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De ziekenhuisapotheek bevindt zich in turbulente 
tijden. Enerzijds vraagt het ziekenhuis tijdige, 
adequate en kwalitatief hoogwaardige levering. 
Anderzijds nemen de kwaliteitseisen toe (IGZ, GMP-Z) 
en kampen de apotheken met onderbezetting. 
Kwaliteitsprojecten moeten direct opgepakt worden, 
maar de capaciteit die dit vergt, raakt de apotheek in 
haar dagelijkse procedures. Ook zwangerschapsverlof, 
ziekte of een stop op de aanstelling van vast personeel 
stelt het management van de apotheek voor uitda-
gingen. Een interim professional van Derks & Derks 
Detachering biedt dan uitkomst.

Derks & Derks Detachering is de interim organisatie 
van Derks & Derks B.V. In de openbare farmacie, de 
ziekenhuisfarmacie en in de industrie geldt Derks & 
Derks als de grootste dienstverlener op het gebied van 
human talent. Vanuit Amersfoort bemiddelen onze 
ervaren psycholoog consultants al sinds 2001 apothe-
kers. Met een goed gevulde, up-to-date database vol 
farmaceutisch talent slagen wij er steeds weer in de 
juiste man/vrouw op de juiste plaats te krijgen.
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Dat Derks & Derks zeer betrokken is bij de farmacie  
blijkt onder andere uit onze onder zoeken. 
In samenwerking met de Universiteit Utrecht onder-
zochten wij welke persoonskenmerken aansluiten bij 
de diverse apothekersrollen en ontwikkelden we een 
beroepskeuze ondersteunende vragenlijst voor jonge 
farmaceuten, die gratis en anoniem via onze website 
in te vullen is. Ook ons onderzoek naar culturen 
binnen openbare apotheken en onze bijdragen aan 
carrièredagen voor farmaciestudenten zijn concrete 
voorbeelden van onze betrokkenheid. 

In samenwerking met een aantal toonaangevende 
senior ziekenhuisapothekers heeft Derks & Derks 
Detachering zich gespecialiseerd in interim vacatures 
in de ziekenhuisfarmacie. Wij beschikken over een 
groeiende database met senior apothekers die 
uitstromen uit een vast dienstverband. Deze zeer 
ervaren professionals laten zich via Derks & Derks 
Detachering graag voor projecten bemiddelen.  
Derks & Derks Detachering beschikt daarnaast 
over starters en licht tot medior ervaren apothekers, 
kwaliteitsfunctionarissen en project apothekers.

Betrokken
bij farmacie

Interim  
ziekenhuis apothekers: 
van ‘young potential’  

tot zeer ervaren



Waarom Derks & Derks Detachering?
 � Een up-to-date database met farmacieprofessionals,  

van beginnend tot zeer ervaren
 � Een snelle, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige invulling  

van uw tijdelijke behoefte aan talent
 � Deskundig en betrokken, midden in de farmacie
 � Psycholoog Consultants
 � Aantrekkelijke tarieven en condities

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.derksenderks.nl
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