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Procedure Consignatiedienst 
 

Doel 

Tijdens de nachtdienst kan de consignatiedienst voor dringende zaken, die geen uitstel 
verdagen, ingeschakeld worden door de dienstdoende medewerkers van Zorgcentrum St. 
Franciscus. Waar mogelijk worden de vragen telefonisch beantwoord. 
De consignatiedienst biedt de medewerkers handvatten aan, om vraagstukken op te lossen. 
Voorbeelden waarbij de consignatiedienst ingeschakeld kan worden: 

 wateroverlast; 

 inbraak of poging daartoe; 

 andere bedreiging van binnen- en/of buitenaf; 

 voorvallen waar politie dan wel brandweer voor ingeschakeld moet worden; 

 sparringpartner bij calamiteiten; 

 veel onrust of agressie. 
 

Verantwoordelijkheden 

De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de aansturing en bezetting van de 

consignatiedienst. De planner is ondersteunend aan de leidinggevende in de daadwerkelijke 

planning. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor een verantwoorde ruiling en vervanging. 

 

Werkwijze 

- Registratie 
In het consignatiedienstmapje (in de tas van de consignatiedienst ) zitten de roosters 
van de consignatiedienst. 
Situaties waarbij een beroep wordt gedaan op de consignatiedienst, dienen te 
worden verantwoord in dit mapje.  

- Werktijden 
De consignatiedienst wordt 7 dagen per week verricht van 22.30 tot 07.00 uur. 
Medewerkers draaien in principe gedurende één week van maandag 22.30 uur tot 
de maandag erop 07.00 uur consignatiedienst. Gedurende deze periode kun je dag- 
en avonddiensten werken volgens het rooster. 
Voor het draaien van één week consignatiedienst ontvangt de medewerker een 
vergoeding van 4,25 keer het voor hem of haar geldende bruto uurloon.  
Wanneer je opgeroepen wordt, worden deze minuten ook uitbetaald, met een 
minimum van 30 minuten per oproep. Deze minuten doorgeven aan de planner. 

- Planning 
De planner maakt het rooster van de consignatiedienst. 
Als een reeds geplande dienst onderling wordt geruild dan wordt deze wijziging 
onderling gecompenseerd in tijd. 

- Samenstelling 
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Een medewerker consignatiedienst is minimaal verzorgende niveau 3 en is in het 
bezit van een BHV-diploma. Deze medewerkers wordt gevraagd zich aan te melden. 
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 nemen standaard deel aan de consignatiedienst. 
Indien er minder dan 15 deelnemers zijn, worden medewerkers aangewezen en 
wordt een roulatiesysteem gehanteerd zodat iedereen aan de beurt komt. 

 

Telefoonnummer consignatiedienst Sint Franciscus; GSM 06 – 81 52 94 67 


