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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. Het zal dan voornamelijk gaan om onverwachte, niet geplande situaties die meer 
handen vragen dan de aanwezige 2 nachtdienstmedewerkers hebben zoals bij veel onrust of 
agressie. Ook kan het wenselijk zijn te overleggen tijdens een calamiteit. Dit kan veelal 
telefonisch. 
 
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 krijg je 4,25 uur compensatie. Deze 
compensatie-uren worden tegen je actuele bruto uurloon uitbetaald.  
Wanneer je opgeroepen wordt, worden deze minuten ook uitbetaald, met een 
minimum van 30 minuten per oproep. Deze minuten doorgeven aan de planner en de 
leidinggevende en zelf invoeren op je werkstaat. 

- Planning 
De planner maakt het rooster van de consignatiedienst. Je kunt onderling ruilen en  
zelf in je weekplanning verwerken. 

- Samenstelling 
Een medewerker consignatiedienst is minimaal verzorgende niveau 3 en is in het 
bezit van een BHV-diploma. Ben je nog niet geschoold voor BHV dan word je hiervoor 
opgeleid. Verpleegkundigen niveau 4 en 5 nemen standaard deel aan de 
consignatiedienst. Iedereen die aan deze eisen voldoet, draait mee in het rooster. 
Zwaarwegende bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden bij de teamleider. 

Telefoonnummer consignatiedienst Sint Franciscus: 06 – 81 52 94 67 
 
Het protocol is na evaluatie in mei 2019 ongewijzigd vastgesteld. 


