
Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen  
Stimuleringsregelingen voor werknemers en ondernemers  
 
 
Medio 2013 is de stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) opgericht, een samenwerking 
van werkgeversorganisatie Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en werknemersorganisa-
ties FNV en CNV Dienstenbond.  
DID stelt zich ten doel de inzetbaarheid van werknemers bij zelfstandige drogisterijondernemers te 
bevorderen. Hiervoor maakt zij gebruik van de resterende VUT-gelden en de interventiegelden, 
opgebracht door zelfstandige drogisterijondernemers.  
Sinds haar twee-jarig bestaan heeft deze stichting een enorme vlucht genomen. De activiteiten die 
DID faciliteert zijn uitgegroeid tot een scala aan dienstverlening, ook voor de ondernemers. 
 
De regelingen van DID 
Minder werken regeling voor 63-plussers 
Werknemers van 63+ kunnen vanaf twee jaar voor de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen 
(AOW) in aanmerking komen voor de minder werken regeling. Zij kunnen 25% minder werken, tegen 
hun volledige brutoloon. DID financiert 25% van dit brutoloon (plus wg-lasten) aan de werkgever. 
 
Werk naar Werk begeleidingstraject 
In geval van bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance of faillissement kan de werkgever ten behoeve 
van zijn werknemer een beroep doen op Stichting DID ter financiering van een werk naar werk-
begeleidingstraject. Dit begeleidings- en/of opleidingstraject kan bestaan uit (om)scholing, 
outplacement, sollicitatietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van de werknemer 
bevordert. 
Per 3 augustus 2015 is deze regeling ook beschikbaar gekomen voor de ondernemers zelf die over 
zijn gegaan tot bedrijfssluiting. 
 
www.loopbaanpleindrogisterijen.nl 
Een talentcentrum waar werknemers kunnen werken aan hun eigen talenten en ontwikkeling. 
 
Financiering verzuimoplossingen 
Financiële steun bij het voorkomen en verkorten van verzuim o.a. door interventies, mediation, 
omscholing, spoor 2 trajecten e.d.  
 
Loonaanvullingen bij WIA/WAO 
Loonaanvulling in geval van WIA/WAO volgens artikel 7.2 van de CAO drogisterijbranche. 
 
Slachtofferhulp via DOeN 
Zelfstandige drogisterijondernemers en hun personeel kunnen in geval van traumazorg (agressie, 
bedrijfsongeval, overval, etc.) een beroep doen op Slachtofferhulp DOeN via telefoon 0900-2353636. 
 
Aanvullingsregeling WW in geval van bedrijfssluiting  
Indien een werknemer na beëindiging van haar dienstverband in verband met opheffing of 
herstructurering bedrijf, een WW-uitkering krijgt toegekend door UWV dan vult DID deze WW-uitkering 
een beperkt aantal maanden aan tot maximaal 90% van het laatst verdiende brutoloon.  
Check het reglement van DID voor de exacte uitwerking van deze regeling. 
 
Continuïteit bedrijfsvoering / vervanging ondernemer 
Zelfstandige drogisterijondernemers die geconfronteerd worden met tijdelijke en uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming ten behoeve van 
de continuering van de bedrijfsvoering. In te zetten voor de tijdelijke inhuur van bijvoorbeeld een 
vervangend (assistent) bedrijfsleider. 
 
Jantien Meeuwsen, ambassadeur DID 
DID heeft een ambassadeur aangesteld; Jantien Meeuwsen. Zij bezoekt zelfstandige drogisterijen om 
de activiteiten breder bekend te maken. 
 
Werkgevers en werknemers die aanspraak willen maken op de gelden dienen te voldoen aan de 
statuten en het reglement van stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen.  
Meer info via www.stichtingDID.nl en www.loopbaanpleindrogisterijen.nl.  
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