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A C H T E R G R O N D

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen

Advertorial

Anne-Marie Wigger wordt schoonheidsspecialiste via stichting DID

‘Nu alleen het 
papiertje nog!’

Een paar maanden geleden kreeg Anne-Marie Wigger te horen dat de drogisterij waarin 

ze al zeventien jaar werkt in augustus 2015 gaat sluiten. Een vervelend bericht, zeker als je 

de 55 al gepasseerd bent. Dan liggen de banen immers niet meer voor het oprapen. Toch 

ging Anne-Marie niet bij de pakken neerzitten. Ze kwam in gesprek met DID-ambassadeur 

Jantien Meeuwsen en met resultaat: Anne-Marie gaat na het sluiten van de winkel direct 

weer aan de slag. Terug de schoolbanken in om schoonheidsspecialiste te worden!

Ommekeer
‘Ik heb met heel veel liefde en plezier zeventien 

jaar in de drogisterij gewerkt,’ vertelt Anne-

Marie. ‘Het sluiten van de winkel kwam dan ook 

hard aan. Gelukkig bracht mijn werkgeefster 

me in contact met Jantien Meeuwsen van 

stichting DID.’ Achteraf blijkt dat de ommekeer 

te zijn geweest. Anne-Marie lacht: ‘Tijdens 

een gesprek met Jantien kwam het op mijn 

sterke punten. Ik vertelde dat ik geniet van het 

contact met mensen en hen graag adviseer 

over huidverzorging en make-up. Voor mijn 

vriendinnen en dochters deed ik dat ook al. 

Naast alle bekende drogisterijopleidingen had 

ik namelijk ook een visagieopleiding gevolgd, 

en vorig jaar nog een schriftelijke cursus 

schoonheidsspecialiste. Jantien vroeg me 

daarna wat mijn hobby’s waren. Ik vertelde 

toen dat – nu de kinderen het huis uit zijn – ik 

thuis een kamer aan het opknappen was om 

‘iets leuks’ in te gaan doen. Toen vielen alle 

puzzelstukjes op zijn plaats. Jantien stelde 

precies de juiste vragen om me verder op weg 

te helpen. 

DID betaalt opleiding
Ik had weleens gedacht aan een 

schoonheidsspecialistenopleiding, maar de 

professionele opleidingen zijn niet goedkoop.’ 

Jantien vult enthousiast aan: ‘Tijdens het 

gesprek met Anne-Marie kwam het allemaal 

bij elkaar: haar werkervaring én haar interesse 

in huidverzorging en visagie. Het enige wat 

haar nog tegenhield, waren de kosten van de 

opleiding. Daar kon stichting DID bij helpen. 

Als je ouder bent dan 55 jaar en de winkel 

gaat (noodgedwongen) dicht, dan vergoedt 

stichting DID de kosten van een werk-naar-

werkbegeleidingstraject. Bijvoorbeeld via (om)

scholing, outplacement of sollicitatietraining. 

Dat geldt ook voor Anne-Marie. De opleiding 

tot schoonheidsspecialiste past daar prima in. 

Stichting DID betaalt haar opleiding.’

Nieuwe start!
Anne-Marie start direct na het sluiten van 

de winkel met de opleiding, die een jaar 

duurt. Ze heeft er zin in. ‘Ik heb de vakbeurs 

al bezocht en een professionele ligstoel 

aangeschaft. Mijn vriendinnen en dochters 

staan te trappelen om proefpersoon te zijn 

tijdens mijn studie. Voor mij dus geen zwart 

gat of dip, maar een nieuw begin!’

De stichting Duurzame Inzetbaarheid 

Drogisterijen (DID) richt zich op 

duurzame inzetbaarheid, preventie en 

de vergoeding van verzuimoplossingen 

voor medewerkers van zelfstandige 

drogisterijondernemers. Dat doen we 

onder andere door:

•  minder-werken-regeling: financiële 

vergoedingen om minder werken 

voor 63-plussers mogelijk te maken, 

waardoor hun waardevolle kennis 

behouden blijft;

•  werk-naar-werkbegeleiding: 

hulp en financiële steun bij 

loopbaanbegeleiding van 55-plussers 

bij “gedwongen” bedrijfssluiting en/of 

reorganisatie;

•  financiering verzuimoplossingen: hulp 

en financiële steun bij het voorkomen 

en verkorten van verzuim; 

•  loonaanvullingen WAO/WIA;

•  directe opvang en nazorg in geval van 

een overval of traumatische ervaring: 

via stichting D.O.e.N. (telefoonnummer 

0900-2353636) voor zelfstandige 

drogisterijondernemers en hun 

medewerkers;

•  website  

www.loopbaanpleindrogisterijen.nl:  

ontdek je talenten, ontwikkel jezelf en 

werk aan je toekomst!

•  DID-ambassadeur Jantien 

Meeuwsen: onze ambassadeur 

coacht ondernemers van zelfstandige 

drogisterijbedrijven in het toepassen 

van duurzaam personeelsbeleid en 

begeleidt medewerkers in het inzetbaar 

zijn en blijven binnen of buiten de 

drogisterijbranche. 

Meer weten? Kijk op onze websites www.stichtingDID.nl en www.loopbaanpleindrogisterijen.nl 

of neem contact op met onze ambassadeur Jantien Meeuwsen!

DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen en Anne-Marie Wigger




