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Huishoudelijk Reglement Wouters Vleesverwerking B.V 

 

 

Algemene regels: 

Iedere medewerker die voor Wouters Vleesverwerking B.V. werkzaam is, inclusief uitzendkrachten, verplicht 
zich te houden aan de volgende regels die gelden voor elk bedrijf/werkplek waar Wouters Vleesverwerking 
B.V. haar werkzaamheden uitvoert. 

 
 Het is verplicht om in de door Wouters Vleesverwerking ter beschikking gestelde werkkleding op het 

werk te verschijnen. 

 Het is niet toegestaan binnen het bedrijfsterrein te roken met uitzondering van de beschikbare 
ruimtes. 

 Binnen en in de directe omgeving buiten het bedrijfspand is het niet toegestaan hinder en overlast 
te veroorzaken. 

        Bij het betreden van de werkruimte moet men de vereiste kleding en schoeisel dragen. 

     Bij het betreden van de werkruimte is men altijd geschoren, heeft men schone handen, schone 
nagels en draagt men geen ringen, piercings, horloges of kettingen. 

 Binnen en in de directe omgeving van het bedrijfspand dient men afval te deponeren in de daarvoor 
bestemde afvalbakken. 

 Het is niet toegestaan om tassen of andere bagage binnen de werkruimte te plaatsen, deze horen in 
de kleedruimtes. 

 Men is verplicht persoonlijke beschermende middelen te gebruiken op die functieplaatsen waar die 
zijn voorgeschreven. Denk hierbij aan gehoorbeschermers, schorten, handschoenen bij het slachten, 
uitbenen, kanten of andere werksituaties. 

 Men dient altijd voorzichtig en zorgvuldig met bedrijfseigendommen om te gaan. Dit geldt voor alle 
gereedschappen, machines en materialen. 

 De in bruikleen gegeven gereedschappen dienen aan het einde van de werkdag op de daarvoor 
aangewezen plaatsen en wijze opgeruimd te worden. 

        Door onachtzaam verloren gegaan gereedschap wordt in rekening gebracht. 

 Het is niet toegestaan in de werkruimtes etenswaren, drank en/of rookwaren te bewaren of te 
nuttigen met uitzondering van de kantine. 

 Bij ziekte en/of andere redenen, waardoor u niet op tijd aan uw werkzaamheden kunt beginnen, 
dient u dit minimaal een half uur voor het normale tijdstip van vertrek vanuit uw woning of 
verblijfplaats te melden aan de heer Wouters (06-51907722) of mevrouw Wouters (06-20188874) of 
de avond ervoor als het mogelijk is om dat aan te geven. 

        Bij het niet naleven van dit reglement zal dit leiden tot passende maatregelen. 

        Indien het bedrijf waar u namens Wouters Vleesverwerking uw werkzaamheden uitvoert, u een  
       sanctie oplegt ofwel een boete oplegt, omdat u één van de regels in dit document hebt overtreden, 
       zal Toppers4Jobs Uitzendbureau deze boete op de eerstvolgende salarisbetaling inhouden. 
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Regels betreffende aankomst: 
 

 Indien men met de auto komt dient men deze in de daarvoor bestemde vakken op het terrein te 
parkeren. 

 Bij binnenkomst van het gebouw begeeft u zich direct naar de kleedruimtes waar u zich voorziet van 
de voorgeschreven kleding. 

 Uw privékleding bergt u in de daarvoor bestemde kast die te allen tijde schoon en opgeruimd dient 
te houden. 

        Het is verboden sierraden, horloges, neusringen e.d. te dragen in de werkruimte. 

        Voor aanvang van de werkzaamheden zorgt u voor goed, scherp en schoon materiaal. 

        Messen dienen beschermd vervoert te worden. 
 

Identificatieplicht: 

 Op grond van de wet op de identificatieplicht is het noodzakelijk dat u altijd in het bezit bent van een 
geldig rijbewijs, paspoort of gemeentelijke identiteitskaart. Het is aan te bevelen een kopie daarvan 
bij u te dragen of in het aan u eventueel ter beschikking gestelde kastje te doen. 

 
Verlofaanvraag: 

 Voor het aanvragen van vakantie dagen en verlof dagen kunt u een formulier invullen die te 

verkrijgen is bij de voorman van Wouters Vleesverwerking, bij andere situaties kunt u contact 

opnemen met het kantoor(of op 06-51907722 tussen 15.30 uur en 17.00 uur). Tevens dient u het 

uitzendbureau in te lichten, zodat zij op de hoogte zijn en eventueel tijdig vervanging kunnen 

regelen. Hiervoor neemt u contact op met Gerben Beeksma op 06-20188874 van Toppers4Jobs 

Uitzendbureau B.V. Indien u het verlof doorbetaald wilt krijgen en u hiervoor voldoende 

reserveringen voor heeft opgebouwd, kunt u dit aanvragen bij Zendy Lok-Wouters. Dit kan dagelijks 

per mail via zendy@toppers4jobs.eu of telefonisch op dinsdag en vrijdag op 0527-611818 (kantoor). 

Wordt de aanvraag te laat ontvangen dan is er geen mogelijkheid tot een snipperdag. 

Het aanvragen van een snipperdag dient uiterlijk op de dinsdag voor de week waarin men een snipperdag 

wil opnemen te gebeuren.  

Voorbeeld:   

Wil men in week 30 een snipperdag opnemen dan dient men uiterlijk op dinsdag van week 29 de  
snipperdag te hebben aangevraagd. 
 
 
 
 

mailto:zendy@toppers4jobs.eu
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Ziek- en herstelmeldingen: 
 
Indien u ziek bent, stelt u Henk Wouters vóór aanvang werktijd op de hoogte op telefoonnummer  
06-51907722. Vervolgens belt u tussen 9.00 en 10.00 uur ’s morgens naar kantoor van Toppers4Jobs 
Uitzendbureau om u ziek te melden. Voor meer informatie over de procedure ziek- en betermeldingen bij 
Toppers4Jobs verwijzen wij u naar de welkomstbrief die u voor aanvang van het uitzendbureau heeft 
ontvangen. 

 
 

Regels betreffende werkruimte: 
 
 

 Voordat u de werkruimte ingaat, wast u altijd eerst uw handen met zeep, dus ook na een bezoek 
aan de sanitaire ruimte(toilet). 

 Voor het betreden of verlaten van de bedrijfsruimten dient men het schoeisel te reinigen en/of te 
ontsmetten in de daarvoor bestemde voorzieningen. 

        Het is verboden met uw materiaal te zwaaien, dit om te voorkomen dat u uw collega verwondt. 

 Het is verboden met vleesdelen, vetstukjes en botjes te gooien in welke richting dan ook, 
uitgezonderd het vet, beenderen en vlees die op de daarvoor aangewezen plekken moeten worden 
gedeponeerd(vetbak, botten/vlees transportband.) 

 Het is ten strengste verboden om vlees / technische delen met behulp van het mes naar je toe te 
trekken of te halen. Dus niet met een mes in het vlees steken en naar je toetrekken! 

 Het is te allen tijde verboden om met een stalen handschoen of geen handschoen de vliesmachine te 
bedienen hiervoor moeten de gebruikelijke handschoenen worden gebruikt.. 

        Het is verboden om de werkruimte te betreden met onafgedekte wondjes, deze dienen met pleisters 
te worden bedekt. 

        De werkplek en naaste omgeving dienen continu schoon te worden gehouden. 

 Beenderen, snippers, vliezen, vlees, touw en plastic moeten op de aangewezen plaats worden 
gedeponeerd 

        Het is verboden vleesbakken of messenkoffers op de grond te zetten zonder onderzetters. 

        Volle afvalbakken dienen verwijderd te worden. 

        Roken is alleen toegestaan in de pauze`s op de daarvoor bestemde plekken (rookruimtes.) 

        Het is ten strengste verboden de werkzaamheden te staken om te roken op de toiletten. 
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Regels betreffende pauze`s: 
 

         Alvorens te gaan pauzeren dienen messen, handschoen, schorten en sloven gereinigd te worden en 
opgeborgen te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. 

         Voor en na de pauzes dienen handen te worden gewassen met desinfecterende zeep. 

         In de kantine hoort geen gereedschap zoals messen. 

 Na de pauze wordt de kantine verzorgd achtergelaten, dus de stoelen onder de tafels, zakjes, bekers 
en etensresten in de afvalbakken, broodtrommels of lunch pakketten in de daarvoor bestemde 
ruimtes. 

        Alle deuren dienen gesloten te zijn, dus zowel die van de gang naar de kantine als de koelceldeuren. 
 
 
Regels betreffende vertrek: 
 

        Men vertrekt pas als alle werkzaamheden klaar zijn. 

        Voor vertrek altijd afmelden bij de chef. 

 U dient altijd bij het verlaten van het pand te controleren of deuren, ramen, lichten en machines die 
onder uw controle vallen, uit, gesloten of verzorgd zijn. 

 De bedrijfskleding en gereedschappen worden eerst gereinigd en ontsmet alvorens deze op de 
daarvoor bestemde plaatsen worden gezet. 

 

 
Belangrijke telefoonnummers: 
 
Om te kunnen voldoen aan de regels in dit document is het belangrijk om altijd onderstaande 
telefoonnummers bij de hand te hebben. Wij adviseren u dan ook om deze bij indiensttreding bij 
Toppers4Jobs Uitzendbureau direct in uw mobiele telefoon op te slaan. 
 

 Henk Wouters – Wouters Vleesverwerking  06-51907722 

 Zendy Lok – Wouters | Kantoor -  Toppers4Jobs 0527-611818 
 


