
De Poeliersbond behartigt jouw belangen als ondernemer, 
werkgever en vakman. De Poeliersbond staat in contact over 
diverse onderwerpen met collega-brancheorganisaties, 
de NVWA en ministeries. Daarnaast vertegenwoordigt de 
Poeliersbond jou als werkgever in de cao-onderhandelingen. 
Ook staan wij voor jou klaar met informatie en advies 
bij calamiteiten, zoals nu in deze corona-tijd, en over 

andere onderwerpen die 
onze branche raken zoals 
vogelgriep of varkenspest. 
Daarnaast ondersteunt de 
Poeliersbond ondernemers bij 
bedrijfsopvolging.

Sinds 1934 zet de Poeliersbond zich in voor de belangen van de 
poelier en wildhandelaar. Wij ondersteunen onze leden, zowel 
individueel als collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, 
advies, producten en diensten, financieel voordeel, informatie 
en inspiratie. Lidmaatschap van de Poeliersbond biedt jou als 
individuele ondernemer voordelen. Hoe meer bedrijven lid zijn 
van de Poeliersbond, hoe sterker onze stem en lobby is. 

Hygiënecode voor het Slagers- en 
Poeliersbedrijf

Als lid ontvang je eenmalig de 
hygiënecode gratis als onderdeel 
van het lidmaatschap. Ook is er een 
gratis e-learning module die jij en 
je medewerkers kunnen gebruiken. 

Advies

Heb je een vraag op 
juridisch, vaktechnologisch of 
ondernemersgebied? Denk 
je erover om te verhuizen 
of heb je een vraag over de 
allergenenadministratie? Voor 
hulp bij een huurcontract of 
bij het aannemen van een 
medewerker. Vaak kunnen wij 
je gelijk op weg helpen. Voor 
uitgebreid advies geldt een 
speciaal ledentarief. Bel ons!

ZorgPortaal

Het ZorgPortaal is een complete 
oplossing voor alles wat geregeld 
moet zijn wanneer een werk nemer 
ziek wordt, in één geïntegreerd 
pakket met de volgende voordelen:

• 100% vergoeding van interventies 
en spoor 2 trajecten (re-integratie 
bij een ander bedrijf) 
• Garantie tegen UWV boetes bij het niet nakomen van  
de verplichte doorlooptijden van de te nemen acties 
• Minder administratie door één systeem, volledig online 
• Snelle betaling van schade 
• Eigen casemanagers & bedrijfsartsen 
• CAO volgend 
• Vast aanspreekpunt voor alle vragen over arbo- & 
verzuimbegeleiding, loondoorbetaling en re-integratie 
• Stap je over, dan wordt de opzegging van je huidige  
pakket geregeld.

Check www.poeliersbond.nl/zorgportaal voor  
meer informatie.

Informatie & kennis

Kennisdossiers

Nieuwsbrief

Voorbeeld-
documenten & 

sjablonen

Leden-
bijeenkomsten

Marktinformatie

Belangenbehartiging

De Poeliersbond is elke werkdag van 08.30 - 17.00 telefonisch te bereiken op 070 - 3314640.  
Stuur je vraag naar info@poeliersbond.nl en wij beantwoorden je vraag.
Meer informatie over het lidmaatschap vind je op www.poeliersbond.nl/lidmaatschap.




