PR&I Van Hoorne Entertainment.
PRODUCTIEGEGEVENS
Producent:
Decorbouwer:
Hoofd techniek:
Uitvoerendproducent:

Van Hoorne Theaterproducties
Vorm & Decor
Robin Gommers
Denise Brocx

PRODUCENTGEGEVENS
Adres:
Polderweg Oost 5
Postcode en plaats:
2973 AN, Molenaarsgraaf
Telefoon algemeen:
(0184) 417 066
E-mail algemeen:
info@vanhoorneentertainment.nl
Zakelijke leiding:
Michael van Hoorne
Technische leiding:
Robin Gommers
DEEL 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN
GEZELSCHAP EN/OF PRODUCENT
1. Kennis van regelgeving rondom veilig werken, blijkend uit een PRIE
2. Toepassing van deze kennis in de praktijk.
3. Verantwoordelijk gedrag van de eigen technici.
4. Veiligheidsinstructie aan de eigen technici.
6. Veiligheid van eigen technici en theatermedewerkers bij het hanteren van de materialen.
8. Passende veiligheidsinstructies aan theatermedewerkers tijdens productiedag.
DEEL 3 CHECKLIST
ALGEMEEN
1.Het is bij de productie duidelijk wie welke taken en bevoegdheden heeft.
2.Er is instructie gegeven over materialen, machines, gereedschappen en werkhouding
3.Er is veiligheidsvoorlichting / instructie gegeven aan de artiesten.
5.Het gezelschap heeft voldoende EHBO-middelen bij zich voor zij die op het toneel werken.
6. Er wordt toezicht gehouden (door leidinggevenden) op de werkvloer.
7. Onbevoegden worden van het toneel verwijderd.
VEILIGHEID tijdens de productie dag zijn de volgende zaken vermeden:
• Bekneld raken
• Stoten, prikken, schaven, snijden
• Struikelen, vallen, uitglijden
• Verblinding of elektrocutie
• Geluidsniveaus die schadelijk zijn voor de gezondheid
• Brand en explosie
• Hoge of lage temperaturen die schadelijk zijn voor de gezondheid
• Slijpsel en vonken

PBM's worden aan de medewerkers verstrekt en door hen gebruikt.
Het gezelschap denkt mee in de bereikbaarheid van nooduitgangen en vluchtwegen.
Het gezelschap denkt mee in de bereikbaarheid van blusmiddelen.
Beweging van het decor is niet vermeden, acteurs en medewerkers zijn geïnstrueerd.
De veiligheidseis van technici en artiesten wordt tijdens de bewegingen gewaarborgd.

DECOR
Veiligheid kritische onderdelen worden regelmatig gecontroleerd.
Het decor is gebouwd door het gekwalificeerde bedrijf 'Vorm en decor'.
Het decor is gemaakt van brandveilig materiaal, of brandveilig gemaakt.
Het hijsen gaat volgens de wet
REKWISIETEN
Rekwisieten zijn gemaakt van brandveilig materiaal, of brandveilig gemaakt.
Bij de keuze van de rekwisieten is rekening gehouden met de veiligheid van de artiesten.
Het gebruik van wapens is vermeden.
KOSTUUMS
De kostuums zijn gemaakt van brandveilig materiaal.
Bij het ontwerp van de kostuums is aandacht besteed aan het draagcomfort.
Bij het ontwerp van de kostuums is rekening gehouden met de grootte en het gewicht.
BELICHTING
Het belichtingsmateriaal van het gezelschap voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
Veiligheid kritische onderdelen worden regelmatig gecontroleerd.
De ingehuurd belichtingsmateriaal is afkomstig van een gekwalificeerd bedrijf.
Hangende belichtingsarmaturen worden voorzien van een extra borging.
GELUID
Geluidsapparatuur van het gezelschap voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
Veiligheid kritische onderdelen worden regelmatig gecontroleerd.
De ingehuurde geluidsapparatuur is afkomstig van een gekwalificeerd bedrijf.
Hangende geluidsapparatuur wordt voorzien van een extra borging.
Blootstelling aan schadelijk geluid wordt vermeden.
Gehoorbeschermingsmiddelen worden indien gewenst verstrekt.
SPECIALE EFFECTEN
Er wordt gebruik gemaakt van diverse rook en neveleffecten
Er is afgezien van het gebruik van open vuur.
Er is afgezien van het gebruik van gevaarlijke gassen en chemicaliën
Er is afgezien van het gebruik van overige speciale effecten.
ARBEIDSMIDDELEN GEBRUIKT OP HET TONEEL
Machines en gereedschappen worden gebruikt voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn.
Machines en gereedschappen zijn geschikt en passend voor de personen die ermee werken.
Machines en gereedschappen worden op een veilige manier gebruikt.
Veiligheid kritische onderdelen worden regelmatig gecontroleerd.
PBM’s worden aan de medewerkers verstrekt en door hen gebruikt.

FYSIEKE BELASTING
Eenzijdige belasting is voorkomen
Langdurig werken in een statische houding wordt voorkomen.
Tilwerk kan worden uitgevoerd in een gunstige lichaamshouding.
Duw- en trekbewegingen kunnen worden uitgevoerd in een gunstige lichaamshouding.

Hurken en knielen wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Kniel- of hurkwerk kan worden uitgevoerd in een gunstige lichaamshouding.
De totale werktijd in stilstaande houding is korter dan 4 uur per dag.
Staand werk wordt afgewisseld met lopend en zittend werk.
Als het werk ook zittend gedaan kan worden, is daarvoor de gelegenheid.
WERKPLEKINRICHTING OP EN ROND TONEEL
Er is voldoende bewegingsvrijheid tijdens het werken op het toneel.
Er wordt aandacht besteed aan een overzichtelijke inrichting van de werkplek.
WERKDRUK
Er zijn genoeg mensen om het werk uit te voeren.
Er is voldoende tijd om het werk uit te voeren.
Er is duidelijke informatie voor iedereen over de taken en verantwoordelijkheden.
Pauzes en rusttijd
en vinden plaats conform de CAO of Arbeidstijdenwet.

