
Als ondernemer sta je er niet alleen voor!  
De voordelen van het KNDB-lidmaatschap 
 

De Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) is de werkgeversorganisatie voor zelfstandige  
drogisterijondernemers. We ondersteunen ondernemers bij hun bedrijfsvoering ter bevordering van goed  
werkgeverschap. 
Van algemene belangenbehartiging, tot en met individueel advies en van ondersteuning bij het personeelsbeleid 
tot en met financieel voordeel voor u als ondernemer.  

De KNDB vertegenwoordigt zelfstandige drogisterij-
ondernemers bij de CAO-onderhandelingen en  
participeert in het verzuimloket Remedium en in de 
stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen.  
 
Samen met deze partners ondersteunen wij onderne-
mers bij hun verzuimbeleid en halen financiële drem-
pels weg voor interventies ter bevordering van de in-
zetbaarheid van uw medewerkers.  
 

KNDB-lid Frank Gerrits (DA): 
‘Waarom ik lid ben van de KNDB? Ik besefte opeens 
dat de KNDB de énige partij in onze markt is die de 
belangen van de zelfstandigen behartigt. Neem de 
CAO: hoe zouden we die zonder hen voor elkaar  
hebben gekregen, onder die voorwaarden?  
We zouden helemaal ondergesneeuwd zijn geraakt 
door de wensen en eisen van het grootwinkelbedrijf. 
En bij een salarisverhoging van ons personeel heb je 
het echt niet over enkele kwartjes per uur. Dat doet  
de KNDB echt heel goed.’ 

KNDB-lid Marc van den Biggelaar, Boxtel: 
‘Ik had een personeelslid dat door een ski-ongeluk haar 
been had gebroken en claimde 8 weken niet te kunnen 
werken. Toen ik een second opinion aanvroeg, ging het 
mis. Daar zat ik erg mee. Dankzij een mediationproces 
via de KNDB kon ik op een goede manier afscheid  
nemen van de werknemer. Met hun hulp had ik veel 
minder kopzorgen. Ontzorgen, daar is de KNDB érg 
goed in.’ 

Maakt u al gebruik van alle voordelen van het KNDB-lidmaatschap?  

Als KNDB-lid betaalt u € 287 contributie per jaar. Heeft u meerdere filialen? Dan betaalt u  

€ 70 per filiaal extra. Onderstaand enkele voordelen van uw KNDB-lidmaatschap.   

Uw voordelen van het KNDB-lidmaatschap 
 

•     Gratis eerstelijns advies over personeelszaken,   •  Mantelovereenkomst met Mercer voor een  
       arbeidsvoorwaarden, CAO en juridische ondersteuning      uitgebreide en scherp geprijsde ziekteverzuim-  
•     Gratis downloaden van arbeidscontracten, studie-       verzekering 
       overeenkomst, huishoudelijk reglement en andere       •  Gebruikmaken van de overeenkomst met Lagere Huur     
      modelformulieren.            
•     Tot 19% korting op de jaarlijkse Buma- en Sena-heffing  •  Gratis goedgekeurd RI&E-instrument 
      (bij facturatie via de KNDB)     •   Gebruik maken van verzuimloket Remedium  
•     Korting op transactiekosten creditcards via Easy   •   Gebruik maken van de regelingen van Duurzame 
       Payment Service                Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) 
•      Korting op brandstof met de KNDB Brandstofpas  •   E-mail nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving 
•     Online BHV-tool voor € 7,50 p/p via Help123        en branche- en sectorkwesties 

Op www.kndb.org vindt u een overzicht van alle voordelen waarvan u gebruik kunt maken.    

Daarnaast biedt de KNDB u voordeel én gemak met 
diverse mantelovereenkomsten, bijvoorbeeld een uit-
gebreide, scherp geprijsde ziekteverzuimverzekering.  
 
Ons persoonlijk advies is altijd toegespitst op uw eigen 
situatie en de eigen branche, met kennis van wet– en 
regelgeving, de CAO, brancheregelingen en  
financieringsmogelijkheden.  

http://www.remedium.org/
https://stichtingdid.nl/
https://kndb.org/14/ledenvoordeel/


Een greep uit de activiteiten van de KNDB in 2021/2022 

Met de KNDB sta je er als ondernemer niet alleen voor! Hoe we dat doen?  
Hier een kort overzicht van de zaken waarmee we er voor u zijn, elke dag opnieuw.  

CAO en arbeidsvoorwaardenbeleid 
De laatste jaren is de CAO voor de drogisterijbranche ongewijzigd verlengd. Deze 
is formeel afgelopen op 1 juli 2021 maar kent nawerking voor medewerkers. Alter-
natieve scenario’s worden momenteel onderzocht.    

Ziekteverzuimverzekering via Mercer   
KNDB biedt een mantelovereenkomst aan met Felison via Mercer voor de ziekte-
verzuimverzekering. Met een scherpe premie die per 2021 10% en per 2022 7,5% 
lager is dan de geprolongeerde premie elders. Plus een interventiebudget van  
€ 4.000 per werknemer, een PMO en een koppeling met Remedium.  

Goedgekeurde Branche RI&E bespaart toetsingskosten 
De KNDB ontwikkelde samen met de vakbond een digitaal RI&E-instrument. U 
bespaart daarmee als zelfstandige drogist (tot 25 werknemers) de toetsing van de 
Risico–Inventarisatie & -Evaluatie. Dat scheelt al snel een paar honderd euro! 

KNDB uw Covid-19 partner 
Vanaf de start van de pandemie zijn de coronamaatregelen snel en zorgvuldig 
gecommuniceerd. De KNDB geeft u als ondernemer aan wat er verandert en 
hoe u daarop kunt inspelen. Met een praktisch deurbeleid, quarantaineregels, 
voorbeeldbrieven en talloze andere tips. Maar óók door PCR– en sneltesten 
beschikbaar te stellen voor KNDB-leden.  

Meer weten?  
Neem een kijkje op de website www.kndb.org of neem contact met ons op. 

Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond, Postbus 262, 2260 AG  Leidschendam 
tel. 070-3012786, e-mail: secretariaat@kndb.org 

Online BHV-tool 
Voor KNDB-leden is de online BHV-tool van Help123 beschikbaar. Hiermee kunt 
u op een eenvoudige manier uw BHV organiseren. De kosten bedragen slechts  
€ 7,50 per persoon. Reden genoeg om alle medewerkers de cursus te laten  
volgen!  

Diversen 
De mantelafspraken met Buma/Stemra, Sena, Easy Payment Services, Lagere Huur 
en brandstofpas zijn voor 2022 geprolongeerd.  

KNDB-lid Judith van Rooijen, IJsselstein: 
‘De meerwaarde van het KNDB-lidmaatschap is voor mij essentieel. Kort en goed: de KNDB geeft mij rust, 
minder zorgen. Als ik wat heb op het gebied van werknemers of wetgeving, dan bel ik de KNDB en word ik 
direct geholpen. Nicole Hoetjes van de KNDB heeft aan een half woord voldoende en komt meteen met het 
juiste antwoord. Dat is echt een kracht, zoiets is goud waard. Dus kan ik drogisten de KNDB alleen maar  
aanraden!’ 


