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In het verleden heeft de pluimveeverwerkende 

industrie al laten zien een veerkrachtige sector 

te zijn. Er bestaat geen twijfel dat onze sector 

ook na het lastige jaar 2020 succesvol zal  

inspelen op de toekomstige ontwikkelingen.

Gert Jan Oplaat
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Het jaar 2020 zal zonder twijfel door eenieder worden herinnerd als het 
jaar van de COVID-19 pandemie. Ook de bedrijven en medewerkers in de 
pluimveeverwerkende industrie zijn niet ontkomen aan de enorme effecten 
hiervan. Bedrijven en medewerkers zijn in complexe situaties terecht gekomen, 
waarin standaardoplossingen niet voorhanden waren. Het is goed om te zien 
hoe mensen en organisaties in onze sector in staat zijn om snel te schakelen 
en passende maatregelen te nemen om voor al het personeel werkzaam in de 
pluimveeverwerkende industrie een veilige werkomgeving te creëren en de 
productie van gezond en veilig voedsel te garanderen.

Vanuit het bestuur van de Stichting OFP zijn we blij dat we een steentje hebben kunnen 
bijdragen door subsidie te verlenen voor de inzet van een externe Arbodeskundige om 
de te genomen maatregelen te beoordelen. Daarnaast hebben sociale partners vanuit 
de Stichting OFP besloten om bedrijven onder de cao drie maanden premievrijstelling te 
verlenen, gezien de economische impact van COVID-19. 

Ondanks de aanwezigheid van COVID-19 en het feit dat doordoor lang niet alle geplande 
opleidingen en trainingen door konden gaan, is er in 2020 flink geïnvesteerd in scholing 
en ontwikkeling van medewerkers. Belangrijk, als bedrijven tijdig in willen spelen op 
ontwikkelingen binnen de sector. De stichting OFP verstrekt subsidies aan bedrijven als 
tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het is goed te zien dat bedrijven de Stichting 
steeds beter weten te vinden en dat niet alleen de hoogte van de verstrekte subsidies is 
toegenomen, maar ook het aantal bedrijven dat subsidie aanvraagt. 

Het afgelopen jaar is Duurzame Inzetbaarheid een belangrijk thema geweest. Zo is dankzij 
de financiering vanuit stichting OFP het project Mooi werk in de pluimvee van start gegaan. 
Een aantal pilotbedrijven, is ondanks de beperkingen door COVID-19, in gesprek gegaan 
met de loopbaancoaches van James. Daarnaast is in 2020 gestart met een regeling, die 
het mogelijk maakt om al vanaf 58 jaar een 4-daagse werkweek te realiseren. Onderdeel 
van deze regeling is het persoonlijk budget dat medewerkers in kunnen zetten voor 
leeractiviteiten. Stichting OFP biedt de mogelijkheid dit persoonlijk budget in 2020, 2021  
en 2022 bij inzet te verdubbelen. 

Nieuw in 2020 was ook de verkenning van sociale partners van de mogelijkheden voor 
werknemers om 3 jaar voorafgaande aan het pensioen te kunnen stoppen met de 
werkzaamheden. De verkenning Zwaar Werk en Vervroegd Uittreden is uitgevoerd voor een 
speciaal daarvoor ingerichte werkgroep. Stichting OFP heeft het mogelijk gemaakt om een 
expert arbeidsmobiliteit, fiscaal recht en pensioenen van de AWVN bij deze werkgroep aan 
te laten sluiten. De verkenning is verder voortgezet in 2021.

In het verleden heeft de pluimveeverwerkende industrie al laten zien een veerkrachtige 
sector te zijn. Er bestaat geen twijfel dat onze sector ook na het lastige jaar 2020 succesvol 
zal inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. OFP blijft bedrijven in de sector hierin 
ondersteunen.

Gert Jan Oplaat

Voorzitter Nepluvi
Voorzitter Stichting OFP werkgeverszijde

Woord van de voorzitter
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De sector in beeld
De Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie richt 
haar activiteiten op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van 
de cao. Het begin van ieder jaar wordt aan de hand van de personeelsenquête uitvraag 
gedaan naar het aantal werkenden in de sector.

Begin 2020 telde de sector 
21 slachterijen, waarin 1995 
medewerkers werkzaam zijn 
en 67 pluimveeverwerkende 
bedrijven met 2916 
medewerkers*. 

Daarnaast zijn er 4 bedrijven 
bekend, die actief zijn in de 
uitzendbranche en onder de 
werkingssfeer vallen. Hierbij 
zijn in totaal 223 werknemers 
betrokken.

* Deze aantallen zijn exclusief het aantal flexwerkers  
 dat werkzaam is in de sector.
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25-50 medewerkers

2 Sisters Storteboom B.V. Putten Pluimveeverwerkende Industrie de Vries B.V. Nijkerk

Amigas Uitzendbureau B.V. Utrecht Pluimveeverwerking Jan van Ee B.V. Stroe

De Bonte Kip Zevenhuizen B.V. Zevenhuizen Plukon Ommel B.V. Ommel

Elburg Foods B.V. Elburg Slachterij Vugts Steenbergen

Exportslachterij Clazing B.V. Zevenhuizen Storteboom Barneveld B.V. Barneveld

Fa. van Santen Scheria Stompwijk Uitsnijderij DAO B.V. Purmerend

KemperKip B.V. Uden Verkoopcentrale Welp B.V. Nijkerk

N. Vriesekoop B.V. Zoetermeer W. van der Meer en Zonen B.V. Dronrijp

Pluimveeslachterij C. van Miert B.V. Breukelen Wil de Wit Nieuwerbrug

50-100 medewerkers

Broviand B.V. Someren Poeliersbedrijf Veldhoven Zevenhuizen

Cor Voet B.V. Oostzaan Polskamp B.V. Ermelo

Ep de Graaf Services B.V. Putten Storteboom Agri B.V. Putten

Nijland B.V. Kip en Kalkoen Goor Van den Bor Pluimveeslachterij B.V. Nijkerkerveen

Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. Epe Van der Linden Poultry Products B.V. Beringe

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V. Leek Van Leeuwen Kipspecialiteiten B.V. Wijk bij -
Duurstede

Plukon Convenience B.V. Ommel

100-150 medewerkers

B.V. Esbro Wehl Plukon Processing Ommel B.V. Ommel

CFG Frisia B.V. Haulerwijk Storteboom Fresh B.V. Putten

Heijs Food Products B.V. Hoogeveen Tomassen Duck-To B.V. Ermelo

J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. Bunschoten -
Spakenburg Storteboom Zeewolde B.V. Zeewolde

150-200 medewerkers

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen 
("G.P.S.") B.V. Nunspeet Plukon Goor B.V. Goor

Groenland Kip B.V. Bodegraven Tyson Foods Oosterwolde B.V. Oosterwolde

M. Ruig en Zonen B.V. Oostzaan VTM Quality Services Holland B.V. Bunschoten -  
Spakenburg

> 200 medewerkers

Plukon Blokker B.V. Blokker Storteboom Kornhorn B.V. Kornhorn

Plukon Dedemsvaart B.V. Dedemsvaart Storteboom Nijkerk B.V. Nijkerk

Plukon Wezep B.V. Wezep Wezep

● Bedrijven met minder dan 25 medewerkers
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De cao Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie kent een looptijd 
van 5 jaar en is op 1 januari 2020 in werking getreden. De cao eindigt op 31 december 2024. 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juni 2020 de bepalingen van 
deze cao algemeen verbindend verklaard. 

In het verslagjaar zijn de statuten van de Stichting OFP gewijzigd. Deze wijzingen hebben betrekking op 
de samenstelling van het bestuur en de wijze van besluitvorming. De akte van statutenwijziging van de 
Stichting OFP is op 20 mei 2020 bij de notaris gepasseerd.  

Doelstelling
De stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie, of kortweg 
Stichting OFP genoemd, financiert en subsidieert activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen 
van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de sector.

Deze activiteiten bestaan uit:

Stichting Fonds Collectieve 
Belangen voor de Pluimvee-
verwerkende Industrie

A Het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers over de 
rechtsgevolgen, die voortvloeien uit de cao en/of andere wettelijke voorschriften op het 
terrein van arbeidsvoorwaarden. 

B Het geven van een eenduidige uitleg over en toepassing van de bepalingen van de cao én het 
voorkomen van geschillen over de uitleg en toepassing van de cao.

C Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met 
uitzondering van cao-overleg – tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en 
werknemers in de sector. 

D Het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en 
administratieve beheer van de stichting.

E Het verzorgen van algemene informatie en publiciteit richting werknemers, werkgevers 
en direct belanghebbenden over de vraag en het aanbod van arbeid, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en opleidingsmogelijkheden.
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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 het belang van de arbeidsverhoudingen.

G De inzet van adviseurs voor het ondersteunen van het bestuur bij haar activiteiten en het 
geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan ondernemingen op het gebied van 
scholing, ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid. 

H Het stimuleren van ontwikkelingen op bedrijven op het gebied van arbeidsmarkt, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiding van werknemers in het kader van 
hun inzetbaarheid.

I Het stimuleren van ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, 
participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden als vormen van overleg 
op ondernemersniveau tussen werknemers en werkgevers.

J Deelname van werknemers aan congressen en bestuursvergaderingen van hun 
vakorganisaties.

K Het opstellen van het opleidingsplan en het opleiden van werknemers in het kader van hun 
inzetbaarheid, ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de sector. 

L Het bevorderen van een evenwichtige verdeling van arbeid en zorgtaken van werknemers, 
waaronder kinderopvang.

M Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden of de totstandkoming of verbetering van 
bedrijfsbeleid op dit terrein.

N Het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt en het stimuleren van een betere 
aansluiting op de arbeidsmarkt.

O Het bevorderen van het opleiden van werknemers met het oog op hun inzetbaarheid, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt in de vorm van projecten 
en onderzoeksactiviteiten.

P Het beheer, toezicht houden op en het uitvoeren van de door het Georganiseerd Overleg 
met Achmea (voorheen Interpolis) gemaakte afspraken over de WGA-verzekering voor 
werknemers werkzaam in de pluimveeverwerkende industrie.
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Activiteiten bestuur
Werkgevers onder de cao van de Pluimveeverwerkende Industrie dragen financieel bij aan de Stichting 
OFP. De hoogte van de bijdrage is een percentage van de voor de onderneming geldende bruto loonsom 
per jaar. De jaarlijkse bijdrage voor 2020 is vastgesteld op 0,5%. De Stichting OFP financiert en 
subsidieert hieruit activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers in de sector. Hieronder worden enkele activiteiten nader toegelicht. 

Gezien de economische impact van COVID-19 hebben sociale partners besloten om bedrijven onder 
de cao Pluimveeverwerkende Industrie drie maanden premiepvrijstelling te verlenen. Dit betekent dat 
er in de maanden april, mei en juni 2020 geen premie is geheven. De premievrijstelling is uiteindelijk 
verrekend zijnde 25% van de jaarlijkse bijdrage op basis van de bruto loonsom over 2020. 

Subsidie voor scholing en ontwikkeling
Ondanks de aanwezigheid van COVID-19 is er in de sector flink geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling 
van medewerkers. Dat heeft er toe geleid dat Stichting OFP in 2020 ruim €100.000,- aan subsidies aan 
bedrijven heeft verstrekt als tegemoetkoming in de opleidingskosten. Dit is ruim €13.000,- meer dan 
in de jaren 2018 en 2019. De toename in subsidieverlening is toe te schrijven aan de uitbreiding van 
het bestaande subsidiebeleid van 2019 met subsidiemogelijkheid voor opleidingen in het kader van hef- 
en reachtruck, code 95 en BHV. Het volledige subsidiebeleid is terug te vinden in bijlage 1. Het aantal 
bedrijven (juridische entiteiten) dat een subsidieaanvraag bij Stichting OFP indiende is in 2020 met 45% 
toegenomen ten opzichte van voorgaande 2 jaren.  

Subsidie voor inzet Arbodeskundige
De ontstane situatie rondom COVID-19 in het verslagjaar heeft voor bedrijven in de sector tot complexe 
situaties in het productieproces geleid, waarvoor geen standaardoplossingen bestaan.  Om die reden 
heeft de Stichting OFP de inzet van een externe deskundige van een Arbodienst, om de genomen 
maatregelen te beoordelen, financieel ondersteunt. Vanuit de Stichting OFP is een subsidie van maximaal 
€2.000,- per bedrijf verstrekt voor een bedrijfsbezoek, het opstellen van een rapport van bevindingen en 
aanbevelingen en een gesprek om dit rapport toe te lichten door een gecertificeerde Arbodienst.  
Deze subsidie is door 31 bedrijven aangevraagd. 

Project Mooi werk in de pluimvee
Eind 2019 hebben sociale partners een overeenkomst gesloten met James om gezamenlijk duurzame 
inzetbaarheid op de kaart te zetten en eraan bij te dragen dat werkenden in de sector op tijd nadenken 
over leren en loopbaanstappen. Vanwege COVID-19 is het project pas eind 2020 en in afgeslankte vorm 
van start gegaan. In 2020 zijn 5 pilotbedrijven geselecteerd om aan dit project deel te nemen. Samen 
met deze bedrijven is in het verslagjaar nagedacht over de mogelijkheden binnen de bedrijven ten tijde 
van COVID-19. De daadwerkelijke uitvoering van het project zal in 2021 en 2022 plaatsvinden. 

Regeling duurzame inzetbaarheid
In de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie, die op 1 januari 2020 is ingegaan, zijn afspraken 
gemaakt om te bevorderen dat medewerkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar blijven.  
Zo komt er voor iedere medewerker een persoonlijk budget beschikbaar dat de medewerker kan 
inzetten voor leeractiviteiten. Dit budget komt jaarlijks per 1 januari beschikbaar. Alleen in 2020 komt 
het budget door de benodigde aanlooptijd later beschikbaar en wel per 1 juli 2020. Stichting OFP biedt 
de mogelijkheid dit persoonlijk budget in 2020, 2021 en 2022 bij inzet te verdubbelen. Hier is in 2020, 
mede vanwege de benodigde aanlooptijd, niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. 

 

10  Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie



11



12  Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie



Verkenning Zwaar Werk en Vervroegd Uittreden
In het bereikte onderhandelaarsakkoord op 18 december 2019 over de cao 2020/2021 is afgesproken 
dat tijdens de looptijd van de cao wordt nagegaan of, en op welke wijze, uitvoering kan worden gegeven 
aan de in het pensioenakkoord geboden mogelijkheid voor werknemers om 3 jaar voorafgaande aan 
het pensioen te kunnen stoppen met de werkzaamheden. In het G.O. is besloten om de Werkgroep 
Zwaar Werk in te stellen om dit te onderzoeken. Eind 2020 is deze werkgroep voor het eerst bij 
elkaar gekomen om de mogelijkheden voor vervroegd uittreden te verkennen. De werkgroep is 
hierin bijgestaan door de heer A. Lahaije, expert (internationale) arbeidsmobiliteit, fiscaal recht en 
pensioenen bij de AWVN. In de verkenning is gebruik gemaakt van het rekenmodel van de AWVN om de 
consequenties van bepaalde keuzes binnen de regeling inzichtelijk te maken. De verkenning is verder 
voortgezet in 2021.

Arbocatalogus
De activiteiten van de Arbocatalogus Pluimvee zijn ondergebracht bij Sociale Zaken Pluimvee Industrie 
in Veenendaal. Het bestuur van de Stichting OFP stelt jaarlijks een bijdrage beschikbaar voor de 
werkzaamheden verbonden aan de Arbocatalogus. Gedurende het jaar worden de in de Arbocatalogus 
opgenomen richtlijnen en goede praktijken stelselmatig beoordeeld en waar nodig aangepast.  
In het verslagjaar zijn de volgende richtlijnen doorlopen: Ongewenste omgangsvormen en werkdruk, 
Transportbanden en lopend banden en Persoonlijke hygiëne. Daarnaast is er hard gewerkt aan een 
zogenaamde Corona-module binnen de RI&E, welke in januari 2021 bij het Steunpunt RI&E ter 
goedkeuring is aangeboden. Helaas heeft er in het verslagjaar vanwege COVID-19 geen Arbodag plaats 
kunnen vinden. 

WGA-verzekering 
In het jaar 2018 is een mantelovereenkomst met Achmea (Interpolis) voor de jaren 2019 tot en met 
2021 gesloten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering als aanvulling op de WGA-uitkering.  
Deze verzekering voorziet in een aanvulling op de wettelijke WGA-uitkering tot 70% van het inkomen 
tot de WIA-loongrens en een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid van minimaal 35%. De aanvulling 
op de wettelijke WGA-uitkering wordt verhoogd tot 75% van het inkomen tot de WIA-loongrens als 
de medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut of als de medewerker minimaal 
80% arbeidsongeschikt is. Een medewerker krijgt de vergoeding tot de AOW gerechtigde leeftijd 
(gemaximeerd op 68 jaar). De vergoeding start op het moment dat de medewerker recht heeft op een 
WIA-uitkering. 
De premie van de verzekering is in 2020 vastgesteld op 0,573% van het premieplichtig loon, tot het 
gemaximeerde SV-loon. Deze premie komt voor 1/3 deel voor rekening van de werkgevers en voor 2/3 
deel voor rekening van de werknemers.

Subsidie voor werkgevers- en werknemersorganisaties
In lijn met de afspraken in het bestuur is een deel van de premie bestemd voor de werkgevers- en 
werknemersorganisaties, die activiteiten uitvoeren in de pluimveeverwerkende industrie. In 2020 is een 
drietal begrotingen ingediend en door het bestuur van de Stichting OFP toegekend. Bij de definitieve 
afrekening van de subsidie wordt een accountantsverklaring aangeleverd, waaruit blijkt dat het geld is 
aangewend voor activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de stichting. 
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Bestuur en organisatie
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 bestuursleden. Twee bestuursleden worden benoemd door 
werkgeverszijde (NEPLUVI) en 2 leden worden benoemd door werknemerszijde, waarvan 1 lid benoemd 
door de FNV en 1 lid door CNV Vakmensen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 
jaar. De zittingsperiode eindigde op 28 mei. Alle zittende bestuursleden zijn voor een zittingsperiode van 
2 jaar herbenoemd. 

Werkgroep Scholing
De Werkgroep Scholing heeft als doelstelling om scholingsactiviteiten te initiëren, te organiseren en te 
beoordelen. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het herijken van het subsidiebeleid. De werkgroep 
doet dit in opdracht van het bestuur OFP. De werkgroep brengt advies uit aan het bestuur OFP, dat 
eindverantwoordelijk blijft voor de activiteiten en het beleid.

Secretariaat
In het verslagjaar is de heer R. Kerkmeijer secretaris van de Stichting OFP en de Werkgroep Scholing. 
Op 1 februari 2020 is mevrouw D. Rietveld als plaatsvervangend secretaris op het secretariaat gestart. 
De secretariaatswerkzaamheden van de stichting – waaronder de premie-inning - zijn uitgevoerd op het 
kantoor van Sociale Zaken Pluimvee Industrie. Tot 1 juni 2020 was het secretariaat gevestigd in Houten, 
vanaf 1 juni 2020 is het secretariaat gevestigd in Veenendaal. 

Bestuurslid Functie Benoemende organisatie

G.J. (Gert Jan) Oplaat Voorzitter NEPLUVI

K. (Karel) de Buijzer Vice-voorzitter FNV

G.W. (Gerwin) van ‘t Hul Penningmeester NEPLUVI

A.E.M. (Emiel) Peper Algemeen bestuurslid CNV Vakmensen

Lid Werkgroep Scholing Functie Benoemende organisatie

A.E.M. (Emiel) Peper Voorzitter CNV Vakmensen

K. (Karel) de Buijzer Werkgroeplid FNV

A. (Anetta) Arends Werkgroeplid NEPLUVI

M.C.J (Martine) Onderdijk Werkgroeplid NEPLUVI

J.P. (Jan) Ruig Werkgroeplid NEPLUVI
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In 2021 is door het bestuur de jaarrekening over 2020 vastgesteld. Over 2020 zijn de uitgaven 
groter dan de inkomsten. Dit heeft vooral te maken met de maatregelen die de Stichting OFP heeft 
genomen in het kader van COVID-19. Zo heeft de stichting enerzijds subsidie verleend voor het 
inzetten van een Arbodeskundige en anderzijds bedrijven een kwartaal premievrijstelling gegeven. 
 
Onderstaand het financieel overzicht van 2020 en de begroting van 2021.

Financiën

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

 € €

Inkomsten

Ontvangen premies opleidingsfonds 187.332

Ontvangen premies conform Cao-afspraken 749.326

Vrijstelling premie-inning Q2 - 238.567

Rente ABN AMRO 57

TOTAAL INKOMSTEN 698.148

Uitgaven

Voorlichting en informatie rechtsgevolgen cao 246.805

Uitleg en toepassing bepalingen cao 111.927

Overleg sociale partners (m.u.v. cao-overleg) 130.861

Bestuurlijke, financiële en administratieve beheer 168.264

Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 87.275

Brochures, periodieken en kennisdragers 3.986

Inzet adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 11.761

Ontwikkelingen op bedrijven in het kader 3.322

Bevorderen medezeggenschap, participatie en OR 4.487

Deelname werknemers aan congres/vakgroepsvergaderingen 9.968

Opleidingsplan en opleidingen werknemers 171.222

Verbetering arbeidsomstandigheden en 46.433

Vergroten participatie op arbeidsmarkt -

Projecten of onderzoekactiviteiten op opleidingsgebied 1.247

TOTALE UITGAVEN 997.558

SALDO -   299.410
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BEGROTING 2021

€ €

Inkomsten

Ontvangen premies opleidingsfonds 160.000

Ontvangen premies conform Cao-afspraken 640.000

Rente ABN AMRO P.M.

TOTAAL INKOMSTEN 800.000

Uitgaven

Voorlichting en informatie rechtsgevolgen cao 88.322

Uitleg en toepassing bepalingen cao 123.158

Overleg sociale partners (m.u.v. cao-overleg) 156.988

Bestuurlijke, financiële en administratieve beheer 175.470

Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 89.983

Brochures, periodieken en kennisdragers 22.983

Inzet adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 84.152

Ontwikkelingen op bedrijven in het kader van hun inzetbaarheid 7.880

Bevorderen medezeggenschap, participatie en OR 19.020

Deelname werknemers aan congres/vakgroepsvergaderingen 25.000

Opleidingsplan en opleidingen werknemers 192.825

Verbetering arbeidsomstandigheden en bedrijfsbeleid 0

Vergroten participatie op arbeidsmarkt 45761

Projecten of onderzoekactiviteiten op opleidingsgebied 3889

TOTALE UITGAVEN 1.049.303

SALDO - 249.303
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Adressen

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

Adres: Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal
Telefoon: 030 6355250
Website: www.szpluimvee.nl 
Contactpersoon: Dineke Rietveld, secretaris

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI

Adres: Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal
Telefoon: 030 6355252
Website: www.nepluvi.nl
Contactpersoon: Mark den Hartog, 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

Alle fotografie in dit jaarverslag © Copyright NEPLUVI 2021. Alle rechten voorbehouden.

18  Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

http://www.szpluimvee.nl
http://www.nepluvi.nl
http://www.cnvvakmensen.nl
http://www.fnv.nl


19



Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl
www.szpluimvee.nl
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