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Oude VUT-gelden beschikbaar 
De VUT-regeling voor de drogisterijbranche is in 2012 geëindigd. 
De werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche hebben 
het geld dat  over was, ondergebracht in de stichting Duurzame 
Inzetbaarheid Drogisterijen (DID). Met als doel ervoor te zorgen dat 
medewerkers in de branche op een plezierige en gezonde manier 
aan het werk kunnen blijven tot aan hun pensioen – of dat nu  
binnen of uiteindelijk buiten de branche is. 

Veel te bieden
Stichting DID heeft werkgevers én medewerkers daarom heel  
wat te bieden. Ouderen kunnen bijvoorbeeld tot 25% minder  
werken en medewerkers die moeten afvloeien kunnen op kosten 
van stichting DID een opleiding volgen die hen helpt bij het  
vinden van een nieuwe baan. Ook zijn er vergoedingen om zieke 
medewerkers weer op de been te helpen of om te voorkomen  
dat medewerkers gaan uitvallen. Doorgaans zijn dat kosten waar 
een werkgever meestal niet op zit te wachten en die soms zwaar 
drukken. Stichting DID vergoedt veel van dit soort kosten. 

Ambassadeur bekijkt mogelijkheden
DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen komt op afspraak langs  
in de winkels om te kijken hoe werkgevers en medewerkers  
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van stichting DID.  
Met meer dan 25 jaar ervaring als mede-eigenaresse van vijf 
drogisterijen weet Jantien Meeuwsen als geen ander hoe het er 
dagelijks in de winkel aan toe gaat en voor welke uitdagingen  
de drogisterij-ondernemer staat. Sinds 6 jaar is zij bestuurslid 
van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB), mede- 
oprichter van stichting DID en daarmee uitstekend op de hoogte 
van alle regelingen die stichting DID de branche biedt. Reden om 
juist haar te vragen om ambassadeur te worden. 

Afspraak maken?
In 2015 wordt een groot deel van de drogisterij-ondernemers bena-
derd voor een afspraak met DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen. 
Wilt u niet wachten tot Jantien ook uw winkel komt bezoeken? Bel 
haar om een afspraak te maken via 06 - 41 78 84 94 of mail naar 
jantien.meeuwsen@stichtingdid.nl  

nieuws

Ambassadeur Jantien Meeuwsen brengt mogelijkheden onder de aandacht 

Vergoedingen stichting 
DID nog niet overal bekend
Werkgevers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche 
kunnen in veel gevallen gebruik maken van de gelden van stichting 
Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) om hun medewerkers 
inzetbaar te houden. Toch is dat nog niet zo bekend in de branche. 
Vandaar dat stichting DID ambassadeur Jantien Meeuwsen heeft 
benoemd, die samen met de werkgevers en met medewerkers kijkt 
naar de mogelijkheden die er zijn. 

Stichting DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen
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