
Alleen wat je huid echt nodig heeft
Na jarenlang onderzoek heeft Zarqa natuur-
lijke en milde huidverzorging ontwikkeld. 
De producten van Zarqa bevatten geen 
parfum, conservering, paraffi ne, kleurstof-
fen, dierlijke extracten en parabenen. Zarqa 
kiest bewust voor natuurlijke en plantaar-
dige werkstoffen die de huid weer in balans 
brengen. Zarqa omvat in totaal zeven verzor-
gingslijnen die geschikt zijn voor jong tot oud 
en van top tot teen. Parfum en conservering 
kunnen leiden tot allergieën. Zarqa is parfum- 
en conserveringsvrij.

Van normale huid tot huidproblemen
Zarqa wordt geadviseerd aan mensen die 
hun huid zuiver en mild willen verzorgen. 
Daarnaast heeft Zarqa ook diverse huidkuren 
ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij 
huidproblemen zoals eczeem. De huidkuren 
bestaan uit een combinatie van producten 
uit het Zarqa assortiment. De zuivere en 
effectieve werkstoffen zorgen voor zachte en 
optimale verzorging van de geïrriteerde huid.

E-learning module
Naast het feit dat elk half jaar een fysieke 
training plaatsvindt, kan aanvullende 
informatie wenselijk zijn. Zo starten er 
bijvoorbeeld nieuwe medewerkers, maar 
worden ook nieuwe producten gelanceerd. 
Om het mogelijk te maken alle personeel 
inclusief nieuwe medewerkers te trainen 
heeft Zarqa een E-learning module 
ontwikkeld die blijvend geupdate wordt met 
nieuwe informatie. Zo blijven de medewerkers 
altijd op de hoogte van alle recente producten 
van Zarqa en kunnen zij de klanten van een zo 
goed mogelijk advies voorzien.

Zarqa depositairschap
Zarqa wordt alleen verkocht bij offi ciële 
depositairs. Deze depositairs dienen aan een 
aantal haalbare criteria te voldoen. Door de 
combinatie van een compleet assortiment en 
optimale training, wordt de deskundigheid 
van de medewerkers vergroot. Hierdoor wor-
den meer Zarqa producten verkocht; met een 
uitstekende marge.

Ook Zarqa depositair worden?
Wilt u ook graag Zarqa depositair worden? 
Neem dan contact op met de Remark Groep, 
via (0522) 44 00 37 of kijk op 
www.remarkgroep.nl n

Zarqa geeft huidexpertise 
door aan drogisterijen
De zelfstandige drogist kan zich onderscheiden door middel van 
persoonlijke benadering en uitstekend advies. Zarqa heeft een aantal 
coaches die de medewerkers van Zarqa depositairs twee keer per 
jaar trainen om inhoudelijke kennis over producten over te dragen. 
Zo bewerkstelligt Zarqa dat de drogisten beschikken over bekwame 
huidspecialisten die de klanten van een persoonlijk en passend 
huidadvies kunnen voorzien.

Dode Zee
Zarqa huidverzorging dankt 
haar effectieve werking aan de 
hoogwaardige ingrediënten en 
de bewezen cosmetische 
en dermatologische werkstoffen 
in combinatie met zouten en 
mineralen uit de Dode Zee. 
Niet voor niets wordt 
Zarqa vaak geadviseerd 
door dermatologen 
en huidspecialisten.

Workshops
Zarqa organiseert voor haar 
depositairs bij regelmaat succesvolle 
en interactieve workshops. Door 
deze workshops, speciaal voor de 
klanten, kunnen de depositairs hun 
klantenbinding vergroten en hun 
expertise benadrukken.

Waarom Zarqa?
• Parfumvrij
• Conserveringsvrij
• Puur & natuurlijk
• Ook voor de probleemhuid
• Niet tevreden, geld terug
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achtergrond

Ondernemersregeling Continuïteit Bedrijfsvoering
Het zal je maar overkomen. Ontzettend blij met je zwangerschap, 
alles gaat goed en dan ineens volledige rust nodig hebben omdat 
de vliezen veel te vroeg breken. Suzanne Jansen: “Dat was schrikken. 
Natuurlijk ging onze baby vóór en stopte ik direct met werken.  
Maar het betekende wel dat ik veel sneller vervanging moest regelen 
dan gedacht. Toevallig had ik kort ervoor van de oud-eigenaresse 
van de winkel de tip gehad om eens contact te zoeken met Jantien 
Meeuwsen, de ambassadeur van stichting DID. Jantien vertelde me 
dat DID niet alleen regelingen voor medewerkers heeft, maar ook voor 
ondernemers. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt!” 

Gratis financiële vergoeding
Jantien Meeuwsen: “DID is een initiatief van de KNDB en biedt gratis 
financiële vergoedingen voor ondernemers en hun medewerkers 
om hen duurzaam inzetbaar te houden. Suzanne maakte gebruik 
van de DID-ondernemersregeling Continuïteit Bedrijfsvoering. DID 
vergoedt dan gedurende zes maanden de kosten van vervanging. 

Een ondernemer die uitvalt vanwege ziekte of andere persoonlijke 
omstandigheden heeft daarmee de mogelijkheid om weer op adem 
te komen, terwijl de winkel wel gewoon kan doordraaien.” In dit 
geval kon DID zelfs nog meer betekenen. Jantien: “Toen Suzanne de 
aanvraag indiende, kon ik haar koppelen aan een ervaren drogisterij-
medewerkster in de buurt die via DID een werk-naar-werk traject 
zou gaan volgen. Bovendien bleken zij ook nog eens oud-collega’s 
van elkaar te zijn! Binnen twee weken was alles geregeld. De 
medewerkster ging direct aan het werk en Suzanne kon haar rust 
nemen, in de wetenschap dat haar winkel goed kon doordraaien.” 

Voor medewerkers én ondernemers
Inmiddels is Suzanne moeder geworden van een prachtige dochter. 
Ze is blij met de manier waarop DID haar heeft kunnen bijstaan: 
“In een toch al roerige periode was het ontzettend fijn dat alles zo 

makkelijk en snel werd geregeld. Een pluim voor stichting DID en 
voor Jantien Meeuwsen! Ik heb me daardoor volledig kunnen richten 
op mijn zwangerschap, zonder dat er nog allerlei zorgen over de 
zaak bijkwamen. Er is zoveel last van mijn schouders genomen. Het 
is fantastisch dat DID bestaat en dat DID er óók voor ondernemers 
is. Het was net dat (financiële) steuntje in de rug waaraan ik op dat 
moment behoefte had. Het nam zoveel zorgen weg.”

Meer weten over DID?
Ook weten wat stichting DID voor u 
en uw medewerkers kan betekenen? 
Neem dan contact op met DID-
ambassadeur Jantien Meeuwsen, 
via 06 - 41 788 494 of via jantien.
meeuwsen@stichtingDID.nl. Een 
overzicht van alle DID-regelingen, de 
voorwaarden daarvoor én de meest 
gestelde vragen vindt u ook op onze 
website www.stichtingDID.nl.  

Tot zes maanden gratis vergoeding voor vervanging

“ Fantastisch dat DID er ook 
voor ondernemers is”
Het zwangerschapsverlof van Suzanne Jansen, eigenaresse van DIO Kampen, 
leek nog heel ver weg. Totdat in de 19e week van haar zwangerschap haar 
vliezen braken en ze van de een op de andere dag complete rust in acht moest 
nemen. De ondernemersregeling Continuïteit Bedrijfsvoering van stichting 
Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) bood uitkomst. “DID vergoedde 
niet alleen de kosten van vervanging, maar wist zelfs binnen no-time een 
vervangster te regelen!”

Stichting DID-ambassadeur 
Jantien Meeuwsen

Suzanne Jansen (midden) met haar vaste medewerkers

‘Het (financiële) steuntje in de rug 
waaraan ik behoefte had.’
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