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Ook aan het werk met je toekomst? Saskia Mooiland (32) nam een kijkje op de 

nieuwe website www.loopbaanpleindrogisterijen.nl en werd verrast door de 

mogelijkheden die ze er vond. ‘Wat een leuke website! Het heeft me het laatste 

zetje gegeven om weer eens goed te gaan nadenken wat ik allemaal wil qua werk.’

Saskia enthousiast over loopbaanpleindrogisterijen.nl 
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Loopbaanplein
Sinds begin september 2014 is de website 

www.loopbaanpleindrogisterijen.nl in de lucht. 

Saskia las erover in Lijfblad. ‘Tijdens mijn 

lunchpauze bladerde ik door Lijfblad heen. Mijn 

oog viel op het artikel waarin de website werd 

aangekondigd. Werken aan je loopbaan…

tsja. Ik combineer een baan van 28 uur met de 

zorg voor twee kleine kinderen. Dan ben je niet 

dagelijks bezig met je toekomst, laat staan met 

een loopbaan.’ Toch zette het artikel Saskia 

aan het denken. ‘Ik besef ook wel dat er veel 

verandert in de drogisterijbranche. Er komt 

steeds meer concurrentie. Van ketenwinkels, 

maar ook van internet. En de ontwikkelingen 

in de beautyproducten gaan ook hard. Klanten 

verwachten toch dat je daar alles van weet.’

Werken aan je toekomst
Tijdens een vrije middag kroop Saskia achter 

de computer. ‘De oproep om te werken aan 

mijn toekomst bleef door mijn hoofd spoken. 

Je hoort wel dat de economie weer aantrekt, 

maar in mijn vriendenkring zijn er toch een paar 

mensen zonder werk komen te zitten. Ook in het 

winkelcentrum waar ik werk, is er een winkel 

gesloten. Tijd voor actie!’

Persoonlijkheidstest
Saskia maakte een profiel aan op  

www.loopbaanpleindrogisterijen.nl, vulde al haar 

persoonlijke gegevens in en startte met stap 1: 

het ontdekken van je talenten. “Ik ben begonnen 

met de online persoonlijkheidstesten In de test 

“Big Five” krijg je een idee van je belangrijkste 

karaktereigenschappen. Bij mij kwam eruit dat 

ik niet snel van slag ben en dat ik veel contact 

wil hebben met andere mensen. Ook ben ik 

nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Maar van alles 

willen regelen, stak er met kop en schouders 

bovenuit. Dat wist ik ergens wel, maar het is fijn om 

dat ook bevestigd te zien.’

 
Beroepsinteressetest
Daarna deed Saskia een test voor haar 

beroepsinteresse. ‘Daarmee kun je kijken wat 

voor type mens je bent en welke beroepen daarbij 

horen. Volgens die test ben ik sociaal, artistiek 

en ondernemend ingesteld. Het sociale en het 

artistieke komt al terug in mijn drogisterijwerk: 

ik vind het contact met klanten hartstikke leuk 

en ik geef graag advies over opmaken en make-

upartikelen. Dat ik ook leidinggevende kwaliteiten 

heb, was eigenlijk best een verrassing. Maar het 

sloot wél aan bij de uitkomst van de andere test.’

Laatste zetje
Door het loopbaanplein is Saskia ook echt aan de 

slag gegaan met haar toekomst. ‘Bij de uitkomsten 

kwamen ook een heleboel andere beroepen voorbij, 

waar ik nooit eerder aan heb gedacht, maar die ook 

bij me zouden passen. Maar het belangrijkste voor 

mij was het besef dat ik eigenlijk nog wel een stapje 

verder wil in mijn werk. Ik ga met mijn werkgever 

praten of het mogelijk is om door te groeien naar 

assistent-bedrijfsleider. Loopbaanpleindrogisterijen.

nl heeft me nét dat laatste zetje gegeven wat ik 

nodig had!’

‘Nét dat zetje om aan de slag te gaan!’

In de drogisterijbranche vinden we het belangrijk dat medewerkers op een goede, gezonde en prettige manier aan het werk blijven. De stichting Duurzame 
Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) helpt jou én je werkgever daar graag bij. Dat doen we bijvoorbeeld met de website www.loopbaanpleindrogisterijen.nl, 
maar ook met financiële regelingen om minder te gaan werken als je ouder bent. Of door je van werk naar nieuw werk te begeleiden als je 55+ bent en 
werkloos wordt. Gaat het even niet zo goed en raak je arbeidsongeschikt? Dan kunnen we helpen met het financieren van verzuimoplossingen. Kijk op de 
website van de stichting: www.stichtingDID.nl voor meer informatie.
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