STIP Beleidsplan
1. Algemeen
De sectie Startende Talentvolle Industrie Pharmaceuten (STIP) en is een sectie
van de vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA). Het STIP behartigt de wensen
belangen van de jongere NIA-leden en beoogt de sectie ervaringen en kennis uit te wisselen
onder de leden.
2. Doelstelling
STIP biedt een laagdrempelig platform voor het delen van kennis en het netwerken met
collega’s binnen de farmaceutische industrie. Bovendien kunnen hier tijdens studie opgedane
contacten worden onderhouden. Daarnaast is het doel van het platform ruimte te bieden waar
starters in de farmaceutische industrie met (professionele) vragen terecht kunnen. Verder
willen wij het aantal activiteiten, de interactie en de bekendheid van STIP onder de doelgroep
vergroten.
3. Doelgroep
Het STIP netwerk is gerealiseerd met als doel net afgestudeerden van farmacie, startende
farmaceuten en jong professionals uit de industrie bij elkaar te brengen. Ook Masterstudenten
farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen met interesse in de farmaceutische industrie
zijn welkom en wij willen hen zo actief mogelijk bij de sectie betrekken. Over het algemeen
bestaat onze huidige groep actieve leden uit apothekers, (bio-)farmaceuten met 0-5 jaar
werkervaring en een groep studenten. Tevens verwelkomen wij internationale apothekers die
werkzaam in Nederland zijn. Bij afwijkende vooropleidingen wordt gekeken naar het huidige
functieprofiel.
4. Activiteiten en Ontwikkelingen
De belangrijkste activiteit van STIP, zoals op de korte-middellange termijn wordt voorzien, is
de organisatie van netwerkbijeenkomsten. Wij hebben voor ogen dit 4 à 5 keer per jaar te
organiseren. Naast deze bijeenkomsten wil het STIP ook eens in de zoveel tijd andere
activiteiten met dag- of avondvullende programma’s laten plaatsvinden, waarbij zowel
formele (educatieve) als informele activiteiten worden gecombineerd. Borrels en middag- en
avondactiviteiten hebben naar ervaring de grootst potentiele opkomst.
In 2017 is bijvoorbeeld een lezing georganiseerd in samenwerking met het LUMC en het
CHDR. Hier werd er een opleidingsplek voor Clinical Development beschikbaar gesteld bij
Paul Janssen Future Lab in Leiden. Ook is er een avondlezing geweest over het zijn van
Consultant binnen de Industrie en “The Power of Networking”.
Voor 2018 zouden wij graag de interactie tussen de leden en geïnteresseerden zien groeien.
Dit zullen wij proberen te bewerkstelligen door het organiseren en uitwerken van het
volgende:
•
•
•

Het idee is een leuk interview/lezing te verzorgen met een inspirerend persoon voor
een groep van 30-40 personen. Een activiteit in de trant van collegetour. Aansluitend
zal er een borrel zijn.
Een avond in de vorm van een speeddate, waarbij veel verschillende mensen kort
spreken over waar men werkt, met welke functie, wat mogelijkheden in zo’n
loopbaan kunnen zijn.
Wij willen een ervaren industrieapotheker van de NIA koppelen aan een STIP-lid om
zo een beeld te schetsen van de industrie en een interne “opleiding” te verzorgen. Wij
hebben voor ogen een mentorsysteem op te richten.

•

•
•

De Social Media (de Facebook en LinkedIn) zal vaker en uitgebreider worden
geupdate om de zichtbaarheid van STIP te verbeteren. Daarnaast kijken wij naar de
mogelijkheden om te adverteren in bijvoorbeeld het Pharmaceutisch Weekblad (PW)
en Figon Dutch Medicine Days (Figon DMD).
Wij zullen nieuwe leden en geïnteresseerden werven. Dit zal ook grotendeels via
Social Media plaatsvinden en natuurlijk “via via”.
De NIA-dag is een activiteit georganiseerd door de landelijke farmacie en biofarmacie studievereniging: de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten
Vereniging (K.N.P.S.V.). Een mooi moment om de studenten met het STIP in contact
te laten komen. Wij zullen aanwezig zijn op de NIA-dag die dit jaar weer zal
plaatsvinden.

5. Social Media
Zoals gemeld zijn wij actief op Social Media. Er bestaat tot nu toe twee groepen: een op
Facebook en een op LinkedIn. Wij trachten de groep gestaag uit te beiden. De groepen zijn
hier te vinden, beiden onder de naam “STIP Netwerk”:
Facebook:
LinkedIn:

https://www.facebook.com/groups/1850218638587976/
https://www.linkedin.com/groups/4838352

5. Frequentie en locatie van activiteiten
De activiteiten zullen 5 à 6 keer per jaar worden georganiseerd. De locaties zullen variabel
zijn, maar altijd goed bereikbaar voor zowel auto als openbaar vervoer, aangezien onze leden
soms van verre steden moeten komen. De activiteiten zullen plaatsvinden in bijvoorbeeld
Utrecht, Amsterdam, Zwolle, Amersfoort. Vaak in het midden van het land, zodat de reistijd
voor iedereen redelijk blijft.
6. STIP-commissie
De STIP-commissie die het bovenstaande zal uitvoeren, bestaat uit de volgende leden:
Anne Taams
Astrid Thorissen
Marit Bots
Penny Gilberts
Rob van de Velde
Tonnis Jan Kruizinga
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