H A N D R E I K I N G TA A K U I TO E F E N I N G
KLANKBORDGROEP
VASTGESTELD DOOR HET KNMP-BESTUUR TIJDENS DE BESTUURSVERGADERING VAN 15 JULI 2020

INLEIDING
De KNMP is ingedeeld in 11 Districten. Elk District heeft een klankbordgroep die een dwarsdoorsnede
vertegenwoordigt van de verscheidenheid aan KNMP-leden in een District en de regio’s die een District omvat. De
Districtsklankbordgroep fungeert als klankbord voor de Districtsafgevaardigde, het bestuur en het bureau.
SAMENSTELLING DISTRICTSKLANKBORDGROEP
Leden van een District zijn op persoonlijke titel lid van de Districtsklankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit
ongeveer vijftien leden. Hierbij wordt gestreefd om de klankbordgroep een afspiegeling van het District te laten zijn
qua:
• werksituatie:
- openbaar apotheker (eigenaar/dienstverband, gevestigd/tweede apotheker, poliklinisch);
- ziekenhuisapotheker;
- apotheker geneesmiddel & maatschappij;
- industrieapotheker.
• regio’s in het District;
• mannen en vrouwen;
• leeftijden.
Bij het vervullen van een vacature in een Districtsklankbordgroep wordt rekening gehouden met de mate waarin de
klankbordgroep het District weerspiegelt op de bovenstaande punten.
Om de onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming met regionale samenwerkingsverbanden van apothekers
te faciliteren wordt er naar gestreefd dat er leden in de klankbordgroep zitten met een link naar (het bestuur van) elk
samenwerkingsverband in het District.
Een lid van het KNMP-bestuur, WSO-bestuur of een van de sectiecommissies kan geen lid zijn van een
Districtsklankbordgroep.
TAKEN DISTRICTSKLANKBORDGROEP
Als taken heeft de Districtsklankbordgroep:
• klankbord voor de gekozen Districtsafgevaardigde en diens plaatsvervanger(s);
• klankbord voor het KNMP-bestuur en het bureau;
• initiatief nemen voor de voordracht van de Districtsafgevaardigde en zijn plaatsvervanger(s).
Bij het instellen van de Districten is expliciet besloten dat de Districten geen nieuwe bestuurslaag vormen.
Dat betekent dus dat de klankbordgroep geen verkapt Districtsbestuur is. Een Districtsklankbordgroep functioneert
op informele wijze. Het staat de klankbordgroep vrij om zelf afspraken te maken over o.a. samenstelling, taakstelling
en frequentie van vergaderingen.
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De zittingsperiode van de leden van de Klankbordgroep bedraagt drie jaar. Leden kunnen maximaal twee perioden
lid zijn van de klankbordgroep. De klankbordgroepleden leggen verantwoording af voor hun activiteiten aan de leden
van het District en kunnen tussentijds door de stemgerechtigde leden van het District uit hun functie ontheven
worden.
De Districtsklankbordgroep kan uit haar midden een Districtsafgevaardigde ter benoeming voordragen aan de leden
van het District. De groep draagt tevens een of meer plaatsvervangers van de Districtsafgevaardigde voor aan de
leden van het District.
TAKEN DISTRICTSKLANKBORDGROEPLEDEN
Van een lid van de Districtsklankbordgroep wordt verwacht dat hij/zij een schakel vormt in de communicatie tussen
de leden in het District en het KNMP-bestuur en het bureau. Hiertoe haalt het klankbordgroeplid enerzijds op
wat er leeft in zijn/haar regio of groep apothekers en communiceert hij/zij dit aan het bureau en het bestuur,
bijvoorbeeld in de klankbordgroepvergaderingen. Anderzijds informeert het klankbordgroeplid de leden in zijn/haar
regio of groep over zaken die hij/zij in de klankbordgroep hoort en voor de leden relevant zijn. Als informatie wordt
gedeeld in alle 11 Districtsklankbordgroepen, verspreidt deze informatie zich, als de ringen rond een steen die in
een vijver valt, onder de leden van de KNMP in heel Nederland. Vice versa bereikt informatie uit het hele land, via
contact van leden met een van de ongeveer 150 actieve Districtsklankbordgroepleden, het bestuur en het bureau.
Van klankbordgroepleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan de Klankbordgroepvergaderingen en de
Districtsledenbijeenkomsten van het District. In de aanloop naar de Districtsleden- en Regiobijeenkomsten kunnen
klankbordgroepleden aangeven of er rond het thema van de bijeenkomst specifieke zaken spelen in het District. Bij
de voorbespreking van de AV in de Districtsledenbijeenkomst kunnen klankbordgroepleden hun collega’s stimuleren
hun mening te verwoorden door zelf actief aan de discussie deel te nemen.
Het is belangrijk dat de Districtsklankbordgroepleden op een laagdrempelige manier te benaderen zijn voor de leden
van het District. Hiertoe staan alle klankbordgroepleden met naam en foto vermeld op KNMP.nl.
ACHTERGROND INDELING IN DISTRICTEN
Via een ingrijpende statutenwijziging in december 2009 is in 2010 de structuur van de KNMP aangepast en
ontstonden de 11 Districten. Daarvoor was de vereniging regionaal georganiseerd in 23 afdelingen, Departementen
genaamd. Het doel van de herziening was om als bestuur en bureau dichter bij de leden te komen staan en
tegelijkertijd aan te sluiten bij de schaalvergroting in de regionale en lokale praktijk. Belangrijke elementen van de
nieuwe structuur zijn het benoemen van een Districtsafgevaardigde en het instellen van een klankbordgroep per
District als aanspreekpunt voor de leden in het District. En het letterlijk overbruggen van de afstand tussen bestuur
en bureau en het individuele lid via ledenbijeenkomsten en aanspreekpunten vanuit het bureau in de Districten. Zo
ontstaan de verbindende schakels tussen de leden onderling en tussen de leden en het bestuur en bureau die nodig
zijn voor een vitale vereniging.
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