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Is DID de oplossing?
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Welkom bij Stichting Duurzame 
Inzetbaarheid Drogisterijen (kortweg 
DID)! DID is een samenwerkingsverband 
van de werkgeversorganisatie Koninklijke 
Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en de 
werknemersorganisatie CNV Vakmensen.

DID biedt je de mogelijkheid om snel en 
discreet advies of ondersteuning te krijgen 
bij allerhande professionele of persoonlijke 
vragen. DID heeft als doel ervoor te zorgen 
dat medewerkers in de zelfstandige 
drogisterijbranche op een plezierige en 
gezonde manier aan het werk kunnen blijven 
tot aan hun AOW-leeftijd – binnen of buiten 
de branche. Daarnaast is er ook adviseur 
Jantien Meeuwsen die je bij kan staan… 

Wat is DID en wat kan Stichting DID voor jou doen 
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Adviseur Jantien Meeuwsen

Ik ben Jantien Meeuwsen en ik ben adviseur 
van DID. Mijn doel is om, met behulp van 
de middelen die DID biedt, de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers binnen de 
zelfstandige drogisterijbranche te verhogen. 
Duurzame Inzetbaarheid = zo gezond en 
plezierig mogelijk door je werkzame leven 
gaan! In een persoonlijk gesprek, met of zonder 
je werkgever, kunnen we bespreken hoe DID 
je daarbij kan helpen. Ook als je ziek bent en 
de terugkeer lastiger is dan je eerst dacht. 
Daarnaast organiseer ik teamworkshops 
om nog meer (werk)plezier te hebben en 
verantwoordelijkheidsgevoel te krijgen. Zo zie 
je: bij alle vragen die te maken hebben met je 
werkomstandigheden kun je contact opnemen. 
En wat heel erg fijn is: aan de hulp vanuit DID 
zijn geen kosten verbonden!

   Jantien Meeuwsen 06-41788494
  jantien.meeuwsen@stichtingdid.nl 
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Wie in je omgeving maken je aan het lachen?

Wie inspireren je? 

Van wie leer je het meeste?

Wie maakt het beste in je wakker? 

Zoek deze mensen zoveel mogelijk op.  
Door hen ga je bloeien!

Positieve energie
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DID kan helpen bij professionele thema’s 

Ontwikkeling
Bijblijven op je vakgebied en weten wat 
er speelt in je eigen winkel maar ook in de 
branche.

Gezondheid
Om klanten te adviseren over gezondheid is 
het belangrijk dat je zelf ook vitaal en  
gezond blijft. 
 
Plezier
Misschien wel het allerbelangrijkste in het 
werk: met plezier en enthousiast aan het 
werk zijn!

Invulling werkzame leven 
De arbeidsmarkt is continu in beweging.  
Ken jezelf en je kansen op de arbeidsmarkt.
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Hoe werkt dit boekje 

 u  Start met de test in dit boekje op 
bladzijde 9 en beantwoord de vragen  
met  (ja),  (wellicht/beetje) of  (nee). 

 ✔  Scoor je op een vraag  of  kijk dan 
op de themapagina’s 15 t/m 18 naar de 
mogelijkheden. 

 ›  Kies een passende oplossing en ga naar 
de uitwerkingen vanaf pagina 20 voor 
meer uitleg.

   Kijk op de site van de stichting DID 
(www.stichtingdid.nl) 

    Bel met Jantien Meeuwsen op  
06-41788494.
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Kan ik hier 
werken 
tot mijn 
pensioen?
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Test: Kan ik hier werken tot mijn pensioen? 

Zit jij nog goed op je plek in je werk? Met 
andere woorden, kun jij met plezier en op 
een gezonde en prettige manier met de 
juiste competenties tot aan je pensioen je 
werk blijven doen? Of is het misschien tijd 
om in actie te komen? 

Bekijk de volgende vier stellingen eens in en 
zie wat je (nog) meer kunt doen om gezond 
en met plezier te kunnen werken. En weet dat 
DID tal van (kosteloze) regelingen heeft voor 
drogisterijmedewerkers, dus dat is een zorg 
minder. Beantwoord de volgende vragen met 
een groen (ja) oranje (beetje/wellicht) of  
rood (nee).
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Of ben je de laatste tijd wat minder vitaal 
op het werk. Heb je last van lichamelijke 
klachten, laat je conditie je soms in de steek 
waardoor het werken je wat minder makkelijk 
afgaat?

Scoor je oranje of rood, kijk dan bij het thema 
gezondheid op bladzijde 16 wat DID voor jou 
kan betekenen.

1) Ik voel mij gezond 
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2) Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk 

Of is het werken wat minder plezierig, heb je 
moeite om werken en privé goed te kunnen 
combineren, waardoor je mogelijk uit zou 
kunnen vallen? 

Scoor je oranje of rood, kijk dan bij het thema 
plezier op bladzijde 17 wat DID voor jou kan 
betekenen.
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Wellicht gaat de zaak binnenkort om welke 
reden dan ook sluiten. Of staat er een 
pensionering zonder overnamekandidaten 
voor de deur. Misschien heb je zorgen 
of je straks nog wel werk hebt. Tijdig 
actie ondernemen kan veel zorgen 
besparen omdat DID je kan helpen met 
persoonlijkheidstesten of mogelijk werk-
naar-werk-begeleiding. Scoor je oranje 
of rood, kijk dan bij het thema invulling 
werkzame leven op bladzijde 18 wat DID voor 
jou kan betekenen.

3) Over 5 jaar staat de winkel waar ik werk nog  
als een huis en heb ik daar een baan 
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4) Ik heb (nog steeds) onvoorwaardelijke passie  
voor mijn vak en ik ben volledig op de hoogte van de  

laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied 

Leer je nog regelmatig nieuwe dingen, ken 
je al je klanten bij naam/van gezicht, vind je 
het leuk om over het vak te lezen, neem je 
deel aan assortimentstrainingen en bied je 
spontaan en vrijwillig aan om dingen voor de 
winkel te doen?

Scoor je oranje of rood, kijk dan bij het thema 
ontwikkeling op bladzijde 15 wat DID voor jou 
kan betekenen.
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Thema ontwikkeling
Thema gezondheid

Thema plezier
Thema invulling 
werkzame leven



15

Thema ontwikkeling 
Ik wil gaan werken aan mijn ontwikkeling

Bijblijven op je vakgebied en weten wat 
er speelt in je eigen winkel maar ook in de 
branche. Misschien ben je wel nieuwsgierig 
naar wat je nog méér kunt? Waar droom je 
van?

Bekijk onderstaande mogelijkheden
Ontdek je talent ....................................................................................................20
Doe de persoonlijkheidstest  ..................................................... 24
Onderzoek je menstype .......................................................................25
Vind een training die bij je past ........................................... 26
Bel de DID-adviseur.................................................................................... 34
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Om je klanten te adviseren over gezondheid 
is het belangrijk dat jezelf ook vitaal en 
gezond blijft. 

Naar een gezonde leefstijl ...............................................................23
Minder werken 2 jaar voor AOW ...................................... 29
Doe een gezondheidscheck .........................................................30
Bel de DID-adviseur.................................................................................... 34

Thema gezondheid 
Ik wil gaan werken aan mijn gezondheid



17

Thema plezier 
Ik ga wat doen om weer met passie en 

plezier naar het werk te gaan

Misschien wel het allerbelangrijkste in het 
werken: enthousiast aan het werk zijn.

Vind een training die bij je past ........................................... 26
Maak gebruik van een gesprek of  
workshop Duurzame Inzetbaarheid ...........................28
Bel de DID-adviseur.................................................................................... 34
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De arbeidsmarkt is continue in beweging. 
Ken jezelf en je kansen op de arbeidsmarkt. 
Ga je voor een baan bij een andere drogist of 
in een andere branche?

Ontdek je talent ....................................................................................................20
Begeleiding naar ander werk ......................................................21
Maak een carrièrekeuze........................................................................22
Onderzoek je menstype .......................................................................25
Stel een actieplan op ..................................................................................27
Doe de Loopbaan-APK ..........................................................................33
Bel de DID-adviseur.................................................................................... 34

Thema invulling werkzame leven 
Ik ga op zoek naar een andere baan
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Begin elke dag opnieuw 

De zon komt elke dag weer op, ook in de  
winter of als het bewolkt is. En ’s avonds  

gaat hij weer onder. Denk vandaag niet aan  
de fouten van gisteren. Wat geweest is, is  
geweest. Morgen is er weer een nieuwe dag  

en kun je opnieuw beginnen.
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Het Loopbaanplein DID gaat uit van jouw 
talent! Niet alleen van je ervaring en je 
opleiding, maar vooral ook van de talenten 
die je bezit en de competenties die je hebt 
ontwikkeld.

Weet je nog niet precies wat je wilt, wat 
je allemaal kunt en wie je precies bent? 
Dan is het tijd om je te oriënteren. Op het 
Loopbaanplein Drogisterijen vind je diverse 
testen om hierachter te komen.

   Kijk op www.stichtingdid.nl 

Ontdek je talent 



21

Begeleiding naar ander werk 

Voor drogisterijmedewerkers die hun 
baan kwijtraken, buiten hun schuld om 
(bijvoorbeeld in geval van reorganisatie, 
faillissement of bedrijfssluiting), heeft 
DID loopbaanbegeleiding. Je wordt 
geholpen met (om)scholing, outplacement, 
sollicitatietraining of andere begeleiding 
die jou helpt om meer kansen op de 
arbeidsmarkt te krijgen. Je moet wel aan 
een aantal voorwaarden voldoen om in 
aanmerking te komen. 

   Kijk op www.stichtingdid.nl voor een 
uitgebreide toelichting of

   Neem contact op met Jantien Meeuwsen 
via 06-41788494
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Wat vind jij belangrijk in je carrière? Wat is 
doorslaggevend bij de keuzes die je maakt? 
Er zijn acht factoren die je keuzes kunnen 
bepalen: de carrièreankers. Ontdek met de 
carrièreanker-test welke ankers voor jou op 
de eerste en tweede plaats staan.

   Kijk op www.stichtingdid.nl voor meer 
informatie over loopbaanbegeleiding en 
de carrièreanker-test.

Maak een carrièrekeuze 
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Naar een gezonde leefstijl 

Een drogisterij ademt gezondheid uit! Reden 
te meer om je eigen gezondheid hoog op 
de agenda te zetten. Op de website van DID 
vind je praktische tips voor een gezonde 
en ontspannen leefstijl. Check bijvoorbeeld 
je BMI eens of kijk eens hoe je in een paar 
stappen je werkplezier vergroot.   

   Kijk op www.stichtingdid.nl voor meer 
informatie.
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Bij de Big 5-persoonlijkheidstest beantwoord 
je een serie vragen en breng je jouw unieke 
kenmerken eenvoudig in kaart. Na afloop 
weet je hoe je scoort op het gebied van 
extraversie, inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, 
emotionele stabiliteit en openheid voor 
ideeën. Deze kennis kun je gebruiken om 
na te gaan hoe goed je huidige baan (nog) 
aansluit op je persoonlijkheid en welke 
functies nog meer bij je passen.

   Kijk op www.stichtingdid.nl voor meer 
informatie en de Big 5-test.

Doe de persoonlijkheidstest 



25

Onderzoek je menstype 

John Holland onderscheidde zes menstypes: 
realistisch, onderzoekend, artistiek, sociaal, 
entrepreneur en conventioneel. Bij elk type 
horen unieke kenmerken op het gebied van 
gedrag, waarden en interesses, maar ook 
typische beroepen. De ROASEC-test meet 
wat voor type mens je bent en geeft aan wat 
voor beroepen goed bij je passen. Past jouw 
functie nog bij je, of is het misschien tijd voor 
een nieuwe stap? 

   Kijk op www.stichtingdid.nl bij 
Loopbaanplein Drogisterijen.   



26

Maak werk van je toekomst! De wereld om 
ons heen is altijd in beweging. Je bewust zijn 
van de veranderingen in je omgeving en hier 
goed mee om kunnen gaan is heel belangrijk. 
Bij veel werkgevers is er behoefte aan nieuwe 
kennis en ervaring. Je moet je daarom als 
persoon blijven ontwikkelen, blijven leren en 
flexibel inzetbaar zijn. Informeer eens bij je 
werkgever naar de mogelijkheden, misschien 
komen jullie samen wel tot een verrassende 
insteek! Weet je niet goed hoe je dit moet 
aanpakken en wil je hier hulp bij krijgen? 

    Neem contact op met Jantien Meeuwsen 
via 06-41788494

Vind een training die bij je past 
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Stel een actieplan op 

Via het Loopbaanplein kun je zelf aan de 
slag gaan met het maken van een actieplan. 
Maak bijvoorbeeld eerst een self assessment. 
Daarna kun je met behulp van het formulier 
Persoonlijk Ontwikkel Plan een actieplan 
maken. 

   Kijk op www.stichtingdid.nl in de toolbox 
voor meer informatie en het POP-
formulier.

Heb je hier hulp bij nodig?  
   Neem contact op met Jantien Meeuwsen 
via 06-41788494
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Misschien heb je behoefte aan een 
persoonlijk gesprek, of willen jullie vanuit 
jullie team als medewerkers samen aan de 
slag. Tijdens een teamworkshop gaan we op 
een interactieve manier het gesprek samen 
aan over motivatie, vitaliteit en wellicht 
andere onderwerpen die bij jullie spelen. Of 
het nu gaat om een persoonlijk, individueel 
gesprek of een team workshop:

   Neem contact op met Jantien Meeuwsen 
via 06-41788494 voor meer informatie 
en het maken van een afspraak

Maak gebruik van een gesprek of 
workshop Duurzame Inzetbaarheid
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Minder werken 2 jaar voor AOW 

Vanaf twee jaar voor de ingangsdatum 
van je AOW, bestaat de mogelijkheid om in 
aanmerking te komen voor de minder werken 
regeling. Je kan dan 25% minder werken, met 
behoud van je volledig brutoloon. Denk je dat 
dit ook voor jou mogelijk is? 

   Kijk dan op de website www.stichtingdid.
nl/downloads voor het aanvraagformulier 
minder-werken-regeling. 

Heb je hier vragen over?
   Neem contact op met Jantien Meeuwsen 
via 06-41788494
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Een gezondheidscheck voor uw eigen 
gezondheid. Dát is de Persoonlijke 
Gezondheidscheck! Stichting Duurzame 
Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) geeft je de 
mogelijkheid om deze gezondheidscheck 
te doen. Ben jij ook benieuwd hoe jouw 
gezondheid ervoor staat en waar je mogelijk 
nog invloed kunt hebben op je gezondheid? 
Informeer dan bij je werkgever naar de 
Gezondheidscheck van DID die wordt 
aangeboden.

Doe een gezondheidscheck  
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Er is zoveel! 

Naast alle diensten die je al hebt gezien, biedt 
DID nóg meer!

Slachtofferhulp D.O.E.N. ......................................................................32
Loopbaan-APK ......................................................................................................33

en de website van DID met nog meer 
informatie en interviews met collega’s 
die al ervaring met DID-diensten hebben 
opgedaan.  
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Gratis opvang en begeleiding bij overval, 
intimidatie of geweld – 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar! D.O.E.N. gaat voor Directe 
Opvang En Nazorg. Een gewapende overval, 
bedreiging, intimidatie of een andere vorm van 
geweld. Het lijkt zo ver weg, maar helaas komt 
het maar al te vaak voor. Wie een dergelijke 
gebeurtenis meemaakt – thuis of op het werk 
– zet dat niet makkelijk uit z’n hoofd. Ook als 
eventueel lichamelijk letsel al lang is geheeld, 
blijft de herinnering aan de traumatische 
ervaring emotioneel beladen. Mensen voelen 
zich vaak somber en lusteloos of houden last van 
slaapproblemen, schrikreacties en herbelevingen 
van wat er is gebeurd. Zonder professionele 
opvang en begeleiding kunnen deze klachten 
chronisch worden, met kans op langdurige 
ongeschiktheid. Met directe deskundige hulp van 
D.O.E.N. kun je veel narigheid voorkomen. 

   Slachtofferhulp via D.O.E.N.:  
+31(0)88-5150700 / www.doenbv.eu

Slachtofferhulp via D.O.E.N 
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Doe de Loopbaan-APK 

Als je doet wat je écht leuk vindt, dan hoef je 
nooit meer te werken! Wat zorgt ervoor dat jij 
‘s morgens je bed uit komt? Hoe gemotiveerd 
ben jij om naar je werk te gaan? Sluit je werk 
nog goed aan bij jouw wensen en behoeften? 
Of zou je hier misschien iets in kunnen of 
willen veranderen? Door jezelf dit soort 
vragen af en toe te stellen, kun je bij jezelf 
blijven polsen of jij je nog op de juiste (werk)
plek bevindt en of je werk nog voldoende bij 
jou en jouw wensen aansluit. 

   Kijk op www.stichtingdid.nl voor 
Loopbaanplein Drogisterijen.  
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Als DID-adviseur bezoekt Jantien 
Meeuwsen de zelfstandige drogisterijen 
in heel Nederland om alle ondernemers 
en medewerkers te ondersteunen bij het 
bevorderen van duurzame inzetbaarheid. 
Jantien Meeuwsen is uitstekend op de 
hoogte van alle mogelijkheden en kan zowel 
werkgevers als medewerkers begeleiden bij 
het gebruik maken daarvan. 

   Neem contact op met Jantien Meeuwsen 
via 06-41788494 of 

  jantien.meeuwsen@stichtingdid.nl.

Bel de DID-adviseur 
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CNV Vakmensen helpt

Zit jij nog op de juiste plek? Zie jij jezelf nog 
jarenlang (met plezier) naar je werk gaan? 
CNV Vakmensen helpt jou om fluitend naar 
je werk te blijven gaan.

Kijk op cnvvakmensen.nl om te zien hoe wij 
jou daarbij kunnen helpen!

We hebben ook een online community: 
www.jeachterban.nl/winkels. Daar kun je 
vragen stellen aan professionals, in gesprek 
gaan met heel veel collega’s uit de sector, of 
gewoon lezen wat anderen bespreken!


