeling. 
• Aan de slag met jouw ‘persoonlijk meesterschap’. 
 
Online platform Persoonlijk Meesterschap® 
Na de training ga je in je eigen praktijk aan de slag met jouw persoonlijke weg naar meesterschap. 
Onderdelen: 
• Dagelijkse korte reflectie op je eigen ontwikkeling. 
• Regelmatig/wekelijks feedback op je ontwikkeling. 
• Behalen van doelen en vieren van successen. 
• Bewust omgaan met uitdagende momenten. 
• Tips en inspiratieberichten. 
 
e-coaching 
We weten dat volhouden en discipline opbrengen soms even een dipje krijgen. Daarom kan je 
gedurende het traject van Persoonlijk Meesterschap® tweemaal 20 minuten een beroep doen op je 
eigen e-coach.  
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Uitvoering en begeleiding 
Persoonlijk Meesterschap® wordt uitgevoerd door Juliette Tonino en Randi Vat. Zij zijn beiden hiervoor 
gecertificeerd. 
 
Opbouw en duur  
De totale doorlooptijd van Persoonlijk Meesterschap® is vier tot zes maanden en bestaat uit: 
• Training Persoonlijk Meesterschap® van twee aaneengesloten dagdelen. 
• Online platform Persoonlijk Meesterschap® in eigen praktijk. 
• e-coaching: tweemaal 20 minuten. 
Voor de training Persoonlijk Meesterschap® is het noodzakelijk een laptop of tablet mee te nemen. Lukt 
dat niet, vermeld dit dan op het aanmeldingsformulier. 
 
Locatie, data en tijden 
De training Persoonlijk Meesterschap® beslaat twee aaneengesloten dagdelen en vindt plaats op een 
centrale locatie in het land. Je kunt de data vinden op de website. 
De training start om 09.30 uur en duurt tot 17.00 uur met tussentijdse pauzes en een gezamenlijke 
lunch. 
Persoonlijk Meesterschap® kun je ook op individuele basis volgen. Neem daarvoor contact met ons op, 
dan vinden we altijd jouw ideale oplossing. 
 
Certificaat 
Na afronding van Persoonlijk Meesterschap® ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve 
deelname, een certificaat van het FPZ Instituut.  
Persoonlijk Meesterschap® is door de KNMP geaccrediteerd met 6 punten. 
 
Investering 
Voor Persoonlijk Meesterschap® betaal je het aantrekkelijke kennismakingstarief van  
€ 495,--. Dit bedrag is inclusief de training van twee aaneengesloten dagdelen, trainingsmateriaal, het 
online platform, e-coaching en arrangementskosten. Dit bedrag is exclusief 21% btw. 
 
Indien Persoonlijk Meesterschap® ‘incompany’ wordt gegeven zal een maatwerk-programmavoorstel 
worden gedaan en een daarop gebaseerde offerte worden uitgebracht. 
 
Leveringsvoorwaarden 
Op Persoonlijk Meesterschap® zijn de algemene voorwaarden van het FPZ Instituut van toepassing. 
 
Informatie en inschrijving 
Wil je meer weten over het scholingsaanbod van het FPZ Instituut kijk dan op www.fpz-instituut.nl. Voor 
informatie over of inschrijving voor ‘Persoonlijk Meesterschap’ kun je contact met ons opnemen via 
info@fpz-instituut.nl. Je kunt je ook gelijk inschrijven op de site. 


