Sfeerverslag NVFM Meeting 14 november 2019, Update Wet- en Regelgeving
De bijeenkomst op 14 november vond plaats in het Carlton President Hotel te Utrecht. Na aankomst bleek er
een grote opkomst te zijn van zo’n 65 bezoekers. Hieronder staat het programma en wat
achtergrondinformatie over de sprekers samengevat.
Programma:
14.00 - 14.15u.

Ontvangst

14.15 - 15.00u.

CGR regelgeving, de huidige status
door Jan Verschoor - Brabers

15.00 - 16.00u.

De juridische kant van samenwerken
door Marloes Meddens-Bakker - The Law Factor

16.00 - 16.45u.

Pauze met opdracht

16.45 - 17.45u.

Succesvol samenwerking in 5 woorden
door Robin Bremekamp - Common Eye

17.45 - 19.00u.

Netwerkborrel

Sprekers:
Jan Verschoor (LinkedIn)
Jan Verschoor is sinds 2011 werkzaam bij Brabers als Corporate Counsel. Jan is sinds 2012 aan de CGR
verbonden als adviseur van het bestuur.
Marloes Meddens-Bakker (LinkedIn)
Marloes Meddens-Bakker viert dit jaar haar twaalf en een halfjarig jubileum als advocaat. Zij is gespecialiseerd
in het intellectueel eigendomsrecht en reclamerecht, met een bijzondere focus op de farmaceutische industrie.
Marloes heeft een ruime ervaring met adviseren en procederen over CGR-regelgeving. Zij denkt graag in
mogelijkheden in plaats van in beperkingen.
Robin Bremekamp (LinkedIn)
Robin is altijd op zoek naar kansen om van een beoogde samenwerking ook echt een succes te maken. In een
zorgvuldig proces probeert hij mensen en organisaties met elkaar te verbinden door ze inzicht te geven in
elkaars belangen. Robin is één van de oprichters en partner van Common Eye, een organisatie adviesbureau
gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken.
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Erik de Rooij opent de bijeenkomst met een welkomstwoord. Hij vervolgt met een dankwoord voor de
sponsoren.
Aansluitend licht Erik de doelstellingen van De NVFM nogmaals toe waarbij hij de nadruk legt op de rol die
NVFM kan spelen in het verbreden van het netwerk van alle aanwezigen. Hij vult dit aan met een oproep aan
de aanwezigen om actief te worden voor de NVFM door het vervullen van een functie voor de vereniging. Zo is
de vereniging in ieder geval nog op zoek naar een tweetal bestuursleden. Dit vanwege het aftreden van twee
huidige bestuursleden om statutaire redenen.
Er wordt vervolgd met een toelichting op de programma voor de bijeenkomst van deze dag. De nadruk zal
liggen op gebied van ‘samenwerking’. Hoe ga je als manager in de farmaceutische industrie in de praktijk een
samenwerking aan. Middels het programma van de dag zal dit benaderd worden vanuit zowel een juridische
invalshoek als ook een organisatorisch invalshoek. Op basis hiervan zijn een aantal sprekers uitgenodigd die
hieronder kort voorgesteld worden.
Jan Verschoor verzorgt jaarlijks tijdens de NVFM Update Wet- en Regelgeving meeting een update van de
relevante ontwikkelingen bij de CGR. In 2019 is de zelfregulering inhoudelijk niet gewijzigd, maar wel is een
aantal relevante adviezen en klachten gepubliceerd. Jan geeft een uitleg van een aantal uitspraken op het
gebied van social media en buitenlandse bijeenkomsten. Dit wordt gevolgd door een inleiding op het thema
‘samenwerking’, waarbij Jan het relevante kader van de CGR heeft geschetst. De centrale vraag die moet
worden beantwoord is met welk doel een samenwerking wordt aangegaan en of sprake is van ongewenste
beïnvloeding. Uitdagend voor de praktijk zijn de mengvormen die plaatsvinden, waarop o.a. de normen voor
sponsoring en dienstverlening van toepassing kunnen zijn. Verder verdient bij de interacties met
patiëntenorganisaties het verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen bijzondere aandacht.
Onderwerpen die Jan belicht zijn:
•
•

Algemene ontwikkelingen & Casuïstiek
Samenwerken met:
o Ziekenhuizen
o Patiëntenorganisaties

Na enkele vragen uit het publiek spreekt Erik een dankwoord voor de presentatie van Jan Verschoor en
vervolgd met het introduceren van de volgende spreker; Marloes Meddens-Bakker. Marloes is advocaat,
werkzaam bij een kantoor dat zich met name richt op innovatieve sectoren zoals IT, Media en Lifesciences. Zij
wordt geïntroduceerd als iemand die met name gefocust is op wat er wél mogelijk is als het gaat om
samenwerking van de farmaceutische industrie met bijvoorbeeld ziekenhuizen.
Marloes stelt zichzelf voor en leidt in hoe zij door haar ervaringen een specialisme opgebouwd heeft binnen de
farmaceutische industrie en in het bijzonder op het gebied van CGR-regelgeving. De titel van haar presentatie
is: ‘De juridische kant van samenwerken’. In deze presentatie schetst Marloes het juridisch kader voor
samenwerking in de praktijk voor managers in de farmaceutische industrie. Hierbij behandelt zij de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitingen
Financiële relaties
Sponsoring
Dienstverlening
Gastvrijheid
‘Andere’ vormen van samenwerking
Overeenkomsten
Verhouding met onderzoek

Na het bedanken van Marloes Meddens vervolgt het programma met het aankondigen van de Pauze en de
pauzeopdracht. Tijdens de pauze wordt het leggen van contacten onder de aanwezigen gestimuleerd aan de
hand van een gezamenlijke opdracht. Deze opdracht is tot stand gekomen in samenwerking met de organisatie
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Common Eye (zie laatste spreker). Het bestaat uit een ‘quickscan’ ten aanzien van een mogelijk
samenwerkingsverband tussen partijen. Hierbij wordt aan de hand van een bepaalde methodiek en op basis
van een 5-tal onderwerpen een analyse gemaakt van het potentieel van een samenwerking die men op het
oog heeft. Deze onderwerpen zijn:
•
•
•
•
•

Ambitie
Belangen
Relatie
Organisatie
Proces

Zie ook afbeelding.

Na de netwerkpauze volgt de derde spreker van de dag. Robin Bremekamp van het bedrijf Common Eye wordt
geïntroduceerd. De adviseurs van Common Eye richten zich volledig op het vak samenwerken. Samenwerken
omdat de echt ingewikkelde vraagstukken door geen enkele organisatie alleen opgelost kunnen worden. Het
resultaat is een organisatieadviesbureau dat uniek is in Nederland; een bureau waarin samenwerken in alles
centraal staat. Common Eye is gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden tussen organisaties.
De presentatie van Common Eye behandelt dezelfde vijf punten voor samenwerking die aan de orde zijn
gekomen tijdens de pauzeopdracht. Aan de hand van cartoons illustreert Robin wat de weerbarstigheden van
zakelijk samenwerken kunnen zijn en behandeld deze een voor een als zijnde de ‘condities voor verbinding’.
Zoals altijd wordt de NVFM afgesloten met een dankwoord naar alle aanwezigen die uitgenodigd worden voor
de netwerkborrel ter plaatse.
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