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Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID)

De stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (kortweg stichting DID) is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties en is opgericht in 2013.

Voor wie?

Zelfstandige drogisterijondernemers en hun medewerkers.

Voor wat?

De stichting DID richt zich op duurzame inzetbaarheid en de financiering van verzuim
oplossingen voor medewerkers van zelfstandige drogisterijondernemers.
l www.loopbaanpleindrogisterijen.nl ontdek je talenten, ontwikkel jezelf en werk aan
je toekomst!
l	Minder Werken Regeling financiering van minder werken voor 63-plussers, waardoor
hun waardevolle kennis behouden blijft
l	Werk naar Werk begeleiding hulp en financiële steun bij loopbaanbegeleiding van
55-plussers bij gedwongen bedrijfssluiting en/of reorganisatie
l	Financiering verzuimoplossingen hulp en financiële steun bij het voorkomen en verkorten van verzuim o.a. door interventies, mediation, omscholing, spoor 2 trajecten e.d.
l	
Loonaanvullingen WIA/WAO-uitkeringen

Door wie?

De stichting DID is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie Koninklijke
Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en
CNV Dienstenbond.

Meer weten?

Kijk op onze website: www.stichtingDID.nl
Of neem contact op met de uitvoeringsorganisatie van de regeling:
Administratie Groep Holland (AGH)
Postbus 1044
2280 CA Rijswijk
Tel. 088 – 1198098
E-mail: info@agh.nl

voor werknemers:
Maak werk van je toekomst!

voor werkgevers:
Houd uw medewerkers duurzaam inzetbaar

www.loopbaanpleindrogisterijen.nl
met tips, trucs en tests om jezelf te blijven ontwikkelen, een opleidingsgids én een vacaturebank

Goede medewerkers zijn goud waard. Als werkgever weet
u daar alles van. Met elkaar vinden we het in de drogisterijbranche daarom belangrijk dat medewerkers optimaal
inzetbaar zijn en tot aan hun pensioen gezond en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op de website! 24 uur per dag geopend!

je energie van krijgt en wat je verder kunt ontwikkelen. Dat
helpt allemaal mee om op een leuke en gezonde manier
aan het werk te blijven.

Denk jij wel eens na over wat je straks voor werk doet? Wil
je verder in onze prachtige drogisterijbranche, of kijk je
ook wat breder? Of misschien ben je al wat ouder en wil je
liever wat minder gaan werken. Of heb je te horen gekregen dat je baan vervalt en wil je op zoek naar ander werk?
Hoe dan ook: het is belangrijk dat je weet wat je wilt en wat
je kunt, zodat ook jij duurzaam inzetbaar blijft. Binnen of
buiten onze branche.

De website www.loopbaanpleindrogisterijen.nl is 24 uur per
dag geopend en heeft je veel te bieden. Dit kun je er allemaal al vinden:
l	
E-portfolio: hoe presenteer ik mezelf?
l	
CV-creator: tips om een goed CV op te stellen
l	Beroepenverkenner: welke beroepen passen er bij jou?
l	
Opleidingsgids: vind een opleiding die bij je past
l	
Persoonlijkheidstesten: wie ben ik, wat kan ik en
wat wil ik
l	
Loopbaanverkenner: breng je competenties in beeld
(en welke beroepen horen daarbij?)
l	Vacaturebank: vind een job in jouw regio – binnen én
buiten de drogisterijbranche

Daar helpt de stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) jou én je werkgever graag mee. Bijvoorbeeld met
het Loopbaanplein Drogisterijen, maar ook met financiële
regelingen om minder te gaan werken als je ouder bent. Of
door je van werk naar nieuw werk te begeleiden als je 55+
bent en werkloos wordt. Kortom: de drogisterijbranche kan
veel voor je doen.

Loopbaanplein Drogisterijen

Hoe kijk jij naar je toekomst?

Het digitale Loopbaanplein Drogisterijen helpt je verder in
je werk en je ontwikkeling. Op de website draait het om jou:
je ervaring en je opleiding, maar vooral ook om je talenten
en je mogelijkheden. Via de website kun je dat allemaal in
kaart brengen. En als je dat hebt gedaan, dan helpt Loopbaanplein Drogisterijen je aan een passende opleiding.
Of – als je op een andere baan wilt solliciteren – om een
goed CV op te stellen en jezelf te presenteren. En natuurlijk
ontbreekt de regionale vacaturebank niet.
Weet je nog niet zo goed wat je wilt en wat je allemaal
kunt? Via allerlei testen kun je op het Loopbaanplein
Drogisterijen ontdekken wat jouw sterke punten zijn, waar

De stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (stichting DID) helpt u én uw medewerkers daar graag mee. Met
het Loopbaanplein Drogisterijen, maar ook met financiële
regelingen voor ouderen om minder te gaan werken of om
hen van werk naar nieuw werk te begeleiden. Bovendien is
de stichting per 1 juli 2014 ook uw aanspreekpunt voor de
financiering van verzuimoplossingen.

Loopbaanplein Drogisterijen

Ontwikkeling van uw medewerker centraal

Het digitale Loopbaanplein Drogisterijen helpt uw medewerkers verder in hun werk en hun ontwikkeling. De website
gaat niet alleen uit van ervaring en opleiding, maar vooral
van de talenten en competenties van uw medewerkers.
Met persoonlijkheidstesten brengen zij hun mogelijkheden in
beeld en de beroepentest geeft inzicht in passende banen.
Daarnaast vinden uw medewerkers er een opleidingsgids,
een vacaturebank en ondersteuning bij sollicitaties. Maar
er is ook aandacht voor fit blijven en het meegaan met vernieuwingen. Omdat ook dat soort aspecten bijdragen aan
de duurzame inzetbaarheid van mensen. Laat uw medewerkers gerust een kijkje nemen op www.loopbaanpleindrogisterijen.nl. Niet alleen zij, maar ook u heeft daar plezier van!

Minder Werken Regeling

Minder Werken regeling

Het aantal 100-jarigen stijgt met stip en de pensioenleeftijd
stijgt mee. Maar als je ouder wordt, is iets minder werken
misschien wel prettig. Ben je ouder dan 63 jaar? Dan kun
je mogelijk in aanmerking komen voor de Minder Werken
Regeling. Vraag je werkgever om meer informatie.

Werknemers die ouder zijn dan 63 jaar kunnen vanaf twee
jaar vóór de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen
(AOW) in aanmerking komen voor de Minder Werken regeling. Met deze regeling blijft de waardevolle kennis van
oudere werknemers behouden voor uw drogisterij en kunnen
zij op een prettige manier hun werkzame leven afbouwen.
Met de Minder Werken regeling kan uw medewerker tot 25%
minder werken tegen haar volledige brutoloon. De stichting
DID financiert 25% van dit brutoloon (plus werkgeverslasten). Kijk voor meer informatie op www.stichtingDID.nl.

Een stapje terug voor 63-plussers

Werk naar Werk begeleidingstraject

Hulp bij reorganisatie, faillissement of bedrijfssluiting
Ben je ouder dan 55 jaar en stopt je baan vanwege bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance van betaling of faillissement? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een
loopbaantraject. Je wordt dan geholpen met dingen als omscholing, outplacement en sollicitatietraining. Je werkgever
kan dit voor je aanvragen. Gaat het bedrijf failliet, dan kun je
dit tot zes maanden na het faillissement ook zelf doen. Kijk
op de website www.stichtingDID.nl voor meer informatie.

Een stapje terug voor uw oudere medewerker

Werk naar Werk regeling voor 55-plussers

Loopbaangeleiding bij reorganisatie, faillissement of
bedrijfssluiting

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met bedrijfssluiting,
reorganisatie, surseance van betaling of faillissement, dan

heeft dat vaak nare gevolgen voor uw medewerkers. Voor uw
55-plussers kunt u dan een beroep doen op de Werk naar
Werk regeling van de stichting DID. Deze regeling biedt uw
werknemers van 55 jaar en ouder een begeleidings- of opleidingstraject dat kan bestaan uit (om)scholing, outplacement,
sollicitatietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van uw medewerker bevorderen. Ook over deze regeling
vindt u meer informatie op www.stichtingDID.nl.

Eén loket voor verzuimoplossingen en duurzame
inzetbaarheid
Van stichting Werk(t) naar stichting DID

Per 1 juli 2014 is de stichting DID ook hét aanspreekpunt
voor alle zelfstandige drogisterijondernemers en hun
medewerkers als het gaat om financieringsaanvragen voor
verzuimoplossingen voor het voorkomen en verkorten van
(langdurig) verzuim. Voorheen werden deze aanvragen
behandeld door de stichting Werk(t). De regelingen blijven
gelijk, de uitvoering ligt vanaf juli 2014 bij stichting DID.
De verzuimoplossingen die stichting DID financiert, zijn:
l	Interventies om verzuim te verkorten
of voorkomen (zoals mediation,
fysieke therapie, schuldhulp
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Spoor 2 trajecten: het zoeken
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Tevens financiert stichting DID de loonaanvulling op WIA/
WAO-uitkeringen.
Kortom: één loket voor ondernemers en medewerkers van
zelfstandige drogisterijen voor duurzame inzetbaarheid en
verzuimoplossingen.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op onze website: www.stichtingDID.nl
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