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De chemie van samenwerken© 
Bouwstenen voor succesvolle apotheekteams 

 
Inleiding 
De apotheek, groot of klein, is een complexe samenwerkingsorganisatie. Er werken medewerkers 
op verschillende niveaus in diverse functies, met ieder zijn eigen (culturele) achtergrond en 
arbeidsmotivatoren.. Er zijn fulltimers en parttimers die hun werkzaamheden onderling moeten 
afstemmen, maar ook met andere zorgverleners wordt regelmatig overlegd en samengewerkt. De 
context waarin het apotheekteam werkt is net als de organisatie zelf ook complex. Er zijn altijd 
patiënten/klanten in de apotheek en aan de balie. Dat maakt dat ‘iedereen’ kan zien wat je als 
individuele medewerker en als team aan het doen bent. Of in ieder geval men denkt daar iets 
van. Het samenwerkingsklimaat binnen jouw apotheek draagt gelijk bij aan de apotheekbeleving 
van de patiënt/klant. De openingstijden van de apotheek maken het bovendien meestal niet 
mogelijk om maar eens met z’n allen op de ‘hei’ te gaan zitten om uitgebreid te brainstormen. 
Werkoverleg en bijscholing vinden meestal in de eigen tijd en in ieder geval na sluitingstijd plaats.  
 

Wat maakt dat samen werken verandert in samenwerken?  
Dat is de chemie van teamwork! 

 
 

 
 
Voor (h)echte en effectieve samenwerking heb je een aantal bouwstenen nodig die als atomen in 
een molecuul aan elkaar verbonden zijn. Mis je er een, dan is er een andere reactie en interactie. 
Doe je te veel van het een en te weinig van het ander, dan loopt de onderlinge wisselwerking 
eveneens spaak.  
 
Doel 
Het apotheekteam en de individuele medewerker zijn bekend met de bouwstenen voor effectieve 
samenwerking en kunnen deze vertalen naar hun eigen teamsituatie, hun persoonlijke rol, 
gewenst gedrag en gezamenlijke (verbeter)acties voor succesvol teamwork binnen hun eigen 
apotheek. 
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Resultaten 
• Deelnemers kennen de bouwstenen voor effectieve samenwerking. 
• Deelnemers hebben inzicht gekregen in de eigen teamsituatie. 
• Deelnemers zijn zich bewust van de eigen rol binnen het team en de onderlinge 

wisselwerking. 
• Deelnemers hebben verbeteracties benoemd. 
• Deelnemers beschikken over tips en acties om effectief teamwork te bevorderen. 
 
CanMedsrollen en competenties 

 

Met de training “De chemie van teamwork” werk je actief aan de volgende 
kerncompetenties uit de CanMedsrollen: 
• Communicator – communicatievermogen. 
• Organisator – organisatie. 
• Professional - impact. 
• Gezondheidsbevorderaar - maatschappelijk handelen. 

 
Doelgroep 
• Apotheekteams die de effectiviteit van het eigen team willen vergroten. 
• Apotheekteams die de onderlinge samenwerking willen bevorderen. 
• Apotheekteams die een volgende stap in hun teamontwikkeling willen zetten. 
• Apotheekteams die het beste uit zichzelf willen halen.  
 
Groepsgrootte 
Afhankelijk van de grootte van het apotheekteam. 
 
Verantwoording en leermethodiek 
De training “De chemie van teamwork” is interactief en praktijkgericht van opzet.  
 
Inhoud en programma 
• Wat maakt teams succesvol? 
• Hoe functioneert het team nu? 
• Wie vervult welke rol en wat is de interactie? 
• Tips en acties ter bevordering van effectieve samenwerking binnen het team. 

‘ 
Duur en locatie 
De training beslaat één dagdeel en kan op eigen locatie worden gehouden of op een locatie naar 
voorkeur. 
 
Data en tijden 
De datum en meest geschikte tijdstip bepalen we uiteraard in overleg. 
 
Certificaat 
Na afronding van de training ontvangen de teamleden op basis van aanwezigheid en actieve 
deelname, een certificaat van het FPZ Instituut. Voor de training zal indien gewenst KABIZ 
accreditatie worden aangevraagd. 
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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 training “De chemie van samenwerken!” zijn de algemene voorwaarden van het FPZ 
Instituut van toepassing. 
 
Informatie of een afspraak maken 
Als je meer wilt weten over wat deze teamtraining voor jouw apotheek kan betekenen, nodigen 
we jou van harte uit contact op te nemen met Randi Vat. Je kunt haar mailen: randi@fpz-
instituut.nl, maar bellen kan natuurlijk ook: 06 104 203 47. 
 


