
 

Wat doet u om bewustwording en gedrag van uw medewerkers te stimuleren?  
Gratis workshop: ‘Investeer in de inzetbaarheid van je medewerkers‘ 
 
Gezonde, betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn het visitekaartje van uw winkel. Maar hoe zorgt u 
ervoor dat zij dat ook blijven? In de gratis workshop voor werkgevers van stichting Duurzame 
Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) leert u in drie uur wat u als ondernemer zelf kunt doen aan de 
duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Maar ook hoe u hen motiveert om daar zelf ook aan te 
werken. 
 
Praktische handvatten 
Tijdens de workshop bespreken we welke financiële voordelen u kunt behalen met het vergroten van de 
inzetbaarheid van uw medewerkers. U gaat vervolgens op een meer preventieve en proactieve manier 
aan de slag met uw personeelsbeleid. Naast gezondheidsaspecten komen bijvoorbeeld ook andere 
onderwerpen aan de orde die invloed kunnen hebben op de inzetbaarheid van uw medewerkers. Denk 
bijvoorbeeld aan mantelzorg, het hebben van schulden of psychische overbelasting. Ook gaan we in op 
houding- en gedragsverschillen tussen jongere en oudere medewerkers. Ten slotte behandelen we op 
welke manier u in gesprek kunt gaan met uw medewerkers. Daarbij komt niet alleen aan de orde wat u 
met uw medewerkers kunt bespreken, maar ook hoe u dat het beste kunt doen. Kortom: een workshop 
met praktische handvatten die u direct in de praktijk kunt brengen. 
De workshop wordt verzorgd door Sandra van den Bedem en Sylvia Bernard, die beiden beschikken over 
een schat aan ervaring in personeelsbeleid en medewerkersvraagstukken.  
 
Centraal tijdens deze workshop 

• Wat kunt u doen om de bewustwording en het gedrag van uw medewerkers te stimuleren? 

• Via welke gesprekstechnieken kunt u uw medewerkers enthousiasmeren? 

• Voorkom uitval. Ervaar wat u kunt doen. 

• Wat levert investeren in duurzame inzetbaarheid u op? 
 
Wanneer     Waar 
Donderdag 18 mei 9.00 – 12.00 uur  Hotel Tjaarda te Oranjewoud 
Dinsdag 23 mei 13.30 – 16.30 uur  bij DID te Rijswijk 
Woensdag 24 mei 9.00 – 12.00 uur   bij New Care Supplements BV te Waalwijk 
Maandag 29 mei 16.00 – 18.00 uur   bij Van der Valk ‘De Witte Bergen’ Eemnes  
      (in combinatie met de ALV van de KNDB) 
Dinsdag 30 mei 13.30 – 16.30 uur  Hotel Restaurant De Draak te Bergen op Zoom 
Woensdag 31 mei 9.00 – 12.00 uur  bij Remedium in Leusden 
Donderdag 1 juni 13.30 – 16.30 uur  bij Holland Pharma in Borculo 
Woensdag 7 juni 9.00 – 12.00 uur  bij Vriesia in Alkmaar 
Donderdag 8 juni 13.30 – 16.30 uur   bij Faco Retail BV in Diemen 
 
Aanmelding: meld u aan via info@stichtingDID.nl 
 
 
Stichting DID 
Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) is in 2013 op initiatief van de KNDB opgericht,  is 
een samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) 
en werknemersorganisatie CNV Vakmensen en voorziet in financiële tegemoetkomingen om 
medewerkers van zelfstandige drogisterijbedrijven inzetbaar te hebben en te houden. 
Kijk op www.stichtingDID.nl voor meer informatie. 

 
Deze workshops worden mede mogelijk gemaakt met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).  
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