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NVFM secretariaat 

Postbus 8003 

3503 RA UTRECHT 

030-6868778 

secretariaat@nvfm.nl  

www.nvfm.nl  

  

Vergroot je Kennis & Netwerk! 

mailto:secretariaat@nvfm.nl
http://www.nvfm.nl/
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Kernpunten   
 

Nieuwe koers 

De NVFM vaart een nieuwe koers, die het mogelijk maakt meer potentiële leden aan te trekken. Doel is 

om er te zijn voor alle leden van het cross-functionele brandteam die actief zijn binnen een organisatie 

in de farma, medical devices en biotech-branch. We focussen ons naast de marketeers inmiddels ook 

op de sales, medisch en accesmanagers als doelgroep. Samenwerking met andere belangen- en 

beroepsgroepen, meer zichtbaarheid en een professionelere manier van werken maken ook deel uit 

van deze nieuwe visie.   

  

Activiteiten   

Ook dit jaar heeft de NVFM weer vijf bijeenkomsten georganiseerd voor haar leden. De vier kern-

bijeenkomsten hebben als hoofdthema’s respectievelijk Marketing, Sales, Access en Medisch. De 

eerste bijeenkomst betrof een ALV met een inspirerende spreker uit het politieke circuit, Arno Rutte. 

Daarnaast heeft er weer aan het eind van het jaar een adviesraad plaatsgevonden, waarbij het Bestuur 

van de NVFM met een aantal leden in kleine setting in gesprek gaat. Helaas hebben we de 

ledenraadpleging bij gebrek aan inschrijvingen moeten afzeggen. Gebrek aan belangstelling voor de 

laatste bijeenkomst van het jaar in het kader van de Wet & Regelgeving, georganiseerd samen met de 

CGR, was er zeker niet. Met bijna 150 deelnemers en een wachtlijst is dit één van de drukst bezochte 

bijeenkomsten uit de NVFM historie! 

  

Financiën 

Naomi Tielen is dit jaar als nieuwe penningmeester gestart. De ondersteuning van de NVFM door het 

secretariaat is uitgebreid met financieel administratieve ondersteuning, waardoor de werklast voor de 

penningmeester is afgenomen en het inzicht in de financiën is toegenomen. Focus heeft dit jaar 

gelegen op het beperken van het aantal wanbetalers. Betaling (door niet-leden) bij aanvang van een 

bijeenkomst is nu mogelijk via een mobiele betaalmachine. Leden die hun contributie niet voldaan 

hebben worden hier nu ook op gewezen bij entree van een bijeenkomst, waarna ter plekke betaling kan 

plaatsvinden.   

  

Er zijn twee nieuwe sponsors - Online Seminar en Burst digital agency  en twee sponsors hebben de 

samenwerking beëindigd  ( Public Eyes,en DVJ Insights) Het ledental is licht teruggelopen daarmee zijn 

de inkomsten uit de contributie ook lager. 

 

Marketing & communicatie 

De website van de NVFM is één van de communicatiekanalen die volledig is vernieuwd. De website 

heeft nu een logische navigatie en een nieuwe frisse moderne uitstraling. De communicatie rondom 

evenementen vindt voornamelijk plaats via Twitter, onze NVFM LinkedIn groep,  nieuwsberichten per e-

mail en via onze website. 

  

Dank 

Dank gaat uit naar alle (actieve) leden voor hun aanwezigheid, input en betrokkenheid bij de NVFM. 

Veel dank gaat uit ook naar de sponsors, die ook dit jaar weer voor de financiële ondersteuning hebben 

gezorgd. Natuurlijk ook veel dank voor de inzet van het secretariaat en al mijn mede bestuursleden! 

  

Jaap van Snippenberg, voorzitter NVFM  
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Doelstelling NVFM 
 

Missie/visie/positionering 

De NVFM is dé beroepsvereniging voor farma-managers. 

  

De NVFM biedt haar leden, die werkzaam zijn binnen de dynamische healthcare-omgeving, een actueel 

en inspirerend netwerk, dat hen helpt bij hun professionele ontwikkeling, het bereiken van 

bedrijfsdoelen en het bieden van toegevoegde waarde voor de relevante stakeholders waaronder de 

patiënt in het bijzonder.  

 

De samenwerkende NVFM leden ontsluiten relevante en hoogwaardige kennis, lopen voorop met 

initiatieven die waarde toevoegen, nemen verantwoordelijkheid en staan open voor discussie over  

vraagstukken die binnen het zorglandschap spelen.  

 

Pay off 

Vergroot je Kennis & Netwerk! 

 

Verenigingsstructuur NVFM 
 

Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur van de NVFM bestond op 31 december 2017 uit: 

 

● Voorzitter: Jaap van Snippenberg 

● Secretaris: Meya van Schaik 

● Penningmeester: Naomi Tielen 

● Algemeen bestuurslid: Marleen Hamelink (portefeuille activiteiten) 

● Algemeen bestuurslid: Marijn Kraakman (portefeuille Strategie en Beleid) 

 

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door Jaap van Snippenberg, Meya van Schaik en Naomi 

Tielen. Samen met de 2 andere bestuursleden vormen zij het Algemeen Bestuur. Het Algemeen 

Bestuur heeft elke zes weken een face-to-face overleg. In 2017 is er negen keer face-to-face 

vergaderd, waarbij de bestuursleden ca. 2,5 uur met elkaar om de tafel zaten ter bespreking van de 

ontwikkeling van de vereniging en de dagelijkse gang van zaken. Het Algemeen Bestuur heeft 

daarnaast maandelijks (zo nodig vaker) telefonisch overleg en commissies onderling hebben ook 

maandelijks overleg over de diverse activiteiten. Er heeft in 2017 één keer een Algemene 

Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, namelijk op 9 februari. Hieronder volgt nog wat meer 

informatie in relatie tot de gehouden ALV. 

 

Datum Bijeenkomst Spreker Locatie Aantal deelnemers 

9 februari 2017 ALV + Inspirerende 
spreker 
+Nieuwjaarsborrel 

Arno Rutte 
(VVD) 

Domus Medica, Utrecht 27 

 



 

NVFM – Jaarverslag 2017       

      - 4 - 

Secretariaat/ Cantrijn 

Het secretariaat van de NVFM is ondergebracht bij Cantrijn in Utrecht. Het secretariaat wordt door de 

vereniging ingezet voor het beantwoorden van de inkomende telefoongesprekken en e-mails, het 

voeren van de (financiële) administratie, correspondentie m.b.t. het lidmaatschap en contributie, het 

ondersteunen bij bestuursvergaderingen en het organiseren van en ondersteunen bij bijeenkomsten. 

Daarnaast vervult zij een actieve rol in het ondersteunen van het bestuur bij allerlei voorkomende 

vraagstukken en het uitvoeren van de communicatie rondom de activiteiten. De NVFM gebruikt het 

vestigingsadres van het secretariaatsbureau (locatie Domus Medica te Utrecht) eveneens als 

postadres. 

 

Doelstellingen Secretariaat/ Cantrijn: 

Het secretariaat is er voor om het bestuur te ontzorgen door te professionaliseren op het gebied van 

communicatie, financiën, media en CRM-systemen. 

 

Learnings 2017   

Ontzorgen en verder professionaliseren blijven aandachtspunten. De lijnen moeten kort blijven tussen 

bestuur en het bureau. Cantrijn mag hier zelf ook een actievere rol in nemen.  

 

Commissies 
Hieronder volgt de samenstelling van de verschillende commissies per 31-12-2017 en een terugblik op 

het afgelopen jaar.  

 

Activiteitencommissie 

 

Samenstelling 

● Voorzitter: Marleen Hamelink, Bristol Myers Squibb B.V. 

● Judith Palinckx, Palinckx Farma 

● Wesley van Schilt, Amgen BV 

● Wicher Meinema, Kantar Public 

● Inez Berkes-Gerbens, Abbvie  

 

 

Doelstelling voor de ActCom 

Het organiseren van (kennis)bijeenkomsten voor leden en andere geïnteresseerden over actuele en 

relevante onderwerpen binnen de farmaceutische, biotechnische en medical device industrie. 

Kernwoorden voor deze bijeenkomsten zijn: kwaliteit, actualiteit, kennis delen, netwerken en inspiratie. 

De input vanuit de ledenbijeenkomst en de suggesties van uit de adviesraad (november ’17) zullen 

gebruikt worden om de inhoud van het programma voor 2018 te bepalen.  

 

NVFM bijeenkomsten 

Sinds enkele jaren worden de bijeenkomsten gehouden volgens het concept van Fast Track (FT) Dit 

concept houdt in dat er binnen 2 à 3 uur ingespeeld wordt op een onderwerp/actualiteit. Eerst wordt het 

kader aangegeven en vervolgens wordt er verder ingezoomd. Binnen deze FT bijeenkomsten zijn er 

twee vaste thema’s; Market Access en Wet & Regelgeving (CGR). De onderwerpen/inhoud van de 

overige FT-bijeenkomsten zijn flexibel en op basis van input van de leden (o.a. gesprekken en 

enquêtes) ingevuld. 
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Learnings van/voor de Actcom naar aanleiding van 2017 

● Afgelopen jaar is er diverse keren gebruik gemaakt van het BOVAGhuis. Dit is een goed 

bereikbare meetinglocatie met goede prijs/kwaliteit verhouding. Deze locatie is als vervanging 

voor het Miele Experience centrum i.v.m. beperkte mogelijkheden voor audio en 

parkeergelegenheid 

● Afgelopen jaar werkte naast een duo vanuit de ActCom per meeting ook een bestuurslid mee 

aan de activiteiten. Het vergroot betrokkenheid en zorgt voor verdeling van de werkzaamheden. 

● Voor onderwerpen waarvan de ActComleden zelf te weinig kennis hebben is het afgelopen jaar 

ook aan externe experts gevraagd om te helpen met het ontwikkelen van het programma. Dit is 

het geval geweest voor de Access-bijeenkomst en de Update Wet & Regelgeving in 

samenwerking met de CGR 

● Vanuit de adviesraadleden werden de volgende onderwerpen genoemd als relevant:  

o Cross-functioneel werken en leiderschap 

o Sector trots en storytelling 

o Personalized Medicine 

o Inspirerende gastcolleges 

 

 

NVFM bijeenkomsten in 2017 

De ActCom heeft 4 FT-bijeenkomsten gehouden in 2017.  

 

Datum Bijeenkomst Locatie Aantal deelnemers 

23 maart 2017 Leiderschap workshops BOVAGhuis, Bunnik 26 

22 juni 2017 Patiënt aan het woord BOVAGhuis, Bunnik 40 

21 september 2017 Market Access meeting BOVAGhuis, Bunnik 40 

16 november 2017 Wet & Regelgeving NBC Congrescentrum, Nieuwegein 138 

 

Marketing & Communicatiecommissie 

 

Samenstelling 

● Leiding: Dorothe Roubos, Cantrijn 

● Yvonne Massar, Public Eyes 

● Eelke Schellekens, Cantrijn 

 

Sinds vorig jaar september is Dorothé Roubos (ondersteuning vanuit Cantrijn) aangesteld als 

leidinggevende over de communicatiecommissie. Dorothé verzorgt samen met Eelke de dagelijkse 

communicatie van de NVFM. Voor diverse projecten worden bestuursleden of Yvonne Massar langs zij 

getrokken. Inmiddels een jaar later kunnen we concluderen dat deze invulling van de 

communicatiecommissie effectief werkt. Daarom zal dit ook gecontinueerd worden in 2018.  
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Doelstellingen 

● De NVFM zichtbaarder maken om nieuwe leden aan te trekken en bestaande leden te blijven 

inspireren. 

● NVFM-propositie uitdragen  

● Actief gebruik social media 

● 750 LinkedIn volgers. 

● 1000 twitter volgers  

 

Social media 

Medium   Aantal volgers/connecties 

Twitter @NVFMNL  573 

LinkedIn persona ditisNVFM Dit online persona verzorgt de aankondigingen 
op de NVFM groep op Linkedin.  

118 

LinkedIn groep NVFM  503 

 
Nieuwsbrief 

In 2017 zijn er 3 nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrieven worden naar alle leden gestuurd. 

Gemiddeld wordt een nieuwsbrief door 50% van de ontvangers geopend. Dat is een mooi resultaat! 

 

Learnings 2017 

● In 2017 zijn we terug gegaan naar de leden om onderwerpen boven water te krijgen, die zij graag 

terug willen zien in het programma. 

● Het is cruciaal om aan te sluiten bij de wensen van de leden. Hun agenda wordt steeds voller en het 

aanbod van seminars en bijeenkomsten wordt steeds groter. 

 

Strategie en Beleid 

 

Samenstelling 

● Voorzitter: Marijn Kraakman  

● Ondersteund door Jaap van Snippenberg 

 

Doelstellingen 

● Het versterken van de positionering van de vereniging. 

● Ontwikkelingen in de markt vertalen naar concrete programma’s en activiteiten. 

● Bijdragen aan het te bepalen van het beleid voor de korte en langere termijn. 

● Binding met de leden vergroten. 

● Samenwerking met andere stakeholders in de zorgmarkt zoeken als er raakvlakken zijn die 

waarde kunnen toevoegen aan beide partijen. 

 

Activiteiten 

1. Adviesraad NVFM: Het verzamelen van input t.a.v. de zaken waar de NVFM waarde kan 

toevoegen en waar leden van de NVFM denken waar de het zorglandschap zich naar toe 

beweegt. Centrale vraag: hoe kunnen we voor jou waarde toevoegen? 
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2. Kennisverzameling leden: Survey ledenbestand om te komen tot meer inzicht in 

ledenbestand NVFM 

3. Ledenraadpleging 2017: helaas is de ledenraadpleging wegens te weinig interesse niet 

doorgegaan. Na een succesvolle meeting in 2016 is het dit jaar niet gelukt. We evalueren de 

timings en uitnodigingstraject om te zoeken naar een mogelijke oorzaak. 

Adviesraad 2017 

Tijdens deze bijeenkomst is het Bestuur op informele wijze in gesprek gegaan met de leden. De input 

wordt gebruikt om te komen tot verhoogde waarde voor de leden en activiteiten die aansluiten bij de 

persoonlijke ontwikkelingswensen en business-opportuniteiten van een diverse groep leden. De 

uitkomsten zijn dit jaar op het vlak van evenementen erg waardevol gebleken, ook vormt dit overleg een 

belangrijk klankbord voor de strategische richting van de NVFM; waarbij het centrale woord connectie 

is. 

 

Kennisverzameling leden 

In 2017 is een start gemaakt met het beter in kaart brengen van het ledenbestand. De reden is om beter 

te begrijpen wie er lid is, maar nog belangrijker daardoor ook beter de kracht van de organisatie te 

kunnen gebruiken en de leden nadrukkelijker met elkaar het gesprek te kunnen laten aangaan. Op dit 

moment bestaat de database uit 23 leden, de ambitie is om dit in 2018 uit te breiden tot 90%. 

 

Huidige inzichten op basis van de data tot hier: 

- Brede interesse in diverse thema’s met als grootste: marketing; salesmanagement, 

patientsupport programma’s 

- Belangrijke thema’s die worden genoemd: VBHC, Centrale Inkoop, Prijsarragenementen met de 

overheid 

- De rol van de NVFM wordt met name gedefinieerd in termen van kennis updaten en het bouwen 

en onderhouden van het netwerk 

 

Adviezen/lesson’s learned: het regelmatig herhalen van een enquete onder leden is belangrijk. Marketing 

is nog steeds in deze steekproef het belangrijkste onderwerp voor de leden, echter is een eenmalige 

meting onvoldoende om trends of verschuivingen te zien.  

 

Learnings 2017 

De enige learning, die we tot nu toe hebben, is dat het een waardevolle beslissing is geweest om deze 

commissie in het leven te roepen, omdat er veel feedback is waar we verder mee kunnen bouwen aan 

nog betere activiteiten voor nu en in de toekomst.  

 

Sponsorcommissie 

 

Samenstelling 

● Voorzitter: Jaap van Snippenberg, BOC-Kennisgroep 

 

Doelstelling 

De Sponsorcommissie richt zich op het onderhouden van de sponsorrelaties van de NVFM. Nieuwe 

sponsors worden benaderd om daarmee financieel en inhoudelijk invulling te kunnen blijven geven aan 
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de ambities van de vereniging. Er wordt met elke sponsor gezocht naar een partnership. Doelstelling 

voor 2018 is het aantal sponsors minimaal gelijk te houden aan 2017 (nu 14).  

 

Behaalde doelstellingen in 2017 

● Meer betrokkenheid van sponsors creëren d.m.v. gesprekken met de sponsors en aansturen op 

Partnerships. 

● Sponsors attenderen op de mogelijkheid om een sponsorbericht te sturen naar de leden. 

● Partner-sponsors zo mogelijk laten participeren in activiteiten.  

● Onderscheid tussen supporter en Partners groter gemaakt en daarmee beter aansluitend bij 

verschil in kosten Partner en Supporter contract  

 

Mutaties sponsors 

Het aantal sponsors is ook dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn twee nieuwe Partner-sponsors 

geworven, namelijk: Online Seminar en Burst digital agency. Eén supporter-sponsorschap is na vele 

jaren beëindigd, dit betreft Public Eyes.  

 

Learnings van/voor de Sponsorcommissie naar aanleiding van 2017  

● Managen van verwachtingen naar elkaar toe blijft belangrijk. 

● Sponsorcontracten transparant maken en houden 

● Sponsors aantrekken kost veel tijd en persoonlijk inzet, doorlooptijd van 6 maanden is reëel  

 

 

Financiën 
 

Penningmeester: Naomi Tielen, Amgen BV, ondersteund door Cantrijn.  

 

Ook dit jaar heeft de NVFM meer geïnvesteerd in haar bijeenkomsten dan de inkomsten bedroegen. Dit 

heeft te maken met een teruglopend aantal leden, waardoor er minder inkomsten uit contributie geïnd 

kon worden. Daarnaast is er wel geïnvesteerd in de vijf bijeenkomsten om goede kwaliteit te 

garanderen. We zijn nu dicht bij het gewenste bedrag aan reserves uitgekomen.  

 

Learnings van/voor de financiële zaken naar aanleiding van 2017:  

● We zijn gestart met de implementatie van ‘betalen bij de ingang’. Dat is effectief gebleken voor 

het innen van zowel de deelnamekosten (van niet-leden) als openstaande 

lidmaatschapskosten. In 2018 zullen we dit beleid voortzetten.  

● Een andere route om lidmaatschap eenvoudiger en betrouwbaarder te innen is via 

automatische incasso. De uitnodiging aan de leden hiertoe is helaas niet effectief gebleven.  

● Verbeteringen in de financiële administratie zijn mogelijk ten aanzien van de niet-aftrekbare 

BTW die gedurende het jaar wordt afgedragen. Deze bleek pas inzichtelijk in de uiteindelijke 

afronding van het jaar. Dit is niet wenselijk en zal door Cantrijn in 2018 gedurende het jaar 

bijgewerkt worden.  

● Het specifiek toewijzen van de Cantrijn-kosten voor bijeenkomsten, heeft geleid tot beter inzicht 

in de werkelijke kosten van het organiseren van onze events. Dit maakt het mogelijk om de 

bijeenkomsten en Cantrijn-kosten nog beter te beheren. 
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Kascontrole commissie 

 

Samenstelling  

● Erik de Rooij, Shaman BV 

● Jan Paul Groot, Arjo Netherlands BV 

 

Doelstelling  

Het controleren van de financiële verantwoording die de penningmeester van de NVFM heeft opgesteld. 

De KCC bespreekt de eventuele aandachtspunten met het bestuur van de NVFM, zodat zij indien gewenst 

uitleg kan geven en/of aanpassingen kan doorvoeren. Doel is een kloppende en transparante financiële 

administratie te kunnen presenteren aan de leden tijdens de ALV.  

 

 

Ledenbestand en –opbouw NVFM 
Op 31 december 2017 bedroeg het ledenaantal 219 In onderstaand schema wordt de verdeling van 

leden, ereleden en sponsorleden weergegeven. 

 

Jaar Leden Ereleden Sponsorleden Totaal leden 

2014 - - - 238 

2015 222 7 25 254 

2016 211 7 40 258 

2017 180 6 32* 219 

 
* Per partner/supporter mogen er per bijeenkomst twee personen aanwezig zijn. Dit aantal is op basis van het aantal 

partners en sponsoren gegenereerd. 

 

 

Ereleden:                                                                                                                                                     . 

Op 5 september 2017 ontving de NVFM het trieste bericht dat Ruurd van Veenen plotseling is 

overleden. Ruurd is actief betrokken geweest bij onze vereniging en heeft zich altijd vol overgave 

ingezet als bestuurslid binnen de NVFM zowel in de rol van voorzitter als van penningmeester. 

Ruurd was een gedreven en trotse marketing professional die ‘zijn vak’ altijd met veel passie en 

enthousiasme heeft uitgedragen. Met zijn ‘denkkracht’ vond hij nieuwe inzichten en benaderingen om te 

komen tot het beste resultaat. We verliezen in hem een waardig NVFM (ere)lid. 

 

 

Afmeldingen 2017:                                                                                                                                      . 

In 2017 hebben 23 gewone leden hun lidmaatschap opgezegd. Er zijn geen leden geroyeerd wegens 

wanbetaling, wel is het lidmaatschap van leden die niet betaald hebben en niet bereikbaar zijn door 

NVFM actief opgezegd. 

 

Aanmeldingen 2017:                                                                                                                                   . 

In 2017 hebben zich 8 nieuwe gewone leden aangemeld. 
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NVFM sponsoren 
De onderstaande sponsors en partners hebben de NVFM in 2017 ondersteund, waarvoor het bestuur 

hen, ook namens alle leden, dankbaar is. Deze sponsors hebben het functioneren van de vereniging en 

de realisatie van bijeenkomsten in het afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt. 

 

Partners 

 
 

 
Burst Farminform IQVIA 

 
 

 
Ncontrol B.V. OnlineSeminar Quadia 

 

  

Republic-m   

 

Supporters 

   

Axon Bohn Stafleu van 
Loghum/Springer Media 

DVJ insights 

   
Farma magazine GfK Kantar Public 

  

 
Medix Norm-Systems Expo Public Eyes 

 

 


