
Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) ondersteunt zelfstandige drogisterijondernemers 
bij het inzetbaar hebben en houden van hun medewerkers. Anders gezegd: hoe zorg je ervoor dat je 
medewerkers zo gezond en plezierig mogelijk door hun werkzame leven gaan? DID kan daar een handje 
bij helpen. Ondernemers én medewerkers kunnen gebruik maken van diverse regelingen: van werk naar 
werk begeleiding en coaching tot en met minder werken voor 65-plussers en verzuimoplossingen. 
Financiële tegemoetkomingen zorgen ervoor dat je als werkgever de kosten daarvan niet alleen hoeft te 
dragen. In veel gevallen zijn de regelingen gratis. Goed voor je medewerkers én goed voor je bedrijf!

DID is in 2013 opgericht en is een samenwerkingsverband van brancheorganisatie Koninklijke 
Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en CNV Vakmensen. Al bijna 10 jaar is DID dé partner voor 
zelfstandige drogisterijondernemers en hun medewerkers als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Via 
de DID-regelingen en een goed netwerk aan partnerorganisaties zorgen we samen voor gezonde en 
vitale medewerkers. 

Drogisterijbranche koestert haar medewerkers
DID ondersteunt zelfstandige drogisterijondernemers bij duurzame inzetbaarheid

Wat kan DID doen voor je medewerkers en jou?
De regelingen op een rijtje:
• Minder werken regeling: laatste twee jaar 

voorafgaand aan AOW 25% minder werken met 
behoud van salaris

• Werk naar werk begeleiding en/of omscholing: 
vraag Jantien Meeuwsen naar de mogelijkheden

• Preventieve tools om inzetbaarheid te vergroten: 
o.a. stoplichtkaart voor werkgever en werknemer 
en het oplossingenboekje ‘Is DID de oplossing?’

• DOEN Slachtofferhulp: opvang en nazorg bij 
traumatische gebeurtenissen

• Tegemoetkoming interventie: financiële  
tegemoetkomingen om verzuim te verkorten en 
re-integratie te bevorderen

• Teamsessies & coaching: een dagdeel of avond 
met het team aan de slag om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen

• DID-adviseur Jantien Meeuwsen: 1-op-1 advies 
voor werkgever én medewerker, procesbegeleider  
bij (dreigende) conflicten of moeilijke gesprekken.

Ciska Krom: “fit naar de finish!”            

“Het merendeel van mijn leven heb ik in 

de drogisterijbranche gewerkt, het laatst 

bij Biefit in Naaldwijk. Vanaf twee jaar 

voor mijn AOW maakte ik gebruik van 

de ‘minder werken regeling’ van DID. Ik 

vond het een cadeau! Minder werken 

met behoud van salaris. Zo ben ik fit 

naar de finish gekomen.”



Een greep uit de mogelijkheden van DID
DID in de praktijk: ervaringen en voorbeelden

Richard Schmidt (Etos Driebergen):                                 

“Eén van mijn medewerksters was heel fijn en heel lang bij 

mij aan het werk, maar was eigenlijk toe aan een nieuwe 

uitdaging. Via DID volgde ze een loopbaanbegeleidings-

traject. Ze werkte gewoon bij ons door. Uiteindelijk vond 

ze een voor haar passende nieuwe werkkring. Mooi dat we 

het samen bespreekbaar hebben kunnen maken!”

Geja Reuverkamp (ex-medewerker Kinket Hasselt)                      

“Onlangs sloot de winkel waarin ik al 30 jaar werkte, omdat het 

ondernemersechtpaar met pensioen ging. Dat was wel moeilijk!     

Ik heb via DID een loopbaanbegeleidingstraject gevolgd en daarna 

een opleiding. Met een leuke baan in de zorg als resultaat, waar ik 

ook weer met veel plezier 67 jaar kan worden!”

Nicole Hoetjes (KNDB):                                                        

“Als KNDB schakelen we DID regelmatig in. 

Bijvoorbeeld als een winkel gaat sluiten. DID-

adviseur Jantien Meeuwsen kan dan helpen en 

kijken of er ondersteunende mogelijkheden zijn 

vanuit de DID-regelingen. Maar ook als een 

ondernemer een probleem met een zieke mede-

werker aankaart, roepen we Jantien vaak in. Als 

procesbegeleider lost ze het vaak onderling op.”

Verzuimloket Remedium                                            

Ook Remedium, het verzuimloket voor de 

drogisterijbranche, weet DID te vinden. 

Voor de 1-op-1 begeleiding van een mede-

werker of het geven van concrete tips en 

handvatten waardoor een medewerker zich 

weer prettiger voelt en aan het werk kan. 

Deidre Artien (DA Ter Aar):                                   

“Ik ben nu 5 jaar zelfstandig drogisterij-ondernemer en in 

die tijd is er veel veranderd.  Tijd om onder begeleiding 

van DID-adviseur Jantien Meeuwsen samen met het team 

te kijken naar zaken als: van waar zijn we gekomen, waar 

staan we nu en hoe gaan we samen de toekomst in? En 

welke taakverdeling past daarbij? De begeleiding vanuit 

DID is heel prettig: ik krijg tips en tools waar ik direct wat 

mee kan!”

Kennismaken? Meer weten over DID?
Neem een kijkje op onze website of neem contact op met DID-
adviseur Jantien Meeuwsen. Jantien heeft een jarenlange 
werkervaring in de drogisterij, maar heeft zich geschoold in het 
advieswerk rondom duurzame inzetbaarheid. Door haar ervaring en 
opgewekte karakter is ze een prettige gesprekspartner voor zowel 
ondernemer als medewerkers. Jantien komt op afspraak langs en 
houdt uiteraard rekening met de tijden die in de winkel het beste 
uitkomen. 

www.stichtingDID.nl 


