
 
Tussenstand beleid 

Wervelend naar 2020 
ALV 2018 



 

3 thema’s 

1) Communicatie 

2) Organisatie/structuur/financiën 

3) Veranderingen in het werkveld 

 

Per thema ideeën gespuid 

Droom 
(januari 2016) 



Trots op Aanvullende wens 
Website en webmail - Mail met nieuwe website-items 

14 december Nieuwsflits! 

Splitsing opleidingen* - Cursussen op maat maken;  

Keuze voor totaalpakket, niet modulair 

- Mogelijkheden e-learning onderzoeken 

Polsen op HA-overleg 

Bestuur en commissies 

functioneren goed 

Goede bezetting in bestuur en commissies. 

Wel plek bij analyse commissie 

Heldere organisatiestructuur - Taken binnen vereniging definiëren en zichtbaar 

maken. 

Taakomschrijving is gewenst: in de pijplijn. 

Lage contributie  Continueren blijkt haalbaar 

Actie ‘Trots op’ 
(tussenstand 2018) 



Actie ‘Verbeterpunt’ 
(tussenstand 2018) 

Verbeterpunt Te realiseren door 
Social media moet meer ingezet 

worden. 

(Facebook, LinkedIn) 

- Forum starten op social media 

- Discussie starten op LinkedIn 

Activiteiten delen op LinkedIn, veel views. 

Zichtbaarheid NVKFAZ vergroten. 

Hierdoor verjonging en 

vernieuwing van actieve leden 

realiseren 

- Nieuwsbrief sturen aan leden en instellingen 

- Samenwerking met CAT intensiveren; 

bekendheid bij ziekenhuisapothekers;  

bij splitsing opleidingen contact gehad + PUOZ 

labdag 

- Labs zonder leden actief benaderen; flyers 

Nieuwe analisten informeren over 

NVKFAZ 

  

- Powerpoint maken voor nieuwe analisten; 

flyers 

- Contactpersoon per lab is de ‘ambassadeur’ 

voor nieuwe collega’s; Nog niet concreet 

- Toegevoegde waarde van lidmaatschap 

uitdragen; bewijs deelname + inzet 



Actie ‘Verbeterpunt’ 
(tussenstand 2018) 

Verbeterpunt Te realiseren door 
Opkomst activiteiten is laag 

(= verbeterd) 

- Promoten per lab 1 afgevaardigde  

- Vergaderen buiten werktijd/einde vd dag 

- Punten toekennen aan activiteiten 

- Meerwaarde aantonen bij ZA en LG 

Bewijs van deelname/inzet + HA-overleg 

Regio-overleg en VR loopt terug - Goede onderwerpen uitwisselen per regio 

- VR laten adviseren over inhoud regio-

overleg 

Verschillen per regio. VR = gelegenheidsraad. 

Structurele inkomsten genereren 

uit commerciële hoek 

PR afspraken + sponsorpakketten 



Actie ‘Verbeterpunt’ 
(tussenstand 2018) 

Verbeterpunt Te realiseren door 
Werkgroepen instellen die 

inspelen op actualiteit 

- Commissie kwaliteit in het leven roepen 

Gecombineerd met analysecommissie 

- Analisten aanstellen als auditor RvA;  

Haalbaarheid onderzocht; geen optie 

Scheiding apotheeklab en KCL 

vervaagd 

- Vergelijkbare verenigingen opzoeken en 

samenwerken (bijv. NVML) 

NVFZ, NVKC (beide op bestuursniveau) 



 

Wervelend naar 2020 

 

Heel veel dank voor jullie hulp!!! 
 

Namens: Henri, Christa, Vincent, Jeroen, Ragna en 
Liesbeth 

Afsluiting 


