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VOORWOORD

De economie trekt aan. Er ontstaan grote tekorten op de arbeidsmarkt. Ook de pluimveesector 
zal het moeilijk gaan krijgen om goed personeel te vinden maar ook te houden. Zelfs onze Oost-
Europese collega’s die nu nog met grote getallen hier zijn krijgen andere mogelijkheden en zullen 
andere keuzes maken.

De sector heeft de afgelopen jaren gekozen voor bezuinigen in plaats van investeren in het personeel. 
Arbeidsvoorwaarden zijn aanzienlijk verslechterd en er wordt minimaal geïnvesteerd in personeel. 
Als er niets verandert zal de sector hier last van krijgen. Wil je als sector overleven zul je nu snel het 
tij moeten keren. 

Het OFP en de cao zijn hier de ideale instrumenten voor. Via goede arbeidsvoorwaarden en arbeids-
omstandigheden in de cao weer aantrekkelijk worden voor nieuwe mensen en via het OFP investeren 
in het huidige personeel zodat ze perspectief zien in hun werk. Het aanbieden van opleidingen en 
opleidingsfaciliteiten wordt essentieel.

De wal zal uiteindelijk het schip keren. Maar hoe groot zou dan de averij zijn. Afwachten is geen 
optie.

Karel de Buijzer
Voorzitter werknemerszijde



4



5

INHOUD

   PAGINA

VOORWOORD 3

INHOUDSOPGAVE 5

1 DE STICHTING FONDS COLLECTIEVE BELANGEN VOOR 
 DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE 7
 INLEIDING 7
 DOELSTELLING  8
 BESTUUR 9
 VERGADERINGEN 9
 BENOEMENDE ORGANISATIES 9
 VOORZITTER EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER 9
 PENNINGMEESTER 9
 SECRETARIS 9
 SECRETARIAAT 9

2 BESTUUR 10
 ALGEMEEN 10
 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN  10
 STATUTENWIJZIGING 10
 PREMIE 10
 PLUIMVEE ACADEMIE 10
 WGA-VERZEKERING 11
 ARBOCATALOGUS 12
 OPLEIDINGEN VOOR SLACHTEN EN VERWERKEN VAN EENDEN 13
 BIJDRAGEN / SUBSIDIES 13
 ESF SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 13
 SUBSIDIEBELEID 15

3 WERKGROEP SCHOLINGSACTIVITEITEN 17
 DOELSTELLING 17
 ACTIVITEITEN 17
 SAMENSTELLING WERKGROEP SCHOLINGSACTIVITEITEN 17

4 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN 18

5 DE BEDRIJFSGENOTEN 19

6 ADRESSEN 20



6



7

INLEIDING
In het verslagjaar werd er weer een groot 
aantal onderwerpen besproken binnen de 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie. De activiteiten 
zijn in dit verslag opgenomen.

DOELSTELLING
De stichting stelt zich ten doel het financieren 
en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn 
op het bevorderen van goede arbeidsverhou-
dingen tussen werkgevers en werknemers in de 
pluimveeverwerkende industrie.
Deze activiteiten bestaan binnen het doel van 
de stichting uit het bevorderen van:
a.  het geven van voorlichting en informatie 

aan alle werkgevers en werknemers in de 
pluimveeverwerkende industrie over de 
rechtsgevolgen die voortvloeien uit de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten voor de 
pluimveeverwerkende industrie en/of ande-
re wettelijke voorschriften die op het terrein 
van de arbeidsvoorwaarden liggen;

b.  een eenduidige uitleg en toepassing van de 
bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst voor de pluimveeverwerkende 
industrie en het voorkomen van geschillen 
over de uitleg en toepassing van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst voor de pluim-
veeverwerkende industrie;

c.  het coördineren, voorbereiden en onder-
steunen van het geformaliseerde overleg – 
met uitzondering van cao-overleg – tussen 
sociale partners ten behoeve van alle werk-
gevers en werknemers in de pluimveever-
werkende industrie;

d.  het uitvoeren van werkzaamheden verbon-
den aan het bestuurlijke, financiële en admi-
nistratieve beheer van de stichting;

e.  het verzorgen van algemene informatie 
en publiciteit aan werknemers, werkgevers 
en direct belanghebbenden aangaande de 
vraag en het aanbod van arbeid, de arbeids-
voorwaarden, de arbeidsomstandigheden en 

de opleidingsmogelijkheden in de pluimvee-
verwerkende industrie;

f.  de uitgifte van brochures, periodieken en 
kennisdragers, inclusief de vervaardiging, 
uitgifte en verzending van de noodzakelijke 
hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van 
alle werknemers en werkgevers in de pluim-
veeverwerkende industrie in het belang van 
de arbeidsverhoudingen in de pluimveever-
werkende industrie;

g.  de inzet van adviseurs, die het bestuur 
ondersteunen bij zijn activiteiten en die 
tevens voorlichting en informatie met 
name op het gebied van scholing, vorming, 
arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbe-
leid aan ondernemingen in de pluimveever-
werkende industrie kunnen verstrekken;

h.  ontwikkelingen op bedrijven in de pluim-
veeverwerkende industrie op het terrein van 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeids-
omstandigheden en opleiding van werkne-
mers in het kader van hun inzetbaarheid;

i.  ontwikkelingen gericht op het bevorderen van 
de medezeggenschap, participatie, personeels-
vertegenwoordigingen en ondernemingsra-
den als vormen van overleg op ondernemer-
sniveau tussen werknemers en werkgevers in 
de pluimveeverwerkende industrie;

j.  deelname van werknemers aan congressen 
en vakgroepbestuursvergaderingen van hun 
vakorganisaties;

k.  het opleidingsplan alsmede de opleiding van 
werknemers in het kader van hun inzetbaar-
heid,  ten behoeve van alle werknemers 
en werkgevers in de pluimveeverwerkende 
industrie;

l.  het bevorderen van activiteiten inzake een 
evenwichtige verdeling van arbeid en zorg-
taken van werknemers, waaronder kinder-
opvang;

m.  projecten of activiteiten gericht op de verbe-
tering van de arbeidsomstandigheden bin-
nen de pluimveeverwerkende industrie of 
op de totstandkoming of verbetering van 
bedrijfsbeleid op dit terrein;

1  DE STICHTING FONDS COLLECTIEVE BELANGEN VOOR 
DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE
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n.  het vergroten van de participatie op de 
arbeidsmarkt alsmede het stimuleren van 
een betere aansluiting van de pluimveever-
werkende industrie op de arbeidsmarkt;

o.  projecten of onderzoeksactiviteiten op het 
gebied van opleiding van werknemers in 
het kader van hun inzetbaarheid, arbeids-
voorwaarden, arbeidsomstandigheden en de 
arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van 
goede arbeidsverhoudingen in de pluimvee-
verwerkende industrie, welke projecten of 
onderzoeksactiviteiten tevens gepubliceerd 
kunnen worden, ter bevordering van een 
goede vakbekwaamheid bij het personeel in 
de bedrijfstak; en;

p.  het beheer, het toezicht houden en het doen 
uitvoeren van de door het Georganiseerd 
Overleg met Achmea (voorheen Interpolis) 
gemaakte afspraken over de WGA-
verzekering als bedoeld in artikel 39 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst voor werk-
nemers werkzaam in de pluimveeverwer-
kende industrie, of een regeling die geacht 
wordt daarvoor in de plaats te treden.

BESTUUR
Bestuursleden worden voor de duur van twee 
jaar benoemd. In de maand mei ving de veer-
tiende zittingsperiode aan. Deze begon op 28 
mei 2016 en loopt tot 28 mei 2018. 
Door een wisseling van taken binnen FNV is de 
heer Verhoeven per 9 juni 2017 opgevolgd door 
de heer K. de Buijzer.

Aan het einde van het verslagjaar zijn de
volgende bestuursleden benoemd. 

Leden Plaatsvervangende leden Benoemende organisaties
A.E.M. Peper (Tolbert) vacature CNV Vakmensen
K. de Buijzer (Alkmaar) vacature FNV 
J. Timmer (Hardenberg) Dr. P.C. Vesseur (Houten) NEPLUVI
J.P. Visser (Surhuisterveen) vacature NEPLUVI
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VERGADERINGEN
Het bestuur van de stichting kwam in 2017 vier 
maal bijeen.
De Werkgroep scholingsactiviteiten is in het 
verslagjaar niet bijeen geweest. 
De activiteiten van het bestuur zijn opgenomen 
in hoofdstuk 3 en de samenstelling van de 
werkgroep in hoofdstuk 4 van dit verslag.

BENOEMENDE ORGANISATIES
Door de volgende organisaties worden de 
bestuursleden van de stichting benoemd:
-  de werkgeversorganisatie, de Vereniging 

van de Nederlandse Pluimveeverwerkende 
industrie NEPLUVI: twee leden;

-  de werknemersorganisaties CNV Vakmensen: 
één lid;

-  de werknemersorganisatie FNV: één lid.
Daarbij kan voor elk bestuurslid een plaatsver-
vangend lid worden benoemd.

VOORZITTER EN PLAATSVERVANGEND 
VOORZITTER
Aan het begin van het verslagjaar was de heer 
J. Timmer voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie. Het vicevoor-
zitterschap werd vervuld door de heer J.C.H.M. 
Verhoeven. 

Conform de statuten wisselt het voorzitter-
schap en het vicevoorzitterschap jaarlijks tus-
sen een bestuurslid van werkgeverszijde en een 
bestuurslid van werknemerszijde. Deze datum 
loopt parallel aan de datum van benoeming 
van het bestuur: 28 mei.
Van 28 mei 2017 tot 9 juni 2017 is de heer 
J.C.H.M. Verhoeven voorzitter van het bestuur 
van de stichting. Per 9 juni 2017 is hij in 
deze functie opgevolgd door de heer K. de 

Buijzer. Vanaf 28 mei 2017 is de heer J. Timmer 
benoemd tot vicevoorzitter. 

Wat betreft het voorzitterschap van de 
Werkgroep scholingsactiviteiten wordt als 
datum van wisseling aangehouden 16 novem-
ber. De heer J.C.H.M. Verhoeven, per 9 juni 2017 
opgevolgd door de heer K. de Buijzer, vervul-
den tot 16 november 2017 het voorzitterschap 
van de werkgroep. De heer J. Timmer was vanaf 
16 november vicevoorzitter van de werkgroep. 
Op 16 november 2017 wisselden de heren De 
Buijzer en Timmer van functie.

 
PENNINGMEESTER
In het jaar 2017 vervult de heer J.P. Visser uit 
Surhuisterveen de functie van penningmeester 
van de stichting.

SECRETARIS
In het jaar 2017 is de heer R. Kerkmeijer uit 
Driebergen secretaris van de Stichting 
Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie.

SECRETARIAAT
In het verslagjaar zijn de secretariaatswerk-
zaamheden van de stichting uitgevoerd op het 
kantoor van Sociale Zaken Pluimvee Industrie 
in Houten. 
Op het secretariaat is naast de penningmees-
ter en de secretaris mevrouw S. Wolf werk-
zaam. Zij is belast met de premie-inning van de 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie. 
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ALGEMEEN
In het jaar 2017 heeft het bestuur aandacht 
besteed aan een aantal activiteiten, die onder-
staand zijn weergegeven.

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN
De cao Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie, door het 
bestuur in het najaar van 2014 vastgesteld, kent 
een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2019. De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft op 23 januari 2015 
de bepalingen van deze cao algemeen verbin-
dend verklaard.

STATUTENWIJZIGING
De statuten van de Stichting OFP zijn opgesteld 
in een periode, dat De Unie nog deelnemer was 
in het partijenoverleg en in het bestuur van het 
fonds. Nadat zij zich hebben teruggetrokken 
uit het overleg in de pluimveeverwerende indu-
strie, werd de derde bestuurszetel van werkne-
merszijde, die sindsdien beschikaar is voor een 
gezamenlijke benoeming van de deelnemende 
werknemersorganisaties, niet bezet. Deze situa-
tie zou een lastige situatie kunnen veroorzaken 
als een van de organisaties niet aanwezig is bij 
een bestuursvergadering; er kunnen formeel 
geen besluiten worden genomen. Besloten is 
om het aantal bestuurszetels terug te brengen 
van 6 naar 4. Ook de wijze van besluitvorming 
is hierop aangepast. De akte van statutenwijzi-
ging is op 11 oktober 2017 verleden.

PREMIE
Door sociale partners is de premie voor de 
cao Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie voor het jaar 
2017 vastgesteld op 0,5% van het Uniform loon.

PLUIMVEE ACADEMIE
Nadat SVO zich heeft teruggetrokken uit de aan-
vaarde opdracht om onderzoek te doen naar de 
scholingsbehoeften en een sectorale toekomst- 
visie voor de komende jaren, wordt nagedacht op 
welke wijze activiteiten kunnen worden onderno-
men om scholing te stimuleren c.q. te promoten.

Op verzoek van het bestuur van de Stichting 
OFP is contact gezocht met een tweetal orga-
nisaties, te weten STOOF en LSBL. Deze organi-
saties geven in maart een presentatie aan het 
bestuur waarbij zij hun visie geven op toekom-
stige mogelijkheden.

Na deze presentaties is de gedachte ontsproten 
om de aanpak op een andere wijze vorm te 
geven.
Gedacht wordt aan een aanbod van opleidingen, 
die in een pluimvee academie kunnen worden 
gepresenteerd. Deze academie wordt gevoerd 
op het secretariaat van de Stichting OFP onder 
regie van de heren A. Visser en R. Kerkmeijer. 
Het bestuur heeft aan deze personen de 
bevoegdheden hiertoe gegeven en mandaat 
verleend om deze academie te starten.

In de loop van 2017 kreeg de pluimvee acade-
mie vorm. Opleidingen in het belang van de 
sector werden samengebracht in een overzich-
telijke vorm. Voor werknemers is een kleine 
brochure uitgebracht in de vorm van een zak-
boekje, waarin zij worden getriggerd om na te 
denken over hun toekomst en over de mogelijk-
heden die scholing kan bieden.

2 BESTUUR
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Het bestuur onderstreept dit belang om in de 
bedrijven, waar gesprekken plaats vinden, te 
stimuleren met een viertal opleidingsvouchers 
van € 250,- per stuk.

In het najaar van 2017 is een aantal middelgrote 
en kleinere bedrijven bezocht door de heren van 
de academie. Deze groep bedrijven bestaat veel-
al uit hard werkende mensen, waar produceren 
met stip op nummer 1 staat, en waar nauwelijks 
tijd en aandacht aan scholing wordt gegeven. 
Dat daarin wellicht een bron kan liggen voor een 
andere bedrijfsvoering met meer gemotiveerd 
personeel, blijft veelal onderbelicht. Een interes-
sante groep om hiermee in gesprek te gaan. In 
het overleg kan aandacht worden gegeven aan 
de ontwikkelingen in de komende jaren, waarbij 
belangrijk punt zal zijn welk opleidingsniveau 
van medewerkers daarbij is vereist.

In het verslagjaar is een aantal bedrijven 
bezocht. Deze gesprekken blijken te voorzien 
in een behoefte. Het bestuur heeft besloten om 
hiermee in 2018 door te gaan.

WGA-VERZEKERING
Partijen hebben met Interpolis  een nieuwe 
mantelovereenkomst voor de WGA afgesloten 
voor de duur van 3 jaar, ingaande 1 januari 
2015. De driejarige overeenkomst is gesloten 
voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering als 
aanvulling op de WGA-uitkering, zoals bedoeld 
in artikel 39 van de cao voor werknemers werk-
zaam in de pluimveeverwerkende industrie. De 
premie in deze overeenkomst is vastgesteld op 
0,361% van het loon (tot het gemaximeerde 
SV-loon) en wordt op het loon van de werkne-
mer ingehouden. Door gebruik te maken van 
de reserves kan een deel van de premie daar-
uit worden voldaan. In 2017 geldt voor de 
werk-nemers een (heffings)premie van 0,3%.

De financiën ten bate van de WGA-
verzekering zijn ondergebracht bij de 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie. 

De WGA kent een batig saldo, dat is gereser-
veerd voor de terugbetaling van de premie over 
2004. Door de vaststelling van de Wet WIA in 
november 2005 is er in 2004 premie betaald 
voor het WAO-hiaat, terwijl er niet langer een 
dekking tegenover stond. Besloten is om deze 
premie terug te betalen aan de rechthebbende 
werknemers. Van een klein gedeelte van het 
premiebedrag konden de rechthebbende werk-
nemers niet worden achterhaald. Voormalige 
werknemers in de pluimveeverwerkende indu-
strie kunnen in verband met de geldende 
verjaringstermijn tot 10 november 2025 een 
beroep doen op terugbetaling van hun in 2004 
betaalde premie onder aftrek van administra-
tiekosten.

Nieuwe overeenkomst
In het verslagjaar is gesproken over een vervolg 
van de aflopende verzekeringsovereenkomst. 
Per 1 januari 2018 is met Interpolis een nieu-
we eenjarige overeenkomst gesloten voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering als aanvul-
ling op de WGA-uitkering, als bedoeld in de 
cao voor werknemers werkzaam in de pluim-
veeverwerkende industrie. Naast de verzekering 
is eveneens opgenomen een dekking van de 
aanvulling op het loon in het 3e tot en met het 
7e ziektejaar voor nieuwe gevallen per 1 januari 
2018.
 
De verzekering ziet er als volgt op hoofdlijnen uit:
-  De werknemer is verzekerd van minimaal 

70% van zijn inkomen tot de WIA-loongrens 
-  De werknemer krijgt een vergoeding als hij 

minimaal 35% arbeidsongeschikt is. 
-  Voor de werknemer wordt het dekkingsper-

centage met 5% verhoogd als:
 *  hij minimaal 50% van zijn restverdien- 

capaciteit benut;
 * hij minimaal 80% arbeidsongeschikt is.
-  UWV bepaalt in hoeverre de werknemer 
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arbeidsongeschikt is.
-  De werknemer krijgt de vergoeding tot de 

AOW-leeftijd (gemaximeerd op 68 jaar). 
De vergoeding start op het moment dat hij 
recht heeft op een WIA-uitkering. 

De premie voor 2017 is vastgesteld op 0,361% 
van het loon (tot het gemaximeerde SV-loon) 
en wordt op het loon van de werknemer inge-
houden. Door gebruik te maken van de reser-
ves is een deel van de premie daaruit worden 
voldaan. In 2017 geldt voor de werknemers een 
premie van 0,3%. 

De premie voor 2018 is vastgesteld op 0,589%. 
Deze premie komt voor eenderde deel voor 
rekening van werkgevers en voor tweederde 
deel voor rekening van werknemers. 

ARBOCATALOGUS
De activiteiten van de Arbocatalogus Pluimvee 
zijn ondergebracht bij Sociale Zaken Pluimvee 
Industrie in Houten.
Het bestuur van het fonds van de Stichting 
OFP  stelt jaarlijks een bijdrage beschikbaar 
voor werkzaamheden verbonden aan de 
Arbocatalogus. 
Er is in de werkgroep in het verslagjaar weer 
een aantal onderwerpen aan de orde geweest.

- Geluid
In de Werkgroep arbocatalogus is het thema 
Geluid besproken en uitgewerkt. In aanvang is 
een aantal vragen voorgelegd aan bedrijven. 
Hieruit kwam een overzicht van werkplekken 
met een hoog geluid en apparatuur die veel 
geluid produceren, maar daarbij werden nog 
geen pasklare oplossingen aangedragen. De 
werkgroep heeft een extern deskundige inge-
schakeld, die in representatieve bedrijven in 
de sector metingen heeft verricht en met de 
resultaten daarvan advies heeft uitgebracht 
Daarmee is het thema opgenomen in de arbo-
catalogus. In het verslagjaar is van de Inspectie 

SZW de goedkeuring ontvangen van het onder-
deel Geluid in de Arbocatalogus pluimvee.

- Voorlichtings-/communicatiematerialen
In het verslagjaar is gewerkt aan een poster 
en een brochure over het thema geluid. In het 
voorjaar van 2017 is dit materiaal uitgebracht, 
dat is bestemd voor zowel de werknemers als 
de werkgevers

- Website 
De website (www.szpluimvee.nl onder de tab 
Arbo) is voorzien van een aantal buttons met 
de hoofdthema’s. Door op één van de but-
tons te klikken, komt de bezoeker gelijk op de 
hoofdpagina van het betreffende thema. 

- Landelijke arbodag
Op 9 mei 2017 is de landelijke arbodag voor de 
pluimveeverwerkende industrie gehouden.
Thema’s voor deze dag zijn: RI&E, geluid, 
klimaat en alcohol-, drugs- en medicijnbeleid.
Deze dag is bedoeld voor de arbo-professio-
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nals, zoals preventiemedewerkers, arbo- 
coördinatoren, KAM-medewerkers, directies, 
HR/P&O-functionarissen en voor andere arbo-
verantwoordelijken, zoals ondernemingsraden, 
vakbondskaderleden en personeelsvertegen-
woordigingen. Dagvoorzitter is de heer A. Visser.
Op het programma staan plenaire presenta-
ties van K. Langenhuijzen van Fijn Werk over 
de Arbocatalogus met als thema’s Geluid en 
Klimaat. Hierin geeft hij meer duidelijk-
heid in het zicht op de risico’s, wat biedt de 
Arbocatalogus en hoe aan te pakken, van 
M. Fleuren van Dexis Arbeid over de Ervaringen 
met de Branche Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E), waarin de aanpak, bevindingen 
en tips worden besproken. S. Roelofs van 
Be-Responsible presenteert het Alcohol-, drugs- 
en medicijnbeleid.

Na de pauze worden workshoprondes gehouden:
-  Aan de slag met tools in de Arbocatalogus / 

RI&E door M. Meulendijks
-  Omgaan met anderstaligen / laaggeletterd-

heid door K. Langenhuijzen
-  Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (bewust 

zijn) door S. Roelofs.

Aan het einde van de middag worden alle pre-
ventiemedewerkers die in het afgelopen jaar 
een certificaat hebben behaald, in het zonnetje 
gezet. De dag wordt afgesloten met een hapje 
en een drankje.

Het blijkt een geslaagde bijeenkomst die voor 
herhaling vatbaar is, waarbij in de evaluatie is 
aangegeven om minder plenair en meer prak-
tisch, bijvoorbeeld met workshops, aan het 
werk te gaan.

- Onderhoud catalogus
Gedurende het jaar worden de in de arbo-
catalogus opgenomen richtlijnen stelselmatig 
beoordeeld op actualiteit en waar nodig aan-
gepast.

OPLEIDINGEN VOOR SLACHTEN EN VERWERKEN 
VAN EENDEN
In het verslagjaar werd een verzoek ontvangen 
vanuit een eendenverwerkend bedrijf of er 
kan worden meegewerkt aan het opzetten van 
opleidingen in deze specifieke tak van de sector. 
Het slachten en bewerken van eenden is niet 
gelijk aan pluimvee, er komt specialisme bij 
kijken, die niet in bestaande opleidingen is 
opgenomen. Het bestuur heeft voor deze 
specifieke situatie een bijdrage verleend in de 
kosten voor het aanleren van deze gespeciali-
seerde bewerkingen.

BIJDRAGEN / SUBSIDIES
Volgens de voorschriften dienen organisaties, als 
zij een bijdrage uit de fondsmiddelen willen ont-
vangen, vooraf een begroting bij het fonds in 
te dienen. Door het fonds wordt vervolgens het 
besluit van het bestuur gemeld met de voorwaar-
den waaronder een bijdrage wordt verleend. 

Bij de definitieve afrekening moet een accoun-
tantsverklaring worden bijgevoegd waaruit blijkt 
dat de gelden binnen de doelstelling van de stich-
ting zijn aangewend. Bedrijven die een bijdrage 
willen aanvragen voor scholingsactiviteiten, 
moeten dit eveneens vooraf melden, maar hoe-
ven geen accountantsverklaring te overleggen. 

In dit kader is een drietal ingediende subsidie-
aanvragen voor 2017 door het bestuur van de 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie gehonoreerd. 
Conform de afspraken in het bestuur is een deel 
van de premie bestemd voor de werkgevers- en 
werknemersorganisaties die in de pluimveever-
werkende industrie activiteiten verrichten. 

ESF SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Met enige regelmaat opent het Agentschap een 
aanvraagtijdperk voor subsidiemogelijkheden 
binnen ESF. Voor het najaar 2017 kunnen aan-
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vragen worden ingediend voor projecten in het 
kader van Duurzame inzetbaarheid regio’s en 
sectoren (ESF 2014-2020). Zie voor voorbeelden 
en inspiratie bijgevoegde menukaart

Over Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin 
werkenden productief, gemotiveerd en gezond 
tot aan hun pensioen willen en kunnen blijven 
werken, binnen of buiten de organisatie. Dit 
vereist een optimale fit van het menselijk kapi-
taal (kennis en vaardigheden, gezondheid en 
persoonlijkheid) van de werkenden met de 
vraag op de arbeidsmarkt, zowel nu als in de 
toekomst. Deze fit kan bereikt worden door 
(preventieve) maatregelen op het gebied van 
management en organisatie van het werk, 
personeel en gezond en veilig werken.

In aanvulling op beleid en faciliteiten op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid voor 
medewerkers, is de belangrijkste uitdaging het 
in beweging krijgen van de werkenden zelf 
zodat zij nadenken over hun toekomst en bepa-
len wat ze nodig hebben om duurzaam inzet-
baar te blijven.

Werkgevers kunnen echter de bewustwording 
en het zelfinzicht stimuleren door bijvoorbeeld 
een brede periodieke  keuring op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid (een zgn. APK) 
aan te bieden, die kan leiden tot een individu-
ele aanpak.

Om werkelijk te komen tot duurzame inzet-
baarheid van medewerkers, is een integra-
le benadering nodig. Dat vergt naast even-
tuele instrumenten een stimulerende aanpak 
gericht op gedrags- en cultuurverandering. In 
veel organisaties is hier nog onvoldoende erva-
ring mee. Gedacht kan worden aan bijvoor-
beeld positief leiderschap, een open en veilige 
organisatiecultuur, aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en de ruimte om fouten te 
maken.

Overzicht aanvraagcriteria
Subsidie kan aangevraagd worden door een 
O&O-fonds, of door een een werkgeversor-
ganisatie, een werknemersorganisatie of een 
gemeente mits zij deel uitmaken van een 
samenwerkingsverband. 

Thema’s en producten
Projecten moeten gericht zijn op een of meer-
dere van de volgende thema’s:
1.  het bevorderen van gezond, veilig en 

vitaal werken, waaronder gelijke kansen 
en non-discriminatie, het voorkomen van 
werkstress en burn-out;

2.  het bevorderen van goed werkgeverschap 
en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid 
van werkenden en employability waaronder 
een leercultuur en skills strategy; of

3.  het stimuleren van arbeidsmobiliteit van 
werkenden, waaronder regionale en inter-
sectorale arbeidsmobiliteit.

Activiteiten die binnen bovenstaande thema’s 
kunnen worden uitgevoerd zijn:
A.  activiteiten ter ontwikkeling van de volgende 

producten:
 1.  een rapport van een onderzoek naar, of 

analyse van de stand van zaken binnen de 
sector of arbeidsmarktregio;

 2.  een beleidsplan met concrete en haalbare 
doelstellingen;

 3.  een communicatie- of voorlichtingsplan, 
gericht op bewustwording of op imple-
mentatie;

 4.  een plan voor effectieve monitoring van 
de activiteiten op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid;

B.  activiteiten ter uitvoering van de volgende 
producten:

 1.  een pilot of meerdere pilots, waarin sociaal 
innovatieve instrumenten, methoden en 
werkwijzen zijn getest;

 2.  voorlichtingsactiviteiten of communicatie-
activiteiten;

 3. een beleidsplan;
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 4.  een plan voor effectieve monitoring van 
de activiteiten op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid.

Het project dient minimaal een activiteit ter 
uitvoering van een product als bedoeld onder B 
te bevatten. Bekijk voor ideeën en handvatten 
om uw plan vorm te geven ook de Menukaart 
ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid 
regio’s en sectoren. (Wordt geactualiseerd).

Subsidiabele kosten
De onderstaande kosten zijn subsidiabel voor 
zover zij betrekking hebben op de hierboven 
genoemde activiteiten:
-  De directe loonkosten van bij de uitvoering 

van het project betrokken personeel. Het indi-
viduele uurtarief wordt berekend  op basis van 
het brutoloon, vermeerderd met een opslag 
van 32% van het brutoloon, waarbij het aan-
tal werkbare uren per jaar is gesteld op 1.720 
bij een voltijds dienstverband.

-  Bovenop de directe loonkosten wordt een 
flatrate van 15% berekend voor indirecte 
kosten, waaronder de kosten van admini-
stratie en beheer.

- Externe kosten.

Niet subsidiabel zijn:
-  In rekening gebrachte btw. Dit geldt ook 

voor niet btw-plichtige organisaties.
-  Loonverletkosten van projectdeelnemers, 

bijvoorbeeld wanneer zij deelnemen aan 
scholingsactiviteiten, cursussen en trainingen.

-  Onredelijk gemaakte kosten. Dit houdt in 
dat de kosten in verhouding moeten staan 
tot de prestaties en marktconform moeten 
zijn. Bij externe opdrachten met een waarde 
boven de € 50.000,- worden in ieder geval 
drie offertes opgevraagd.

-  Activiteiten die de zorgplicht en wettelijke 
plicht van de werkgever raken, bijvoor-
beeld een periodiek arbeidsgezond-
heidskundig onderzoek op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet

Tevens komen de volgende activiteiten niet 
voor subsidie in aanmerking:
-  activiteiten op het gebied van procesverbe-

tering;
-  activiteiten die zijn gericht op kwalificerende 

of bedrijfsspecifieke scholing, een bestaand 
sectoraal of regionaal scholingsplan van de 
werkende en niet uitdrukkelijk en herken-
baar aansluiten op het plan van aanpak ter 
bevordering van duurzame inzetbaarheid .

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid 
regio’s en sectoren is in dit tijdvlak maximaal 
€ 12.500.000,- beschikbaar. De subsidiabele 
kosten bedragen maximaal € 500.000,- in een 
samenwerkingsverband met meerdere O&O-
fondsen kan dit oplopen tot maximaal drie keer 
dat bedrag. De subsidie bedraagt 50% van de 
subsidiabele kosten.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen, dat 
deze aanvraagperiode te vroeg is om een con-
creet plan in te dienen voor subsidie. Sociale 
partners zijn onlangs van start gegaan met het 
thema duurzame inzetbaarheid. Mogelijk kan, 
als de plannen geconcretiseerd worden, in de 
toekomst worden besloten om een aanvraag in 
te dienen.

SUBSIDIEBELEID 
Het bestuur van de stichting heeft besloten 
om het subsidiebeleid voor 2017 ongewijzigd 
voort te zetten. Het subsidiebeleid 2017 van de 
Stichting OFP ziet er als volgt uit.

Aan de volgende opleidingsmogelijkheden wordt 
een bijdrage verleend.
1.  Cheque voor individuele opleidingen van 

werknemers
2. MBO opleidingen nivo 1 en 2
3.  MBO opleidingen levensmiddelentechnologie 

nivo 3 en 4 
4. Nederlands
5. Preventiemedewerker
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Voor 2018 is bovenstaand beleid blijven 
bestaan onder de volgende voorwaarden.
Ad 1  In 2018 wordt tot een maximum van 25 

cheques van maximaal € 1000,- per cheque 
beschikbaar gesteld voor opleiding van 
individuele werknemers. Opleidingen 
komen in aanmerking mits de werknemer 
dit niet via het bedrijf kan volgen en er 
sprake is van een brede arbeidsmarkt- 
gerichte opleiding. Daaronder is mede 
begrepen een loopbaanadvies.

Ad 2  MBO opleidingen nivo 1 en 2 komen voor 
subsidie van 50% van de cursuskosten in 
aanmerking.

Ad 3  MBO opleidingen levensmiddelentechno-
logie nivo 3 en 4 komen ook in aanmer-
king voor een bijdrage van 50% in de cur-
suskosten, omdat deze een brede kennis 
bij de werknemers oplevert.

Ad 4  In het kader van een goede communicatie 
of van de taalontwikkeling bij analfabeten 
wordt een bijdrage van 50% van de 
cursuskosten beschikbaar gesteld voor 
Nederlandse taalcursussen.

Ad 5  Voor de opleiding van preventiemedewer-
kers worden de externe opleidingskosten 
voor 50% vergoed.

Daarnaast wordt in 2018 het subsidiebeleid 
verruimd. 

Opleidingen binnen de volgende kaders komen 
in aanmerking voor een bijdrage van 50% per 
cursus, zulks tot een maximum van € 1.000,- per 
cursus, indien dit, naar beoordeling van het 
secretariaat OFP, past binnen een of meer van 
de volgende doelstellingen:
6. MBO opleidingen 3 en 4;
7.  cursussen voor omzetting van handgericht 

werken naar procesgericht werken
8.  cursussen inzake mechanisering / techniek / 

PLC
9.  cursussen ter verbetering van de functie van 

de medewerker
10. cursussen gericht op duurzaamheid
11.  cursussen ter verhoging van de positie op de 

arbeidsmarkt, waaronder een loopbaancheck.

Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt 
van de opleidingen in het kader van de 
Pluimvee Academie, die is te vinden in de 
gids op de website www.szpluimvee.nl onder 
“Opleidingen voor werknemers”

Voor het jaar 2018 is een totaalbedrag van 
€ 150.000,- beschikbaar.
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3 WERKGROEP SCHOLINGSACTIVITEITEN

DOELSTELLING
De doelstelling van de Werkgroep scholings- 
activiteiten is om de scholingsactiviteiten voor 
de werkgevers en werknemers in de pluimvee-
verwerkende industrie te initiëren, te organi-
seren en aan te sturen, om hiermee de taken 
van het bestuur te ontlasten. Het bestuur blijft 
eindverantwoordelijk voor de activiteiten van 
de werkgroep. 

ACTIVITEITEN
De werkgroep is in het verslagjaar niet bijeen 
geweest. 

SAMENSTELLING WERKGROEP 
SCHOLINGSACTIVITEITEN
De Werkgroep scholingsactiviteiten is aan het 
einde van het verslagjaar als volgt samengesteld: 
mevrouw M.C.J. Onderdijk, J.P. Ruig en J. Timmer 
(NEPLUVI), A.E.M. Peper (CNV Vakmensen), 
K. de Buijzer (FNV) en R. Kerkmeijer (secretaris).
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4 FINANCIELE AANGELEGENHEDEN

In de maand mei 2017 is door het bestuur in de jaarrekening over 2016 vastgesteld. 
De beknopte financiële gegevens zien er als volgt uit.

Financieel overzicht (in euro) Bedrag baten
en lasten 2016

Inkomsten
Ontvangen premies 158.227
Ontvangen premies conform cao-afspraken 632.909
Mutatie voorziening oninbare premies 6
Vergoeding secretariaat OFP 37.745
Rente ABN AMRO 978

Totaal inkomsten 829.855

Uitgaven
Voorlichting en informatie rechtsgevolgen cao 83.726
Uitleg en toepassing bepalingen cao 24.489
Overleg sociale partners (m.u.v. cao-overleg) 124.014
Bestuurlijke, financiële en administratieve beheer 56.260
Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 111.707
Brochures, periodieken en kennisdragers 3.872
Inzet van adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 44.450
Ontwikkelingen op bedrijven in het kader van hun inzetbaarheid 4.425
Bevorderen medezeggenschap, participatie en OR 6.493
Deelname werknemers aan congres/vakgroepvergaderingen 20.721
Opleidingsplan en opleidingen werknemers 34.193
Verbetering arbeidsomstandigheden en bedrijfsbeleid 30.947
Vergroten participatie op arbeidsmarkt 1.767
Projecten of onderzoekactiviteiten op opleidingsgebied 0

Totaal uitgaven 547.064

Saldo inkomsten en uitgaven 282.791

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedroeg aan het begin van het verslagjaar € 245.046,-. 
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5 DE BEDRIJFSGENOTEN

De stichting richt haar activiteiten op onder-
nemers en werknemers in de slachterijen en 
pluimveeverwerkende bedrijven, die vallen 
onder de werkingssfeer van de cao voor de 
pluimveeverwerkende industrie. 

Aan het einde van het jaar 2017 kent de sector 
in de onderscheidenlijke categorieën 20 slacht- 
locaties, waarin 2.022 personeelsleden werkzaam 
zijn en 81 pluimveeverwerkende bedrijven met 
3.003 personeelsleden. Daarnaast zijn er 4 bedrij-
ven bekend, die actief zijn in de uitzendbranche 
en onder de werkingssfeer vallen. Hierbij zijn in 
totaal 238 werknemers betrokken.

Een aantal bedrijven valt niet onder de wer-
kingssfeer van het Fonds Collectieve belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Dit 
zijn ondernemingen die slechts van de totale 
productie voor een gering percentage pluim-
veevlees verwerken. Bedrijven die onder de 
werkingssfeer van de CAO voor werknemers 
werkzaam in de pluimveeverwerkende industrie 
vallen, hebben als hoofdactiviteit het slachten 
of bewerken van pluimveevlees. Zij dragen de 
reguliere heffing voor het fonds af. 
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Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie
Adres: Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Telefoon: 030 6355250
Website: www.szpluimvee.nl 
Contactpersoon: Ronald Kerkmeijer, secretaris

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI
Adres: Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Telefoon: 030 6355252
Website: www.nepluvi.nl
Contactpersoon: Peter Vesseur, algemeen secretaris

CNV Vakmensen
Adres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Telefoon: 030 7511007
Website: www.cnvvakmensen.nl
Contactpersoon: Emiel Peper, bestuurder

FNV
Adres: Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
Telefoon: 088 3680368
Website: www.fnv.nl
Contactpersoon: Karel de Buijzer, bestuurder
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