
Actueel melden in Melvin 

• Wanneer 
Als het werk daadwerkelijk gaat beginnen, als er uitloop is en als het afgerond is 
 

• Hoe 
1. Door een toezichthouder/medewerker op locatie met  een smartphone 
2. Door een medewerker zonder muteerrechten: in Melvin op een kantoorwerkplek 
3. Door een medewerker met een Melvin-muteerrechten account: in Melvin op een 

kantoorwerkplek 
 

• Wat heb je nodig 
1 en 2.  Bij  actueel melden op locatie of zonder muteerrechten:   

een email met een link naar de melding die in een kleine applicatie opent 
3. Als Melvin gebruiker:  het Melvin nummer 

 

• Hoe kom je aan de mail 
Die wordt je toegestuurd door een medewerker van provincie of gemeente of je eigen 
aannemersbedrijf die de melding in Melvin heeft aangemaakt of handmatig de link laat genereren  
 

• Geldigheid van de link 
De link is geldig voor alle uitvoerperiodes van een melding.  



Actueel melden op locatie 

Heb je de 
mail met de 
link op je 
telefoon?  

Vertrek 
naar de 
werk 
locatie 

Zoek een 
veilige 
plek langs 
de weg 

Aannemer 
plaatst 
afzetting 

Werk start Start 
Melvin 
met de 
mobiele 
link 

Meld de  uitvoer periode 
actueel met de groene 
knop en bevestig dit. 
De rode afmeldknop 
komt ervoor in de plaats 
Er verschijnt de tekst ‘in 
uitvoer’ 



Afmelden op locatie 

Is het werk 
gereed? 

Controleer 
of de weg 
vrij is 

Opdracht nemer 
is klaar 

Start 
Melvin 
met de 
mobiele 
link 

Meld de  uitvoer periode af met de 
rode stop knop en bevestig dit. 
De uitvoer periode verdwijnt uit de 
actuele lijst, ze is nog wel met 
historie te bekijken 

Aannemer 
verwijdert 
afzetting 



Uitloop melden op locatie 
Let op: uitloop melden kan niet meer als de eindtijd verstreken is! 

Het werk 
gaat voorbij 
de geplande 
eindtijd 
lopen? 

Het werk 
gaat 
verder 

Start 
Melvin 
met de 
mobiele 
link 

Meld de  uitloop met het 
wekker-knopje en bevestig 
dit. De wekker wordt 
oranje. 
De eindtijd schuift 
automatisch steeds een half 
uur op, totdat je gaat 
afmelden 



Actueel melden op werkplek 

Je wordt gebeld 
(voorkeur!) of gemaild 
of een melding actueel 
gemeld kan worden 
check melding nummer 
en werklocatie! 

Je belt 
terug dat 
er actueel 
gemeld is 

Aannemer 
plaatst 
afzetting 

Werk start 

Meld de  uitvoer periode actueel. 
Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een 
niet-Melvin gebruiker. 
 
 
 
In Melvin: 
Starten, met de start knop, deze 
wordt groen …… 

..en de afmeld knop kan geactiveerd worden 
om het werk te stoppen 

 
Met de mobile versie: 

Starten, met de start knop, deze 
is al groen …… 

….er komt groene tekst ‘in uitvoer’ en de stop 
knop  wordt rood en kan geactiveerd worden 
om het werk te stoppen. 



Afmelden op de werkplek 

Je wordt gebeld 
(voorkeur!) of gemaild 
dat een werk afgerond 
is en de afzettingen 
verwijderd zijn.  

Je belt 
terug dat 
er is 
afgemeld  

Meld de  uitvoer periode af. 
Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een 
niet-Melvin gebruiker. 
 
 
 
In Melvin: 
Activeer de afmeld knop om het werk te 
stoppen 

 
Met de mobile versie: 

Deze uitvoerperiode verdwijnt 
uit je scherm, achter de knop 
historie is ze nog terug te vinden  

Activeer de rode stopknop 
om het werk te stoppen. 

Opdracht nemer 
is klaar 

De stop knop wordt rood en de eindtijd wordt 
aangepast. 



uitloop melden op de werkplek 
let op: uitloop melden kan niet meer als de eindtijd verstreken is! 

Je wordt gebeld dat het 
werk uitloopt 

Je belt terug dat 
de uitloop 
gemeld is 

Werk gaat 
verder 

 
 
 
Meld de  uitloop. 
Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een 
niet-Melvin gebruiker. 
 
In Melvin: 
Activeer de uitloop knop deze 
wordt daarna oranje …… 

..de eindtijd schuift een half uur op, de afmeld 
knop kan nog steeds geactiveerd worden om het 
werk te stoppen 

 
Met de mobile versie: 

Activeer de uitloop knop, deze 
wordt oranje…… 

….de groene tekst  ‘in uitvoer’ blijft staan, de stop 
knop kan nog steeds geactiveerd worden om het 
werk te stoppen. De eindtijd is aangepast 


