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Werkverdeling:Werkverdeling:
Den Ouden Oirschot BV

Joep vd Waarenburg
Planning en 

werkvoorbereiding

Marco van Roij
Personeel en 
organisatie

Lisan Van Agt-
den Ouden

Administratie

8 laadploegen dagelijks 70 medewerkers8 laadploegen, dagelijks 70 medewerkers,  
exclusief 3 loader/verreiker chauffeurs.



Wij verlenen de volgende diensten:Wij verlenen de volgende diensten:

• Vleeskuikens laden met of zonder loader• Vleeskuikens laden met of zonder loader
• Kalkoenen laden met of zonder loader
• Moederdieren laden met of zonder loader• Moederdieren laden met of zonder loader
• Alle oude kippen laden met of zonder karren
• Jonge hennen opzetten of lossen• Jonge hennen opzetten of lossen
• Stallen uitmesten met onze loader

Stallen schoonsp iten• Stallen schoonspuiten
• Verhuur van loaderchauffeur



Waarom werken met Den Ouden?Waarom werken met Den Ouden?

• Meer dan 25 jaar ervaring in pluimveewerk• Meer dan 25 jaar ervaring in pluimveewerk.
• Dagelijks contact met transportbedrijven en 

slachterijenslachterijen.
• Werken met vaste en ervaren medewerkers.
• 24 uurs service 365 dagen per jaar24 uurs service, 365 dagen per jaar. 
• Op zon en feestdagen dezelfde service als 

op een andere werkdag.op een andere werkdag.
• Goede samenwerking met andere 

bijvoorbeeld Gemrilj



Keuze voor een servicebedrijf:Keuze voor een servicebedrijf:

E i /k lit it/ i / k ij• Ervaring/kwaliteit/service/werkwijze
• Betrouwbaarheid  legaliteit

P ij• Prijs



Basis aandachtspuntenBasis aandachtspunten 
bij kippen laden:

• Werkomstandigheden (schoon, verzorging ed.)
Indeling (genoeg r imte binnen en b iten)• Indeling (genoeg ruimte binnen en buiten)

• Rust in de stal
S t• Systeem

• Slachterij/transport



Tip: dieren zo rustig mogelijk.



Geen of weinig kippen onder het systeem 
eventueel door afsluiting. Gangen goed schoon.



Boven beginnen, ook gedeeltelijk onder.



Compartimenten geheel leegmaken.



Zorgen voor genoeg ruimte hoogte/breedte.



Extra handelingen door kleine kratten.



Weinig licht in de stal zorgt voor rustige dieren.



Voldoende ruimte om goed te kunnen werken.



Voor het laden stof wegblazen.



Bij jonge hennen lossen schone werkkleding.



Wegwerp overalls en schoon schoeisel.



Hygiene staat voorop.



Sinds 1999 is IKB PSB een kwaliteits-systeem
voor servicewerkzaamheden die pluimveevoor servicewerkzaamheden die pluimvee-

servicebedrijven uitvoeren. 
Met IKB PSB verstrekken pluimvee-servicebedrijvenp j

garanties over hun manier van werken. 



NEN 4400 moet het inlenen van arbeid en 
uitbesteden, (onder)aannemen van werkuitbesteden, (onder)aannemen van werk 

gemakkelijker en fraudebestendiger maken. 
NEN 4400 stelt strenge eisen aan 
personeels- en loonadministratie.



Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid 
(SNA) is het keurmerk voor alle 

uitzendondernemingen van werk. 
Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400 1Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1.



Certificeringen als download op onze websiteCertificeringen als download op onze website.





O d d blOm de voorgaande problemen
te voorkomen, hebben wij een

streng beleid voor het tewerkstellenstreng beleid voor het tewerkstellen
van nieuwe medewerkers.



Kennismaking.



Eerste controle identiteitsbewijs.



Invullen papieren.



Controle handtekening.



Scan maken van verblijfspas.



Opsturen kopie naar
Koninklijke Marechaussee. 



Goedkeuring van
Koninklijke Marechaussee.



Na goedkeuring pas tewerkstelling.



V kVoor aanvang werk namen, pers. nummers, 
kopie paspoort sturen per e-mail.



Bij aanvang werk, controle paspoorten door 
pluimveehouder, en vergelijk met e-mail.



Geen geldig identiteitsbewijs
en/of 

kopie identiteitsbewijs gestuurd per e-mail
= 

geen werk !geen werk !



E k l ti h t l dEnkele tips voor het laden:

• Rustigere dieren door aanpassen lichtschema
• Dieren niet langer dan nodig nuchter zetten
• Vrachtwagens een uur voor aanvang laden 

aanwezig, zodat ploeg nooit hoeft te wachten
• Behandel de medewerkers zoals je zelf ook 

graag behandelt wordt
V ht j l d l d• Verwacht van je laadploeg een goede voorman, 
zodat je zelf niet hoeft te organiseren



E k l ti bij i bEnkele tips bij nieuwbouw:

• Buiten voldoende ruimte 
• Binnen voldoende ruimte
• Bij lange stal voor en achter lossen/laden
• Hoe opener het systeem, 

des te meer (over) zicht
• Zorgen dat dieren niet overal 

i / /t / d kin/op/tussen/onder kunnen
• kantine/doucheruimte



V t lliVraagstelling:

• Welke aanvangstijden gaan in de toekomst 
gehanteerd worden als we denken aan 
dierwelzijn?dierwelzijn?

• Hoe kijken pluimveehouders hier tegenaan?


