
Checklist horecabedrijfsleider 
 
 

prio (eerste half uur na binnenkomst) 

 zorg dat je weet wie de stagemanagers zijn, stel je even voor 

 pak de DECT-telefoon uit het horecahok en hou deze bij je gedurende het evenement. 
De klachtenlijn van het Energiehuis staat na sluiting van de centrale balie 
doorgeschakeld naar deze telefoon 

 neem de BHV dienst over en noteer je naam op de BHV-kast in de snede.  

 doe een BHV-ronde en zorg dat obstakels voor nooduitgangen en in noodroutes 
worden verwijderd. Controleer tijdens deze ronde ook of alle muntenmachines werken. 
Indien nodig, verhelp storingen. 

 start de kassa op en check of deze naar behoren werkt 
 

 
vanaf een uur voor opening tot opening 
 

 benoem voor elke bar een contactpersoon (bij voorkeur een BHV-er). Deze 
overhandig je een portofoon, de tapkaart, een sleutelbosje en een snoepbak.  

 pak zelf voor alle horecamedewerkers werkkleding en zorg dat ze zich om kunnen 
kleden in de kleedruimte 

 controleer of alle horecamedewerkers er zijn en bel ze indien nodig op 

 overleg met hoofdbeveiliger de volgende punten: 
- Wat is de doelgroep 
- Polsbandjes of niet 
- Wie zijn de BHV-ers 
- Wat is de sluitingstijd 

Bijzonderheden, bijvoorbeeld: 

 bevordering van gastheerschap 

 al dan niet gratis toegang bij na-programma 

 stagediven/moshpit gedogen? 

 bedenk of er piekbelastingen zijn voor garderobe, kassa of ticketscannen en bedenk 
of het nodig is om tijdens deze piekbelastingen medewerkers uit de zalen op te roepen 
om even te laten helpen 

 pak de sleutel van een kassakluisje uit de kluis in het horecahok. Met deze sleutel 
haal je de geldwisselbak uit een kassakluisje. De sleutel kun je de hele avond bij je 
houden. Aan het einde van de avond doe je de geldwisselbak weer terug in het juiste 
kassakluisje en doe je de sleutel terug in de kluis in het horecahok 

 Zet bij de kassa de muntenbak voor vrijwilligers klaar en zorg voor het daarbij horende 
formulier uit de map “formulieren” in de kassakast 

 Schat in of er met hard of zacht plastic moet worden gewerkt. Hou daarbij rekening 
met bezoekersaantallen, bezetting van personeel en het type bezoeker 

 open een lade van de garderobe. In beide laden zitten wisselbakken voor de 
garderobe. Op elke wisselbak staat een datum vermeld. Het sleuteltje zit aan je bos. 

 

 
tijdens opening 

 bewaak de kwaliteit van werkzaamheden. Let op vaardigheden, gastheerschap en 
werktempo.  

 zorg dat je ten allen tijden bereikbaar bent voor horecamedewerkers, stagemanagers, 
beveiliging, gasten en de klachtenlijn 

 check regelmatig bij kassa en garderobe of er voldoende wisselgeld is. Indien nodig: 
wissel met het kluisje in het horecahok  

 let op de publieksbeleving en vooral in hoeverre de manier van werken van vrijwilligers 
aansluit bij de doelgroep / het concept 



 via een kassacomputer kun je een lijstje openen waarop je klachten, reparaties kunt 
invullen. Je hoeft verzoeken tot reparaties en andere zaken dus niet op te sparen tot 
het einde van de avond: tussentijds direct mailen naar Lara of David is ook mogelijk. 

 voor spoedgevallen bel je David op 0646087352. Niet per definitie bereikbaar. 

 als er een telefonische klacht komt van omwonenden, blijf dan altijd beleefd ook 
wanneer omwonenden dat niet zijn. Laat beveiligers direct actie ondernemen. 

 zie er op toe dat beveiligers regelmatig een ronde rondom het gebouw doen 

 loop regelmatig een rondje in de zalen en vraag aan medewerkers en beveiliging hoe 
het gaat 

 attendeer regelmatig medewerkers dat ze hun gebruikte consumpties noteren op de 
daarvoor bestemde lijst 

 controleer de toiletten en voorzie ze van wc-rollen en ruim troep op 

 check de voorraden en laat tijdig een medewerker de koelingen bijvullen 

 check bij de medewerkers of de biertaps goed staan afgesteld. Probeer zoveel 
mogelijk verlies te voorkomen.  

 zorg dat beveiliging de omgeving controleert op overlast. 

 sluit na 02.00 uur de schermen in de snede en plaats het slot op de lift zodat 
bezoekers niet achter de schermen kunnen komen.  

 zorg dat het sluitingsprotocol goed wordt uitgevoerd en overleg met de stagemanager 
de wijze van aanpak 

 

 
tijdens sluiting 

 zorg dat beveiligers buiten staan, accent ligt daarbij op de hoek Biesboschsstraat / 
Noordendijk / trap bij Singel 

 zorg dat de garderobe voldoende bemant is 

 spreek met horecamedewerkers een rolverdeling voor tijdens de schoonmaak af 

 check nabij de hoofdingang op puin. Ligt er veel, zorg dan dat het wordt opgeruimd 
(de stagemanager heeft als taak hetzelfde te doen bij het loading dock) 

 vul op de kassacomputer het eventformulier in en noteer ook meldingen van 
medewerkers 

 neem  alle sleutels, tapkaarten, porto’s en snoepbakken in en hang deze in het 
sleutelkastje in het horecahok 

 sluit de garderobelades 

 sluit de kassa:  

 sluit het pinapparaat af en doe de bon in de kassalade 

 doe de gastenlijst(en) in de kassalade 

 doe teruggekomen tickets in de kassalade 

 berg de kassalade op in het juiste kluiskastje en doe de sleutel terug in de kluis in het 
horecahok 

 zorg dat het sluitingsprotocol goed wordt uitgevoerd en overleg met de stagemanager 
de wijze van aanpak 

 voorzie alle medewerkers van maximaal 2 gratis consumpties (geen sterke drank).      
Voor etenswaren moet men gewoon betalen.  

  

 
belangrijke telefoonnummers 
 
Met je toestel een buitenlijn bellen: dan eerst een 0 toetsen! 
 
INTERN 
3329 Productiekantoor. Stagemanager Main Stage draagt een DECT-toestel bij zich en 
moet dus  

altijd bereikbaar zijn 
3331 DECT-toestel horecakantoor 



3324 Vast toestel horecakantoor 
1002 Centrale balie Energiehuis / centrale kassa 
3480 Kassa Bibelot 
 
078-8903318 Klachtenlijn Energiehuis 
06-46087352 Mobiel David 


