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Workshop ‘FC at work: the way forward! 
Creëer en verover je eigen FC-droom-functie 

 
Op 2 november werkten afgestudeerde Farmaceutisch Consulenten in de workshop ‘FC at work: 
the way forward!’ aan hun geheel eigen en persoonlijke invulling van hun functie als FC. Ze 
stonden stil bij de positie, rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
Farmaceutisch Consulent. Daarnaast werd de impact hiervan op hun eigen functioneren, de 
collega’s en de apotheek onderzocht en vertaald in kansen, mogelijkheden en hoe draagvlak kan 
worden verkregen. Natuurlijk werd er ook ruimschoots aandacht geschonken aan de eigen 
kracht, de valkuilen, wat er nog ontwikkeld kan worden en hoe deze FC-ers zichzelf kunnen 
profileren. Leren doe je uiteindelijk in de praktijk en daarom gaan zij nu zelf in hun eigen apotheek 
verder invulling geven aan het mooie en belangrijke beroep van Farmaceutisch Consulent. 
 

 
 
Dit zeiden deelnemers over de workshop: 
• Bewustwording functie en je eigen kunnen. 
• Leerzaam: wat er gebeurt bij actie <-> reactie, kwaliteit <-> valkuil -> meer zelfstandigheid! 
• Op een leuke, interactieve manier leren. 
• Verrijking zelfkennis. 
• Meer en beter communiceren is van belang. 
• Je hebt het zelf in de hand. 
• Motiverend om door te gaan met ontwikkelen. 
• Leerzaam, bewust van dingen, tips, acties, ontwikkeling, leuk en bedankt! 
• Positieve ervaringen horen/uitwisselen. 
• Nadruk leggen op welke manier ik FC wil zijn. 
• Ondersteunend in opbouwen nieuwe functie. 
• Je FC-droombaan creëer je zelf en daar hebben we vandaag de handvatten voor gekregen. 
• Heldere uitleg. 
• Enthousiasme gecreëerd. 
• Mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. 
• Zeer nuttige workshop. 
• Heeft mijn ogen geopend. 
• Niet afwachten maar daden J. 
• Energie om gewoonte te doorbreken. 


