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Medewerker in het veld 

 

PROCES Verplaatsen mens en dier 

 

FUNCTIENAAM Medewerker in het veld (front office) 

 

Alarmering door Teamleider Verplaatsen mens en dier (of in uitzonderingsgevallen: Officier van Dienst – 

Bevolkingszorg) 

 

Ontvangt leiding 

van 

 

Teamleider Verplaatsen mens en dier (of in uitzonderingsgevallen: Officier van dienst – 

Bevolkingszorg) 

 

Geeft leiding aan 

 

N.v.t. 

 

Werkplek Situatieafhankelijk: 

- Direct op locatie (in ‘het veld’) 

- Indien mogelijk eerst briefing op back office Verplaatsen mens en dier 

 

Kerntaken 1) Uitvoeren van de ontvangen opdrachten en verrichten van voorkomende taken 

2) Begeleiden van de feitelijke verplaatsing van mens en dier, zoals: 

o Begeleiden bij opstapplaatsen 

o Begeleiden tijdens vervoer 

o Informeren van de te verplaatsen doelgroep: wat is er aan de hand, waar 

gaan we heen? 

3) Informeren van en rapporteren aan de teamleider Verplaatsen mens en dier over 

voortgang en eventuele knelpunten 

4) Bijhouden van een logboek van de eigen activiteiten 

 

Checklist start 

activiteiten 

q Geef respons op alarm en vraag naar de opkomstlocatie 

q Start logboek 

q Vraag naar de specifieke opdracht 

q Meld je present op de opkomstlocatie 

 

Checklist 

uitvoering 

activiteiten 

q Rapporteer voortgang en knelpunten bij de uitvoering bij de teamleider 

q Houd logboek bij van de eigen activiteiten 

Checklist 

beëindiging 

activiteiten 

q Informeer de teamleider zodra de opdracht is uitgevoerd en vraag of je inzet kan 

worden beëindigd 

q Draag je logboek over aan de teamleider 

q Geef aan of er nog ‘losse eindjes’ zijn rond uitgevoerde opdrachten (bv. een 

bedankje voor een ‘spontane hulpverlener’, of een ‘lastige situatie’ die met een 

derde nog moet worden nabesproken) 

q Draag bij aan de evaluatie van de inzet 

q Geef bij de teamleider aan of je behoefte hebt aan een nagesprek (bijvoorbeeld 

vanwege indringende ervaringen) 

 

Benodigde 

informatie (input) 

 

- Inzetplan 

- Totaalbeeld 

 

NB: Bovenstaande in de zin dat de medewerker geïnformeerd wordt over de opdracht als 

onderdeel van het inzetplan en doorlopend geïnformeerd wordt door de teamleider over 

het verloop van het incident en de inzet (mede op basis van het totaalbeeld). 
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Resultaat (output) - Voortgangs- en afwijkingsinformatie 

- Logboek 

- Evt. bijdrage aan evaluatierapport 

 

Bevoegdheden - Niet op voorhand van toepassing; bevoegdheden vloeien expliciet of impliciet 

voort uit de ontvangen opdracht van de teamleider 

- In urgente situaties waarin het hoger gelegen niveau (de teamleider) niet bereikt 

kan worden, is de medewerker bevoegd te handelen in het belang van de 

veiligheid en het welzijn van mens en dier 

 

Hulpmiddelen - Taakkaart ‘Medewerker in het veld’ 

- Deelplan Verplaatsen mens en dier 

- Checklist 

- Registratieformulier 

- Procedures 

- Communicatiemiddelen 

 <lokaal en/of regionaal invullen> 

 

Neemt deel aan 

overleg 

Briefing en/of debriefing, indien van toepassing 

 

Werkt samen met 

/ heeft contact 

met 

- Teamleider en collega’s binnen het proces Verplaatsen mens en dier 

- Situatieafhankelijk met de Officier van Dienst - Bevolkingszorg ter plaatse 

- Werkt op uitvoerend niveau samen met medewerkers van gerelateerde 

processen binnen Bevolkingszorg; dit zijn situatieafhankelijk: Opvang, Pers- en 

publieksvoorlichting, Registratie slachtoffers. 

- Werkt op uitvoerend niveau samen met medewerkers van de andere diensten; 

dit zijn situatieafhankelijk: 

o Brandweerzorg: proces Redding (i.v.m. overdracht te vervoeren mensen 

en/of dieren), proces Ontsmetten mens en dier en Ontsmetten voertuigen 

(in geval van besmetting) 

o Geneeskundige zorg: processen Triage en Vervoer (i.v.m.scheiding 

doelgroepen medische / niet medische zorg) en eventueel PsHOR 

o Politiezorg: processen Statisch verkeersmanagement, Dynamisch 

verkeersmanagement, Crowdmanagement en Crowdcontrol (bijvoorbeeld in 

geval van ordeproblemen rond opstappunten) 

- Werkt op uitvoerend niveau samen met derden, situatieafhankelijk bijvoorbeeld: 

ingezette vervoerders, het Nederlandse Rode Kruis, Defensie, dierenambulance, 

Land- en Tuinbouw Organisatie, vertegenwoordigers van instellingen 

(bijvoorbeeld verzorgingstehuis, school) 

- Werkt samen met de te verplaatsen doelgroep (maakt bijvoorbeeld gebruik van 

spontaan of te stimuleren hulpaanbod op het gebied van zelfwerkzaamheid en 

zelfredzaamheid) 

 

Bereikbaarheid 

partners/ 

externen 

<lokaal en/of regionaal invullen> 

 

 

 


