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1. Doel
Handhaving van deze werkinstructie waarborgt dat messen door de dag heen worden gereinigd en gesteriliseerd
en de kuipen gereinigd. Samen met de algemene werkinstructie hygiënisch werken en persoonlijke hygiëne
voorkomt dit besmetting met pathogene micro-organismen of uitgroei daarvan.
Tevens bevat deze werkinstructie maatregelen die risico's voor het slijpen van de messen moeten voorkomen.
Daarnaast dat er een garantie is dat de te gebruiken messen voldoende scherp zijn om het slagers vak te
beoefenen.
2. Verantwoordelijke
Slagers en uitbeners:
Verantwoordelijk voor het afspoelen en op correcte wijze inleveren van een gebruikte
messenset en lege kuipen voor iedere pauze en einde werkzaamheden.
MEVO/TL:
Toezien dat alle messensets afgespoeld zijn en ingeleverd worden voor de pauzes en
het aanleveren van de planning t.b.v. de uitzendslagers.
Messen en kuipenwasser: Verantwoordelijk voor het schoonmaken van de messenkorven en het klaarzetten van
messenkarren t.b.v. de volgende run/ dag. Verantwoordelijk voor het schoonmaken
van de kuipen in de kuipenwasser.
Messenslijper:
1 maal per dag de aangeboden messen slijpen.
3. Werkwijze
Iedereen werkt met een DRP messen set. Het is niet toegestaan dat ingehuurde uitbeenders en slagers met
eigen messen werken.
3.1 Slagers en uitbeners.
Iedere vaste slager en uitbener beschikt over twee genummerde messenkorven. Voor de uitzendkrachten geldt
dat het uitzendbureau voor 14:00 uur de gevraagde informatie toestuurt. Zie het formulier ‘Waarborgformulier
uitgifte benodigdheden uitzendslagers’ in de bijlage. Op dat moment is voor de teamleider inzichtelijk welke
uitzendkrachten de volgende dag aanwezig zijn en met wel nummer messen set, maat handschoenen en welk
kluisje er die dag voor een medewerker is gereserveerd. De werkwijze is visueel inzichtelijk gemaakt op de
volgende pagina, hierin komt vuile materialen, schone materialen en reinigingsstroom terug.
Werkwijze
1. Uitzendslager ontvangt bij binnenkomst een sleutel van zijn kledingkastje voor deze dag, hier staan ook
de schoenen klaar. Tevens krijgt hij/ zij een waarborgformulier (pagina 4) waarop hij/ zij tekent voor
ontvangst van alle spullen. De MEVO zal de messenkorf uitreiken bij de opstart van de werkdag.
2. Een vaste slager pakt zijn messenkorf vanaf de opstelplek messenrekken en begint aan zijn werkdag.
3. Een BR slager pakt zijn messenkorf uit de messenkast, sleutels zijn in het bezit van de slagers van
Brouwer. Tevens is hiervan 1 reserve sleutel aanwezig bij Uitgifte.
4. Bij aanvang pauze zorgt de slager zelf voor de voorbehandeling van zijn messenkorf en zet deze
vervolgens op de tafel in de spoelruimte. Tevens zorgt hij ervoor dat zijn handschoen gereinigd is in de
handschoenenreiniger.
5. Messenkorven van uitzendslagers (UZ) en uitbeners (BR) met voorrang desinfecteren en vervolgens
terughangen aan de gereedstaande messenkar op de opstelplek.
6. Dit proces herhaald zich in de volgende volgorde:
Run
DRP slager
UZ/ BR slager
1
A
A
2
B
A
3
A
A
4
B
A
7. Tegen het einde van de run moet de volgende messenkar klaargezet worden.
Run
Tijdstip
1
5:30
2
7:30
3
09:30
4
13:30
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(tijd is een indicatie i.v.m. afwijkende pauzetijden)
8. Messen worden op verzoek geslepen, dit proces is nog niet bepaald.
9. Om 13:30 gaat het slijphok open en mogen de uitbeenslagers hun messen slijpen t.b.v. de volgende
dag.
10. Uitgifte controleert aan het einde van de dag of alle messenkorven en handschoenen zijn ingeleverd.
Afwijkingen worden gemeld aan TL productie en Goederenstromen.
11. Messenkorven t.b.v. UZ worden klaargezet incl. geplande handschoen.
Aandachtspunten:
 Het schoonmaak programma van de kuipen dient volledig afgemaakt te worden om de kwaliteit te
borgen.
 Om het sterilisatieproces goed te voltooien is het belangrijk de handvatten van de messen voor te
spoelen met heet water.
 Veiligheidshandschoen met hogedruk afspuiten voor reiniging ’s proces.
 Dagelijkse controle op voldoende schoonmaakmiddelen.
Zie, SLA-F-12 Dagelijkse controlelijst messen en kuipenreiniger
3.2 Uitgifte messen
Uitgifte zet de messenkarren klaar t.b.v. de opstart en zorgt er vervolgens voor dat hier tijdens de dag de
messenkarren klaarstaan.
3.3 Messen slijpen
Alle slagers vanuit de productie kunnen hun messen aanbieden in de daarvoor bestemde bak en worden 1 keer
per dag geslepen. Voor de Uitbeen afdeling wordt om 13:30 uur het slijphok geopend en zij slijpen zelf hun
messen ten behoeve van de volgende dag.
3.4 Machinemessen
Wekelijks worden de messen van de machines gereinigd. Van de wolf, gehakt, Marel en hakkers zijn
3 messen onderdelen aanwezig. Woensdag worden de messenonderdelen opgehaald door het bedrijf Wenssink.
Dit gereinigde messenonderdeel wordt donderdagochtend voor productie bevestigd. Dat betekend dat er van de
3 messenonderdelen er altijd 1 op de machine zit, 1 onderweg is en 1 als reserve.
3.5 Messenveiligheid
Ter voorkoming van snijwonden door het gebruik van messen dien je de volgende zaken in acht te houden:
1. Gebruik de tot je beschikking gestelde messen te allen tijde op de juiste wijze.
2. Gebruik nooit een bot, beschadigt of versleten mes, maar meld dit bij je leiding.
3. Alle messen en korven dienen genummerd te zijn.
4. Laat na gebruik messen nooit liggen, maar berg deze op in het messenrek of korf.
5. Verplaatsen van messen is alleen toegestaan als ze worden geplaatst in een
messenrek of op een daarvoor bestemde transportplaat.
6. Het dragen van een stalen handschoen aan de niet snijdende hand is tijdens
snijwerkzaamheden met handmessen is verplicht.
6. Op de slagerijen is het dragen van een steekschort verplicht bij uitbeenwerkzaamheden.
7. Op de slagerijen is het dragen van vlieshandschoenen is te allen tijde verplicht bij gebruik van de
vliesmachine.
8. Op de slagerijen is het gebruik van stalen handschoenen bij werkzaamheden met de vliesmachine of
lintzaag ten strengste verboden.
9. Bij het slijpen van handmessen dient het snijvlak van je af te worden gehouden, tevens is het dragen van
een bril, gehoorbescherming en blauwe stofjas verplicht. Dit voorkomt oogletsel of gehoorbeschadiging.
10. Houdt minimaal 30 cm afstand als je naast een snijdende werknemer staat te werken.
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3.6 Kuipenwasser
Alle medewerkers die een lege kuip op de afdeling hebben staan brengen die naar de daarvoor bestemde ruimte
bij de kuipenwasser. De vast aangestelde medewerker beheert de kuipenwasser en de reinigingsmiddelen
daarvoor. Hij draagt er zorg voor dat gereinigde kuipen (na visuele controle) worden opgeslagen. Zie, SLA-F-12
Dagelijkse controlelijst messen en kuipenreiniger
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Route van het vuile materiaal, gereinigde materiaal en de reinigingsstromen

Kuipen
Messen

Vuil materiaal/ Gereinigd materiaal/ Reinigingsstromen

Messen

Messen

Kuipen
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Waarborgformulier uitgifte benodigdheden uitzendslagers.
Naam:
Metisnummer:

.
.

Zal op :
Datum:
tijd:
.
Aanwezig zijn bij de DRP slagerij aan de platformweg 3 te Velsen –noord.
De volgende materialen zullen hem/haar ter beschikking worden gesteld:
1 locker.
1 paar veiligheidsschoenen.
1 veiligheidshandschoen.
1 messenkorf ,met de inhoud van 3 messen.
Handtekening voor ontvangst materialen door uitzendkracht:

Handtekening voor retour ontvangst materialen door DRP:
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