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De WZOA is opgericht in 2012 en is een vereniging voor zelfstandig openbaar apothekers 

met circa 700 leden. De WZOA is een werkgeversvereniging en heeft vanuit die positie de 

volgende kerntaken (1) CAO Apotheken, (2) CAO apothekers in loondienst, 

(3) beschikbaarheid personeel en (4) Kwalitatief geschoold personeel & goede 

arbeidsomstandigheden (CAO SBA). De vereniging bevindt zich in een fase waarin het op 

eigen benen gaat staan waar het gaat om eigen ledenadministratie, financiële administratie 

en  bestuurlijke ondersteuning. De (arbeids-)juristen van de afdeling arbeidszaken van de 

KNMP blijven beschikbaar voor de inhoudelijke ondersteuning. De vereniging wordt 

daarnaast ondersteund door: 2 onderhandelaars, 2 adviseurs en een aantal 

vertegenwoordigers (collega-apothekers) van de WZOA in diverse gremia. 

 

Taakomschrijving : 

- In kader van de kerntaken van de WZOA:  

o Voorbereiden van de wensen van de werkgevers in een nieuwe CAO-ronde 

o Kader stellen aan de onderhandelaars voorafgaande aan een CAO-ronde 

o Wegen van de wensen van de werknemers tijdens een CAO-ronde 

- Algemeen: 

o Uitdragen van de rol en functie van de WZOA binnen onze beroepsgroep 

o Mede vormgeven aan ontwikkeling van de WZAO als zelfstandige vereniging 

o Meedenken in allerhande dossiers. Bijvoorbeeld pensioendossier, dossier OVA-ruimte. 

- Voor deze portefeuille:  

o contact brancheloket apotheken, collectieve verzekeringen  

o Communicatie met de leden. Kennis/ vaardigheid met Wordpress zou heel handig zijn. 

 

Profiel: 

Algemeen 

o Praktiserend apotheker 

o Werkend in zelfstandige apotheek 

o Lid van de WZOA 

o Meerjarige ervaring als beherend apotheker 

o Beschikt over interesse in arbeidsmarkt gerelateerde zaken 

o Voldoende diversiteit 

 

Bestuurlijke vaardigheden 

o Inzicht in de eisen die in het kader van arbeidsmarkt van de openbare farmacie worden 

gesteld 

o Gevoel voor de maatschappelijke context van de werkgevers zelfstandig openbaar 

apotheken 

o Distantie én betrokkenheid 

o Onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (van interne en externe belangen én onderling) 



 

 

 

Persoonlijke competenties: 

o Bestuurlijke er 

o Affiniteit met de doelstellingen van de WZOA  

o In staat tot zelfreflectie, zowel individueel als collectief 

o Integer, kritisch en constructief 

o Toegankelijk en communicatief  

o Voldoende tijd beschikbaar. 

o Beweegt zich in voor de WZOA relevante netwerken waardoor hij/zij zicht heeft op voor de 

arbeidsmarkt relevante ontwikkelingen 

o Onderhoudt relevante contacten en is bereidt deze in te zetten 

o Gevoel voor formele aspecten en processen binnen de WZOA ook in de relatie met de 

processen rondom CAO-onderhandelingen en wetgeving op gebied van arbeidsmarkt. 

 

 


