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Begeleiding na ontslag

Jantina: ‘De winkel waarin ik werkte, werd in 

oktober 2015 gesloten. Dat was behoorlijk 

schrikken. Ik kwam terug van vakantie en kreeg 

toen te horen dat de winkel om economische 

redenen per 1 oktober gesloten zou worden en 

dat de opheffingsuitverkoop direct ging starten. 

Zes weken later was de winkel dicht. Een rare 

gewaarwording. Ik had jarenlang met veel 

plezier gewerkt en het hield ineens op. In die 

tijd maakte ik kennis met Jantien Meeuwsen, 

de ambassadeur van DID. Zij kwam in de 

winkel langs en vertelde over de mogelijkheden 

die stichting DID allemaal biedt, vooral op het 

gebied van werk-naar-werkbegeleiding als je 

werkloos bent geworden. Ik heb dat even op 

me laten inwerken. Jantien had bijvoorbeeld 

verteld dat DID kon bijdragen aan de kosten van 

omscholing. Ik twijfelde of schoonheidsspecialiste 

iets voor me kon zijn, maar mijn hart ligt echt bij 

de drogisterij- en parfumeriebranche. Ik geniet 

ontzettend van werken in de winkel en van het 

contact met klanten.’ 

Zwangerschapsopvang

Jantina: ‘Toen ik Jantien belde, vertelde 

ze me over een onderneemster die een 

vervangingsaanvraag had gedaan. Dat is ook een 

regeling van DID, speciaal voor ondernemers. 

Die kunnen bij ziekte of uitval een aanvraag doen 

om gedurende zes maanden iemand in te huren 

om de winkel mede draaiende te houden. Deze 

onderneemster viel uit vanwege een moeizame 

zwangerschap. Jantien zag een ideale match 

en bracht ons bij elkaar. Toen bleek het ook nog 

eens om een oud-collega van me te gaan die zelf 

een winkel was begonnen. Erg leuk om haar te 

kunnen bijstaan.’ 

Goed voor allebei

Ook DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen is 

blij dat het zo is gelopen. ‘Dit is nou echt een 

‘win-winsituatie’ voor zowel Jantina als voor de 

onderneemster. Jantina is voorlopig weer aan 

het werk en de onderneemster heeft rustig aan 

kunnen doen tijdens haar zwangerschap en is 

inmiddels moeder van een prachtige dochter 

geworden. Als de onderneemster terugkomt 

van zwangerschapsverlof, kan Jantina uiteraard 

weer een beroep doen op een werk-naar-

werkbegeleidingstraject of het opleidingsbudget 

van DID.’ Jantien Meeuwsen is tevreden: ‘Door 

dit soort dingen zien we dat stichting DID, 

een initiatief van de KNDB, écht iets bijdraagt 

aan de duurzame inzetbaarheid binnen de 

drogisterijbranche. En daar doen we het voor!’

Advertorial

DID zorgde voor 
ideale match
’Mijn hart ligt toch bij de drogisterij’

‘Toeval bestaat niet’, zegt Jantina Migo (54). ‘Ik belde Jantien Meeuwsen, de 

ambassadeur van stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) om te 

kijken hoe DID mij kon helpen, nadat ik werkloos was geworden. Jantien had 

nét een aanvraag gehad van een onderneemster in de buurt voor zes maanden 

vervanging. Zij heeft ons gekoppeld en vlak daarna was ik weer aan het werk. 

Het heeft blijkbaar zo moeten zijn. Ik ben ontzettend blij met DID!’ 
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"Dit is nou een echte 

'win-winsituatie' voor 

zowel Jantina als voor 

de onderneemster.’ 




