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Gevolgen voor de winkel
“Het was ontzettend schrikken natuurlijk”, vertelt René Nabben. “Je 
ziet je vrouw op het fietspad liggen met een enorme bult op haar 
hoofd en in de verte hoor je de ambulance al aankomen. In het 
ziekenhuis werd vrij snel duidelijk dat er sprake was van hersenletsel. 
Het gaat gelukkig weer een stuk beter met haar, maar voor de winkel 
had het wel de nodige gevolgen. Ze is minder belastbaar en daardoor 
ook minder inzetbaar.” 

Ondernemersregeling Continuïteit Bedrijfsvoering
De ondernemersregeling Continuïteit Bedrijfsvoering van stichting 
DID bood uitkomst. “Ik had al contact met Jantien Meeuwsen 
van stichting DID over de Minder Werken regeling. Eén van mijn 
medewerksters wilde richting haar pensioen graag minder gaan 
werken. Jantien was in de winkel om daarover te praten, toen ze 
ons verhaal hoorde. Zij wees me direct op de mogelijkheid om ter 
vervanging van mijn vrouw tijdelijk extra mensen aan te trekken 
en dat te laten vergoeden door DID. Ik heb meteen een aanvraag 
ingediend en die werd goedgekeurd. Een fijne oplossing.”

Bijdrage aan vervanging
René Nabben is blij met de ondersteuning vanuit DID. “Het is erg goed 
dat stichting DID er is. Hoewel ik dus wel gebruik maakte van één van 
de regelingen voor medewerkers, was ik niet op het idee gekomen om 
dat voor onszelf te doen. Als ondernemer ben je vooral bezig met je 
winkel en je mensen. Je moet ook maar net weten dat er zo’n regeling 
is binnen je branche en dat je er gratis gebruik van kunt maken. Het 
is fijn dat Jantien Meeuwsen dat onder mijn aandacht bracht. DID 
betaalt nu de kosten van fulltime vervanging gedurende 6 maanden. 
Dat is een mooi financieel steuntje in de rug. En mijn vrouw kan haar 
werk op deze manier voorzichtig opbouwen. Ik weet DID voortaan wel 
te vinden!”

Neem contact op
Ook weten wat stichting DID 
voor u kan betekenen? Neem dan 
contact op met DID-ambassadeur 
Jantien Meeuwsen, telefonisch 
bereikbaar via 06 – 41 788 494 of 
per mail 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.  

“Je moet maar net weten dat er zo’n gratis regeling is voor de branche”

René Nabben blij met onder
nemersregeling stichting DID
Een fietstochtje na een hockeywedstrijd op een zonnige zondagmiddag kreeg 
een lange nasleep. De vrouw van René Nabben, eigenaar van DA Drogisterij 
Nabben in Venlo, werd aangereden. Anderhalf jaar later heeft ze nog steeds 
te maken met de gevolgen daarvan. En het bedrijf ook, want Nathalie Nabben 
werkte als mede-eigenaresse net zo hard mee in de drogisterij als haar man. 
Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen kon bijspringen. 

Stichting DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen

“Ik weet stichting DID 
voortaan wel te vinden!”
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