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Hoewel de huidige berichten over de 

ontwikkelingen hoopgevend zijn, valt te 

verwachten dat we nog wel enige tijd te maken 

zullen hebben met het virus dat ons leven voor 

een belangrijk deel bepaalt. Het belang van 

veilig gezond werken wordt meer dan ooit 

onderstreept.

Marco Hietkamp
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2020, het jaar van het nieuwe woord: Corona

Ineens is in 2020 alles anders. In het begin van het jaar krijgen we te maken met 
een nieuw virus: COVID-19, het coronavirus. In maart 2020 maakt het kabinet 
de eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden zoals 
de handen wassen, in de elleboog niezen, en geen handen meer schudden. 
Halverwege maart gaat Nederland in gedeeltelijke lockdown en wordt de rest van 
het jaar bepaald door maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Zowel werkgevers als werknemers krijgen er mee te maken in het bedrijf én in de 
privésfeer.

Mondkapjes dragen wordt een ‘gewone’ zaak. We moeten wennen aan thuis digitaal 
werken, het houden van afstand en quarantaine. Voor sommigen betekent het ook het 
verzorgen van thuisonderwijs, rekening houden met de  avondklok, zorg voor je naasten en 
opvang van (kleine) kinderen. Dit alles is van grote invloed is geweest op de draagkracht 
van een ieder. Dat dit om de nodige flexibiliteit vroeg, mag duidelijk zijn. 

Hoewel de huidige berichten over de ontwikkelingen hoopgevend zijn, valt te verwachten 
dat we nog wel enige tijd te maken zullen hebben met het virus dat ons leven voor 
een belangrijk deel bepaalt. Het belang van veilig gezond werken wordt meer dan ooit 
onderstreept. 

In het Georganiseerd Overleg hebben sociale partners op afstand, digitaal vergaderd. 
Onderwerpen als pensioenen, zwaar werk, WGA-verzekering en duurzame inzetbaarheid 
passeerden de revue. Er kwam een coronaprotocol voor de sector, waarbij de focus ligt op 
preventie en bewustzijn. 

Het secretariaat van Sociale Zaken  heeft veel vragen uit de sector beantwoord, zoals 
vragen over de mogelijkheden van scholing, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Eind 2020 zijn de eerste verkenningen geweest op weg naar een nieuwe cao. Dit tegen 
de achtergrond van uitbraken van vogelgriep, de onzekere uitkomst van de Brexit en 
de afhankelijkheid van export. Maar ook in het besef dat in de bedrijven hard gewerkt 
wordt door loyale werknemers onder soms moeilijke omstandigheden én het besef dat 
omstandigheden in de grote en kleine bedrijven nogal kunnen variëren. 

Al met al een opmerkelijk 2020…

Marco Hietkamp
Voorzitter

Woord van de voorzitter
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De sector in beeld
Sociale Zaken Pluimvee richt haar activiteiten op alle werkgevers en werknemers die 
vallen onder de werkingssfeer van de cao. Aan 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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Vanuit Sociale Zaken Pluimvee wordt gewerkt aan gezond, veilig en eerlijk werk in de 
pluimveeverwerkende industrie. Belangrijk, als we als sector voldoende, gekwalificeerd 
personeel willen aantrekken en behouden én onze concurrentiepositie als sector willen 
versterken.

Georganiseerd Overleg
Sociale Zaken Pluimvee is een gezamenlijk initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in 
de pluimveeverwerkende industrie: NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV. Vertegenwoordigers van deze 
organisaties vormen samen het Georganiseerd Overleg, kortweg G.O. genoemd. Binnen het G.O. zorgen 
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk voor de totstandkoming 
van de cao. Een cao met nette arbeidsvoorwaarden, vormt de basis van het sociale beleid. Ook geven zij 
verder uitvoering aan cao-gerelateerde zaken, zoals pensioen, verzekeringen en duurzame inzetbaarheid. 
Om gezonde en veilig arbeidsomstandigheden is er vanuit Sociale Zaken Pluimvee de Arbocatalogus en 
de bijbehorende branche RI&E. Aangezien de pluimveeverwerkende industrie goed geschoold personeel 
belangrijk vindt, worden via Sociale Zaken Pluimvee verschillende scholingsinitiatieven ondersteund.  
 
Het G.O. is eind 2020 als volgt samengesteld:

Sociale Zaken Pluimvee

Bestuurslid Functie Benoemende organisatie

M.H. (Marco) Hietkamp Voorzitter

R. (Ronald) Kerkmeijer Secretaris

J. (Johannes) Heijs Lid werkgeverszijde NEPLUVI

D. (David) Molenaar Lid werkgeverszijde NEPLUVI

M.C.J. (Martine) Onderdijk Lid werkgeverszijde NEPLUVI

J. (Jacco) Remijn Lid werkgeverszijde NEPLUVI

P.J.H.T. (Pieter) Verkuilen Lid werkgeverszijde NEPLUVI

G.J. (Gert Jan) Oplaat Adviseur werkgeverszijde NEPLUVI 

K. (Karel) de Buijzer Lid werknemerszijde FNV 

A. (Adnan) Arikan Lid werknemerszijde FNV

A.E.M. (Emiel) Peper Lid werknemerszijde CNV Vakmensen 

G.J. (Gert Jan) ter Schuur Adviseur werknemerszijde  CNV Vakmensen
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Secretariaat
Het secretariaat is het kloppend hart van Sociale Zaken Pluimvee. Het is dé plek waar besturen en 
werkgroepen optimaal gefaciliteerd worden, projecten worden uitgerold en subsidieaanvragen worden 
behandeld. Maar bovenal is het dé plek waar leden terecht kunnen met cao-gerelateerde vragen. 
Gelukkig hebben we ook in 2020 weer gemerkt dat zowel werkgevers als werknemers het secretariaat 
feilloos weten te vinden. 

In 2020 zijn op het secretariaat zelf de nodige wijzigingen geweest. In juli 2020 is Marco Hietkamp 
als voorzitter van het G.O. benoemd. Als voorzitter van het G.O. is hij ook verantwoordelijk voor de 
aansturing van het secretariaat. Daarnaast heeft het secretariaat afscheid genomen van Sharon Wolf-
de Jonge, beleidsmedewerker op het secretariaat. Vanaf 1 februari is het secretariaat versterkt met de 
komst van Dineke Rietveld, in de functie van Plaatsvervangend secretaris. Gedurende het verslagjaar is 
Ronald Kerkmeijer secretaris van het G.O. en Sociale Zaken Pluimvee.

Werkgroepen 
Onder de verantwoordelijkheid van het G.O. zijn verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen 
zijn allen actief op een specifiek terrein en hebben als doelstelling om het G.O. te adviseren en 
initiatieven uit te werken en te beoordelen. Onderstaand de werkgroepen, die in 2020 actief waren:

Georganiseerd Overleg
(GO)

Sociale Zaken
Pluimvee

Commissie
Cao-

aangelegenheden

Begeleidings-
Commissie
Duurzame

Inzetbaarheid
 

Werkgroep
WGA-verzekering

 

Bestuur
Stichting OFP

Werkgroep
Scholing

Werkgroep
Duurzame

Inzetbaarheid

Werkgroep
Arbocatalogus

Commissie 
Cao-redactie

Werkgroep
Zwaar Werk

Harmonisatie-
Overleg
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Activiteiten
Sociale Zaken Pluimvee werkt aan gezond, veilig en eerlijk werk in de Pluimveeverwerkende 
industrie. Binnen Sociale Zaken Pluimvee zorgen vertegenwoordigers van werkgevers- 
en werknemersorganisaties gezamenlijk voor de totstandkoming van de cao. Ook geven 
zij uitvoering aan cao-gerelateerde zaken, zoals pensioen, verzekeringen en duurzame 
inzetbaarheid. 

Cao
Een cao met nette arbeidsvoorwaarden, vormt de basis van het sociale beleid. Per 1 januari 2020 is er 
een nieuwe cao afgesloten tussen NEPLUVI, CNV Vakmensen en de FNV. De cao loopt tot en met 31 
maart 2021. Nieuw in deze cao zijn de gemaakte afspraken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.   

Duurzame Inzetbaarheid - Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden het belangrijk dat alle 
medewerkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar blijven. Om die reden is in de cao een 
aantal afspraken gemaakt om dit te bevorderen. Zo is er in plaats van de leeftijdsdagen voor iedere 
medewerker een persoonlijk budget beschikbaar. Dit kan ingezet worden voor leeractiviteiten, waarmee 
de medewerker zijn positie op de arbeidsmarkt vergroot. 
Naast het persoonlijk budget krijgt de medewerker de mogelijkheid om in de jaren voor pensionering 
vier dagen per week te werken. Het gaat hier om de invoering van de zogenaamde 80/97/100- en 
80/98/100-regeling. Omdat een dergelijke, belangrijke wijziging grote gevolgen kan hebben voor 
met name oudere werknemers die al in dienst zijn, zijn er voor deze groep overgangsmaatregelen 
afgesproken. 

Pluimvee Academie
Om tijdig in de kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de sector is investeren in de deskundigheid 
van medewerkers noodzakelijk. Dit kan onder meer door kennis en ervaring over te dragen in de vorm 
van cursussen en opleidingen. Het scholen van medewerkers draagt eveneens bij aan het verbeteren 
van de prestaties en het verhogen van het rendement op de werkvloer. Werkgevers en werknemers in 
de pluimveeverwerkende industrie kunnen zich op het gebied van opleiding laten inspireren door de 
Pluimvee Academie, een verzameling aan trainingen en opleidingen specifiek geënt op de bedrijven in 
onze sector. 

Om het (bij)scholen van werknemers te bevorderen, subsidieert de Stichting OFP via Sociale Zaken 
Pluimvee verschillende cursussen en opleidingen. In het verslagjaar is goed gebruik gemaakt van 
de opleidingsmogelijkheden en hebben bedrijven in de sector ruim  €400.000,- geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van hun medewerkers. In 2020 zijn cursussen in het kader van bedrijfshulpverlening 
en transport aan het subsidiebeleid toegevoegd en daarmee subsidiabel geworden. Een welkome 
aanvulling, gelet op het aantal subsidieaanvragen dat is binnengekomen. 

Pensioen
Vanuit Sociale Zaken Pluimvee worden eveneens de uitgangspunten voor de sociale zekerheden, 
zoals de pensioenregeling geformuleerd. De pensioenregeling voor de werknemers in de sector is 
ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding 
en Pluimveevlees (VLEP). Het zal niemand ontgaan zijn dat het met name aan het einde van 2020 
spannend was of de benodigde dekkingsgraad zou worden gehaald. Op 31 december was de voorlopig 
dekkingsgraad 90,1% en daarmee maar net boven de benodigde 90%. Wel is eind 2020 ingestemd met 
het voorstel van het pensioenfonds VLEP met een verlaging van de pensioenopbouw. 

2020 was het laatste jaar waarin de VPL-overgangsregeling gefinancierd werd. Per 2020 zijn alle nog 
voorwaardelijke overgangsrechten onvoorwaardelijk ingekocht. Hierdoor zijn de belangen van de 
deelnemers met VPL-overgangsrechten goed geborgd. 
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Arbocatalogus en branche RI&E
Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen de pluimveeverwerkende industrie te bevorderen, 
heeft de sector een Arbocatalogus en een bijbehorende branche RI&E. Het afgelopen jaar is hard gewerkt 
om zowel de Arbocatalogus als de branche RI&E actueel te houden. Zo is er vanuit Sociale Zaken 
Pluimvee in het kader van COVID-19 een zogenaamde Corona-module ontwikkeld. Bedrijven die gebruik 
maken van de branche RI&E weten dan ook zeker dat ze alle relevante risico’s op een rij hebben. Doordat 
onze Branche RI&E erkend is, krijgen bedrijven met maximaal 25 werknemers vrijstelling van de RI&E-
toetsing. Zij hoeven hierdoor hun RI&E niet door een extern deskundige te laten toetsen. Tenminste, als 
ze het erkende RI&E-instrument gebruiken. Dat scheelt tijd en geld. Helaas hebben we de landelijke Arbo 
dag vanwege COVID-19 in 2020 niet kunnen houden. 

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 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. 

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.

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. 
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Contactgegevens

Marco Hietkamp
Voorzitter

Dineke Rietveld
Secretaris

Sascha van der Meij-Smits
Beleidsmedewerker

Sociale Zaken Pluimvee

Adres: Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Telefoon: 030 6355250

Website: www.szpluimvee.nl 

Contactpersoon: Dineke Rietveld, secretaris

13

http://www.szpluimvee.nl


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

Sociale Zaken Pluimvee is een gezamenlijk initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties 
in de pluimveeverwerkende industrie: NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV.
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Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

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


