
Functiefamilie: Dierhouderij  Functienummer: DH.08 

Opgesteld door EVZ organisatie-advies in opdracht van LTO Nederland, DH.08 – medewerker paardenhouderij /1 
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen 

FUNCTIEPROFIEL: MEDEWERKER PAARDENHOUDERIJ 

Context 
De medewerker paardenhouderij kan voorkomen op paardenhouderijen waar paarden worden (op)gefokt t.b.v. de verkoop als sport-
paard. De werkzaamheden kennen overwegend een kort cyclisch (dagelijks tot maandelijks) repeterend (terugkerend) patroon. 
Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. De focus ligt op het continueren van het gekende operationeel 
proces. De functiehouder deelt, in overleg met leidinggevende en collega’s, het eigen werk in aan de hand van te realiseren dag-
planningen. Collega/leidinggevende is consulteerbaar, operationele werkzaamheden en te maken keuzes worden afgestemd met op 
locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.). De functiehouder is verantwoordelijk voor het verzorgen en inspecteren 
van verblijfsruimten. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het verzorgen, inrijden, trainen en controleren van zijn toegewezen 
paard(en)(groep). 

Organisatie 
Direct leidinggevende : vakinhoudelijk leidinggevende. 
Geeft leiding aan : niet van toepassing. 

Resultaatgebieden Kerntaken Resultaatindicatoren 

1. Belering van paarden - volgens vastgesteld schema inrijden van paarden door 
middel van o.a. stappen aan de hand en longeren; 

- d.m.v. dekens, singels, etc. paarden laten wennen aan 
zadel; 

- volgens schema trainen van zadelmakke paarden, hierbij 
telkens rekening houdend met gedragingen van het 
paard tijdens eerdere trainingen. 

- volgens schema; 
- kwaliteit getrainde paarden; 
- tevredenheid collega’s/derden. 

2. Verzorging en inspectie 
verblijfsruimten 

- schoonmaken en indien vereist ontsmetten van verblijfs-
ruimten, apparatuur en gebruikte hulpmiddelen; 

- verzamelen en afvoeren van mest/afval naar de daartoe 
bestemde plaats; 

- indien wettelijk toegestaan bestrijden en/of verwijderen 
van plaagdieren; 

- inspecteren van verblijfsruimten en signaleren van 
(dreigende) onvolkomenheden. 

- volgens procedure; 
- conform wet- en regelgeving; 
- orde en netheid. 

4. Dierverzorging - begeleiden van paarden van en naar verblijfsruimten dan 
wel transporteren naar en plaatsen van paarden in 
verblijfsruimte; 

- bereid voedsel (handmatig) doseren volgens instructie 
en voederen van paarden; 

- assisteren bij medische en fysieke behandelingen van 
paarden; 

- observeren van paarden, signaleren van afwijkend 
gedrag en melden van bijzonderheden aan de 
bedrijfsleiding. 

- volgens procedure; 
- alertheid afwijkend gedrag; 
- optimalisatie dierenwelzijn; 
- tevredenheid collega’s/derden. 

Bezwarende omstandigheden 

- Hinder van temperatuurverschillen, stof, stank, vuil en vocht. 
- Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen en corrigeren van dieren, het tillen en verplaatsen van materialen en te verrichten 

schoonmaakwerkzaamheden. 
- Incidenteel gedwongen houding bij het in bedwang houden van dieren t.b.v. behandeling, voeding, verzorging of transport en bij 

reinigingswerkzaamheden. 
- Kans op letsel door uitglijden, dieragressie, vertillen, beknelling of infecties. 

Datum: december 2013 Functiegroep: E 
NB: Het functieniveau is uitsluitend gebaseerd op bovenstaand functieprofiel 
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