
 |   P
harm

 w
eekbl 2

1
 augustus 2

0
1

5
;1

5
0

–
3

4
/

3
5 De kandidaten: hun ervaring, hun motivatie, hun plannen
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Eerste bestuursverkiezing 
van de BO3-sectie

Leden van de bo3-sectie kiezen tijdens de ledenvergadering op 
10 september hun eerste bestuur. De kandidaten zijn Maayke 
Fluitman, Linda Härmark en Richard van Slobbe. 

Leden hebben unieke kijk op farmacie

bo3 bestaat sinds 2012 en biedt knmp- 
leden die werken op het gebied van Beleid, 
Onderwijs, Onderzoek of bij de Overheid 
de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en 
inzichten en ideeën uit te wisselen. Door hun 
verscheidenheid aan functies en taken veelal 
aan de rand of net buiten de farmacie heb-
ben bo3’ers een unieke kijk op de sector, wat 
voordelen biedt bij bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van nieuw beleid. 
bo3 houdt jaarlijks bijeenkomsten op ver-

schillende locaties in Nederland, veelal bij 
de organisatie van een bo3-lid. Tijdens elke 
bijeenkomst staat een inhoudelijk thema cen-
traal. De gastorganisatie geeft een inleiding 
over de eigen activiteiten. Traditiegetrouw 
sluit een bijeenkomst af met een ‘zeepkist-
presentatie’ door twee bo3’ers die vertellen 
over hun werk(omgeving). Een aantal keer 
per jaar worden verdiepingssessies georgani-
seerd waar leden kennis en ervaringen over 
een specifiek onderwerp uitwisselen

• Bestuurskandidaat Maayke Fluitman 
is apotheker, voormalig vicevoorzitter 
van de knmp, eigenaar van het inno-
vatieve bedrijf care2create en voorzit-
ter van Farmacie Mondiaal. “Middels 
een bestuurspositie zet ik mijn passie 
voor het apothekersvak, in alle facet-
ten, mijn bestuurlijke ervaring en mijn 

gedrevenheid graag in om de sectie bo3 te laten doorgroei-
en”, zo motiveert zij haar kandidaatstelling. Ook wil zij de 
positie van de ‘andere’ apothekers, die buiten de openbare  
en ziekenhuisfarmacie werkzaam zijn, 
verder verankeren binnen de knmp. 
“Ik ben ervan overtuigd dat deze groep 
apothekers een waardevolle bijdrage 
aan de maatschappij levert.”
• Linda Härmark is hoofd innovatie 
en projecten bij Bijwerkingencentrum 
Lareb en coördinator van het who Col-

laborating Centre for Pharmaco vigilance in Education and 
Patient reporting. Zij wil als bestuurder graag werken aan 
de zichtbaarheid van bo3-apothekers. “Daarnaast wil ik mij 
inzetten om de kennis en kunde van de bo3-apothekers 
naar de knmp te brengen, zodat de knmp een vereniging 
wordt waarmee alle apothekers in Nederland zich verbon-
den voelen.”
• Richard van Slobbe is zelfstandig 
consultant bij koslo consultancy, en 
bestuurslid van Farmacie Mondiaal, 
van de Global Initiative on Medication 
Safety foundation en van de Coöperatie 
Interim-Apothekers ua. Hij wil zich ook 
graag inzetten als bestuurder voor bo3 
om, zo stelt hij “deze sectie goed op de 
kaart te krijgen en haar leden adequaat te vertegenwoor-
digen, hoe divers ze professioneel ook actief mogen zijn.”

Op knmp.nl/bo3 is meer over de kandidaten en stemprocedure te lezen.
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