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VRIJWILLIGERSREGLEMENT BIBELOT 
 
 
 
 
VOORWOORD 
 
 
Dordrecht, 30 september 2018 
 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Bibelot is een organisatie waar vrijwilligers ontzettend belangrijk voor zijn. Vrijwilligers werken bij Bibelot omdat 
ze het werk leuk vinden en omdat ze de doelstellingen van Bibelot ondersteunen. Vrijwilligers zijn het 'gezicht' 
van de organisatie tijdens evenementen en vrijwilligers hebben de kwaliteit om deze rol op een positieve manier 
in te vullen. Zonder jouw inzet kunnen we onze doelstellingen niet verwezenlijken. Daar zijn we je dankbaar 
voor.  
Hoewel je voor het werk geen salaris krijgt, staat er wel wat tegenover. Het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend: 
we streven een hoge kwaliteit na en nemen ons werk serieus. We zetten ons in om gasten een bijzondere 
ervaring te bieden. 
 
Plezier in vrijwilligerswerk is het belangrijkste, maar ook de zakelijke kant ervan moet duidelijk zijn. Daarom is 
dit reglement opgesteld. Hierin staat omschreven wat Bibelot van vrijwilligers verwacht en wat jij van Bibelot 
mag verwachten. Dit reglement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de vrijwilligersovereenkomst en voldoet 
aan de statuten van Stichting Bibelot en aan het huishoudelijk reglement. Je vindt deze stukken op 
http://www.bibelot.net/anbipublicaties. 
 
Bibelot verzorgt allerlei bijeenkomsten, zoals cursussen en instructies, werkgroepoverleggen en een jaarlijks 
vrijwilligersuitje. Deelname aan de jaarlijkse algemene instructiedag is verplicht. We vinden het namelijk 
belangrijk dat je weet wat je moet doen in geval van calamiteiten.  
Ik hoop je te zien bij een van deze bijeenkomsten of bij één van de vele mooie concerten die jij mede mogelijk 
maakt! 
 
Namens bestuur en medewerkers wens ik je een leuke tijd in Bibelot. 
 
David van Wijngaarden 
Directeur 
 
 
 
P.S. Bibelot publiceert een overzicht van medewerkers die bij Bibelot in dienst zijn op de websitepagina 
https://bibelot.net/meet-the-team/. Daar staat ook vermeld hoe je deze medewerkers kunt bereiken. 
Op https://bibelot.net/medewerkers/ vind je veel informatie over het vrijwilligerswerk in Bibelot. 

http://www.bibelot.net/anbipublicaties
https://bibelot.net/meet-the-team/
https://bibelot.net/medewerkers/
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hoofdstuk 1: REGLEMENT 
 
 
Artikel 1: Strekking en geldigheid 
 
1.1 Overeenkomst 
Vrijwilligers en Bibelot gaan een overeenkomst met elkaar aan: de vrijwilligersovereenkomst. Dit 
vrijwilligersreglement maakt onderdeel uit van deze vrijwilligersovereenkomst. 

 
1.2 Strekking 
Dit reglement is van toepassing op alle vrijwilligers in Bibelot. Het omschrijft de rechten en plichten van 
vrijwilligers jegens Bibelot en vice versa. 
 

 
 

Artikel 2: Voorwaarden voor vrijwilligerswerk 
 
2.1 Minimumleeftijd 
Vrijwilliger worden kan alleen indien een persoon minimaal 18 jaar oud is. 
 
2.2 Verklaring Omtrent Gedrag 
Bibelot kan aan bepaalde functies de voorwaarde verbinden dat een Verklaring Omtrent Gedrag wordt overlegd. 
De kosten daarvoor worden door Bibelot vergoed.   

 
2.3 Meldingsplicht 
Voor de veiligheid van de vrijwilliger dient Bibelot volledig te worden geïnformeerd over eventueel 
medicijngebruik, allergieën, ziektes en/of verslavingen. Informatie van deze aard wordt vertrouwelijk behandeld. 

 
2.4 Computerbezit 
Bibelot maakt gebruikt van een roosterprogramma. Om daarvan gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk 
dat de vrijwilliger in bezit is van een computer met internetverbinding. 

 
2.5 Legitimatie en persoonsgegevens 

a. De vrijwilliger heeft voorafgaand aan ondertekening van deze overeenkomst een geldig 
legitimatiebewijs getoond dat door een bevoegde medewerker van Bibelot op echtheid is 
gecontroleerd.  

b. De vrijwilliger geeft door het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst toestemming voor het 
beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan de verzekeraar. 

c. De vrijwilliger geeft door het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst toestemming voor het 
opnemen van persoonsgegevens in het roosterprogramma van Bibelot. 
 

2.6 Functievereisten 
De functies en bijbehorende vereisten zijn in dit reglement omschreven. Vrijwilligers dienen te voldoen aan de 
vereisten die gelden voor de functie die in de vrijwilligersovereenkomst overeen is gekomen. 
 
 
 
Artikel 3: Proeftijd 
 
3.1 Duur 
De vrijwilliger en Bibelot komen een proeftijd overeen. De proeftijd is afgerond wanneer de vrijwilliger minimaal 
2 keer een volledige dienst heeft meegewerkt en heeft deelgenomen aan de instructies zoals bedoeld in dit 
vrijwilligersreglement.  

 
3.2 Beëindiging tijdens proeftijd 
Gedurende de proeftijd kunnen de vrijwilliger en Bibelot zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst 
schriftelijk beëindigen, zonder dat een opzegtermijn vereist is. Voor beëindiging van de overeenkomst na afloop 
van  de proeftijd, gelden de bepalingen in de vrijwilligersovereenkomst. 
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Artikel 4: Verplichtingen van de vrijwilliger 
 
4.1 Juistheid gegevens 
De vrijwilliger is er verantwoordelijk voor dat de juiste naam-, adres- en bereikbaarheidsgegevens bekend zijn 
bij Bibelot. Een verhuizing of nieuw telefoonnummer dient dus direct te worden doorgegeven. 

 
4.2 Inzet en gedrag 

a. De vrijwilliger verricht de werkzaamheden naar beste kunnen, waarbij hij zich verantwoordelijk voelt 
voor het gebouw, de inventaris, de medewerkers en de gasten. 

b. Vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat gasten en artiesten zich welkom en 
veilig voelen.  

c. De huisregels en het toegangsbeleid van Bibelot zijn onverkort van toepassing op vrijwilligers. 
 
4.3 Instructies 

a. Bibelot verzorgt jaarlijks een instructiedag voor alle vrijwilligers. Deelname aan deze instructiedag is 
verplicht. 

b. Vrijwilligers dienen aanwijzingen van hun leidinggevenden op te volgen. 
c. Bibelot kan ook aanvullende cursussen en trainingen organiseren en aanbieden ter bevordering van 

de competentieontwikkeling van de vrijwilliger. Deelname is niet verplicht. Aan vergoeding van 
kosten voor deze aanvullende cursussen en trainingen kunnen voorwaarden worden verbonden, die 
in een separate overeenkomst vastgelegd worden. 

 
4.4 Meldingsplicht 

a. De vrijwilliger meldt het als hij niet in staat is om een dienst te vervullen. Dat doet de vrijwilliger bij 
zijn leidinggevende. De leidinggevende is degene die de inroostering verzorgt. Op het moment van 
vaststelling van dit reglement zijn de leidinggevenden: 

- horeca:    Femke Verbeek 
- stagecrew, dj’s:  Mario van Aalst 
- promotie en fotografen: Louisa Steenbakker 

b. Kan het afmelden niet eerder dan op de dag van de dienst zelf, bijvoorbeeld door ziekte of 
overmacht, dan meldt de vrijwilliger het bij degene die tijdens de dienst de leiding heeft, bijvoorbeeld 
de dienstdoende floormanager horeca of stagemanager. 

c. De vrijwilliger meldt het onverwijld aan de leidinggevende als er defecten of andere 
omstandigheden zijn die de veiligheid of de kwaliteit van werken negatief beïnvloeden. 

 
4.5 Geheimhouding en boetebeding 

a. De vrijwilliger is geheimhouding opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband 
houdende met Bibelot, waaronder ticketverkoopstanden, omzetcijfers en persoonlijke gegevens van 
artiesten, gasten en medewerkers. De vrijwilliger verplicht zich strikte geheimhouding te betrachten 
ten aanzien van alles wat ten gevolge het uitvoeren van de werkzaamheden bekend wordt en 
waarvan de vrijwilliger weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.  

b. Bij overtreding van het beding in lid a van dit artikel na het einde van de overeenkomst is de 
vrijwilliger aan Bibelot een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, zegge vijfhonderd euro. 
Dit bedrag geldt voor elke vertrouwelijke mededeling zoals bedoeld in dit artikel, aan derden, direct 
of indirect, op welke wijze ook gedaan. Daarnaast houdt Bibelot het recht om van de vrijwilliger 
volledige schadevergoeding te vorderen. 

 
4.6 Overige verboden 
Het is de vrijwilliger tijdens werktijd niet toegestaan om: 

a. alcohol te nuttigen 
b. de werkplek te verlaten, zonder dat de leidinggevende daar toestemming voor heeft gegeven 
c. andere personen toegang te verstrekken tot ruimtes die niet voor het publiek toegankelijk zijn 
d. eigen consumpties te nuttigen in ruimtes die voor het publiek toegankelijk of zichtbaar zijn 
e. fietsen of auto’s in het gebouw te stallen 
f. zich als horecamedewerker backstage te begeven 
g. zich als stagemedewerker achter de bar te begeven 

 
4.7 Gehoorbescherming 
 Het dragen van gehoorbescherming is verplicht. Bibelot stelt gratis oordopjes ter beschikking. 
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4.8 Houd de werkplek netjes 
Zorg dat tijdens en na het werk je werkplek opgeruimd en schoon wordt achtergelaten, zodat de 
collega’s die na afloop op dezelfde plek werken, geen hinder ondervinden.  

 
4.9 Werkkleding 
 Het dragen van de door Bibelot beschikbaar gestelde werkkleding is verplicht tijdens werktijd en 

verboden buiten werktijd. De werkkleding ontvangt de vrijwilliger aan het begin van een dienst van de 
leidinggevende en wordt daar na afloop van de dienst weer bij ingeleverd. Werkkleding wordt dus niet 
mee naar huis genomen: doordeweeks zorgt Bibelot ervoor dat kleding wordt gewassen en gestreken. 
Zonder werkkleding is er geen recht op toegang tot de zalen via de publieksingang. 

 
 
 
Artikel 5: Inspraak 
 
5.1 Informele inspraak 
 Bibelot organiseert overleggen waarin vrijwilligers worden gehoord en waarbij het belang 

van vrijwilligers medebepalend is voor de besluiten die worden genomen. 
 

5.2 Onderzoek 
Jaarlijks onderzoekt Bibelot middels een enquête hoe tevreden vrijwilligers zijn over de verschillende 
aspecten van vrijwilligerswerk. 
 

5.3 Vrijwilligersraad 
a. Bibelot heeft een vrijwilligersraad. De vrijwilligersraad adviseert de directeur gevraagd en 

ongevraagd.  
b. De vrijwilligersraad is een afspiegeling van het totale vrijwilligersbestand. Diverse werkgroepen, 

leeftijden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Vrijwilligersraad en directeur zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk om dit te bereiken, dat wil zeggen dat zij actief werven om te zorgen dat de 
vrijwilligersraad een redelijke afspiegeling is; 

c. Vrijwilligers kunnen lid worden van de vrijwilligersraad onder de volgende voorwaarden: 
i. bereid om vergaderingen voor te bereiden en in te lezen in stukken 
ii. bereid om constructief mee te denken en een positieve bijdrage te leveren aan Bibelot 
iii. zich bewust van het feit dat het belang van alle vrijwilligers moet worden 

vertegenwoordigd 
iv. resultaatgericht; 

e. De raad bestaat uit maximaal 9 leden; 
f. De vrijwilligersraad en de directeur komen minimaal drie keer per jaar bij elkaar, de directeur nodigt 

hiertoe uit; 
g. Lidmaatschap eindigt bij het stoppen als vrijwilliger; 
h. De directeur bereidt de agenda voor en stuurt deze naar de vrijwilligersraad, de agenda wordt 

vastgesteld door de vrijwilligersraad; 
i. Vervolgens nodigt de directeur de vrijwilligersraad uit en stelt alle vrijwilligers, bestuursleden en 

werknemers op de hoogte; 
j. Vergaderingen van de vrijwilligersraad zijn openbaar voor bestuursleden, werknemers en 

vrijwilligers van Bibelot, zij mogen allen aanwezig zijn en hebben recht van inspraak; 
k. Vergaderingen vinden plaats in het Energiehuis te Dordrecht; 
l. Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt, dit verslag is openbaar voor bestuursleden, 

werknemers en vrijwilligers; 
m. Indien adviezen van de vrijwilligersraad niet worden overgenomen, wordt zulks door de directeur 

schriftelijk beargumenteerd aan zowel de vrijwilligersraad als het bestuur. 
n. De vrijwilligersraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over de volgende zaken: 

i. meerjarenbeleidsplan; 
ii. (wijzigingen in) vrijwilligersbeleid; 
iii. jaarlijks vrijwilligersuitje. 

o. De vrijwilligersraad wordt in ieder geval geïnformeerd over de volgende zaken: 
i. jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening; 
ii. (wijzigingen in) programmabeleid; 
iii. RI&E, Arbo en BHV-beleid. 
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Artikel 6: Vergoedingen en verstrekkingen 
 
6.1 Gevolgen van vergoedingen 

a. De vrijwilliger is ervan op de hoogte dat vrijwilligerswerk gevolgen kan hebben voor een eventuele 
uitkering die de vrijwilliger ontvangt of in de toekomst zal ontvangen.  

b. Bibelot is niet aansprakelijk voor de gevolgen die deze overeenkomst heeft op een uitkering, 
toelage of subsidie. 
 

6.2 Gratis toegang 
a. Bibelot stelt bij elk evenement minimaal 20 plaatsen ter beschikking voor vrijwilligers. Vrijwilligers 

hebben recht op gratis toegang zolang het aantal beschikbare plaatsen niet is overschreden. Hierbij 
worden vrijwilligers die aan het werk zijn, niet meegerekend. Het recht op gratis toegang is 
persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  

b. Bibelot stelt 10 introducétickets per jaar per vrijwilliger ter beschikking. Per evenement mag 1 
introducé meegenomen worden, mits deze persoon tegelijk met de vrijwilliger de ticketcontrole 
langs gaat. 
 

6.3 Maaltijdverstrekking tijdens werktijd 
Werk je als vrijwilliger een aaneengesloten periode van minimaal 4 uur waarin in ieder geval de periode tussen 
17.30 en 19.00 uur valt, dan biedt Bibelot je een maaltijd of maaltijdvergoeding aan. 

 
6.4 Aanvullende vergoedingsregelingen 
De directeur kan aanvullende vergoedingsregelingen vaststellen. De voorwaarden om van een regeling gebruik 
te maken, worden in de betreffende regeling omschreven. 

 
6.5 Uitjes 
Bibelot kan uitjes voor vrijwilligers organiseren. Bibelot behoudt zich het recht voor om voor deelname aan een 
uitje een eigen bijdrage te verlangen. Deze eigen bijdrage is nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten.  

 
6.6 Reiskosten 
Reiskosten worden alleen vergoed indien deze in opdracht van Bibelot worden gemaakt of wanneer de 
vrijwilliger vooraf schriftelijke toestemming heeft ontvangen. Deze toestemming wordt uitsluitend verstrekt indien 
de vrijwilliger kan aantonen dat vervoer met een eigen auto of met openbaar vervoer noodzakelijk is en de 
afstand tussen woonadres en Bibelot minimaal 10 km bedraagt. Vervoerskosten worden vergoedt tegen 0,19 
cent per kilometer of tegen daadwerkelijk gemaakte OV-kosten (op basis van tweede klasse). 

 
6.7 Financiële vergoeding 
Voor sommige functies of diensten kan de directeur besluiten een financiële vergoeding te geven. Deze 
vergoeding wordt verstrekt als vrijwilligersvergoeding en binnen de kaders die de fiscus daarvoor heeft gesteld. 

 
 

  
Artikel 7: Diensten en roosters 
 
7.1 Beschikbaarheid 
Vrijwilligers kunnen via het roosterprogramma aangeven wanneer zij beschikbaar zijn.  
 
7.2 Voorkeuren 
Voor zover mogelijk houdt Bibelot rekening met voorkeuren. Het doorgeven van voorkeuren betekent niet dat er 
recht op bepaalde diensten ontstaat. 
 
7.3 Definitief rooster 
Als diensten zijn ingepland, ontvangt de vrijwilliger daarover bericht. De vrijwilliger dient direct aan te geven 
wanneer;  

- de dienst onverhoopt toch niet kan worden vervuld. De vrijwilliger zoekt dan zelf een geschikte 
vervanger.  

- de vrijwilliger niet op de afgesproken tijden aanwezig kan zijn.  
Afwijken van werktijden  en ruilen van diensten kan alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen met de 
leidinggevende. 
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Artikel 8: Aansprakelijkheid 
 
8.1 Bibelot 
Bibelot is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die volgt uit het niet opvolgen van de bepalingen uit dit 
reglement, instructies van leidinggevenden of door opzet of grove schuld. 

 
8.2 Verzekering 
Bibelot heeft voor haar vrijwilligers een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze heeft 
alleen betrekking op werkzaamheden die worden verricht voor Bibelot.  
 
8.3 Persoonlijke eigendommen 
Bibelot voorziet in een ruimte waar vrijwilligers hun persoonlijke eigendommen kwijt kunt in een locker. 
Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de gebruikte locker. Bibelot is niet aansprakelijk voor 
verlies van persoonlijke eigendommen. 
 
8.4 Bruikleen 
Voor sommige werkzaamheden kan het nodig zijn om eigendommen van Bibelot in bruikleen ter beschikking te 
stellen. Hiervoor wordt een separate overeenkomst opgesteld. 
 
 
 
Artikel 9: Vertegenwoordiging 
 
Communicatie met pers, overheid, gasten of andere stakeholders over Bibelot, mondeling, schriftelijk, via 
sociale media of op welke wijze dan ook, is voorbehouden aan het bestuur. Het is vrijwilligers uitdrukkelijk niet 
toegestaan Bibelot op welke wijze dan ook te vertegenwoordigen. 
 
 
 
Artikel 10: Klachten en vertrouwen 
 
10.1 Klachtenregeling 
Bibelot neemt klachten van vrijwilligers serieus. In het huishoudelijk reglement is een klachtenregeling 
opgenomen waar gasten maar ook vrijwilligers een beroep op kunnen doen. Deze klachtenregeling is 
gepubliceerd op www.bibelot.net/klachtenregeling.  
 
10.2 Vertrouwenspersoon 
Ben je niet tevreden over afhandeling van een klacht of wil je liever direct een bestuurslid spreken, dan kun je 
contact opnemen met Ilja Tillema, bestuurslid. Ilja is vertrouwenspersoon en zal je klacht vertrouwelijk 
behandelen. Zij is te bereiken via iljatillema@gmail.com.  
 
 
 
 
 

http://www.bibelot.net/klachtenregeling
mailto:iljatillema@gmail.com
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hoofdstuk 2: FUNCTIES EN PROFIELEN 

 
 
2.1 Toelichting 
 
Bibelot heeft voor alle functies omschrijvingen opgesteld. Deze bestaan uit een korte omschrijving van taken en 
verantwoordelijkheden en uit eigenschappen en competenties die nodig zijn om de functie te vervullen. 
 
Competenties heb je altijd, maar je kunt er in verschillende mate aan voldoen en je kunt ze ontwikkelen. Bibelot 
ondersteunt en faciliteert de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarom bieden we regelmatig cursussen 
en workshops aan, naast de instructies die in je proeftijd worden gegeven. 
 
Voor alle functies gelden minimumeisen. Je komt alleen voor een functie in aanmerking als je voldoet aan deze 
minimumeisen. 
 
Bij je intakegesprek met de leidinggevende is je functie vastgesteld. Deze staat vermeld in de 
vrijwilligersovereenkomst.  
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2.2 Profielen 
 
 

2.2.1 Stagemanager 
 
 
 
Organisatorische positie: 
De stagemanager ressorteert hiërarchisch onder de medewerker pre-productie.  
 
 
Doel van de functie: 
Operationeel leidinggeven van alle werkzaamheden ter uitvoering van een productie. Is gastheer/gastvrouw, 
stuurt stagecrew aan tijdens de productie, zorgt dat nieuwe crewleden ingewerkt worden, zorgt voor een 
correcte uitbetaling van artiesten en is verantwoordelijk voor de staat van de apparatuur. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- sfeerbeheer 
- operationeel leidinggeven aan stagecrew en technici  
- zorg dragen voor het correct opstarten en afsluiten van de backstage omgeving 
- melden van defecten en storingen 
- controleren en handhaven van geluidsnormen (103 dB in de Power Stage en Main Stage) 
- uitvoering geven aan technische riders en hospitalityriders  
- gastheer/-vrouw voor artiesten en crew  
- voorraadbeheer kleedkamers 
- BHV coördinator  tot openingstijd (daarna wordt deze taak overgedragen aan de barcoördinator) 
- inwerken van nieuwe stagevrijwilligers en evalueren middels inwerkformulier 
- melden van conflicten/veiligheidsrisico’s bij beveiliging  
- zorgdragen voor schone backstage en podium  

 
 
Profiel: 

 in bezit van BHV  

 deelgenomen aan  
o ontruimingsoefening 
o stagemanagerstraining 

 ervaring als stagehand 

 goede contactuele eigenschappen 

 plannen  

 leidinggeven  

 oplossend vermogen 

 representatief  

 assertief 

 stressbestendig 

 goede kennis van de Engelse taal 
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2.2.2 Horecamedewerker  
 
 
 
Organisatorische positie  
De horecamedewerker ressorteert hiërarchisch onder de floormanager horeca. 
 
 
Doel van de functie  
Het uitvoeren van werkzaamheden voor horeca, glazen halen en ticketcontrole. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden:  

- sfeermaken 
- uitvoeren van alle voorkomende barwerkzaamheden 
- gastgericht werken 
- zorgdragen voor een hygiënische werkplek en schone publieksruimten 
- melden van defecten  
- bijvullen koelingen (‘First In, First Out’) 
- het volgen van richtlijnen HACCP  

 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan  
o instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) 
o ontruimingsoefening 

 Gastgericht 

 Goede contactuele eigenschappen 

 Oplossend vermogen  

 Representatief 

 Stressbestendig 
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2.2.3 Stagecrew medewerker - host 
 
 
 
Organisatorische positie: 
De stagecrew ressorteert hiërarchisch onder de stagemanager.  
 
 
Doel van de functie: 
Het uitvoeren van een productie. Gastvrouw/gastheer, ondersteuning lokale technici en externe crewleden.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 sfeermaken 

 gastvrouw/gastheer voor artiesten en externe crew  

 lichte facilitaire taken 

 assisteren en uitserveren artiestencatering 

 uitdelen van artiesten polsbandjes 

 voorraadbeheer kleedkamers 

 informatievoorziening backstage verzorgen 
 
 

Profiel: 

 deelgenomen aan ontruimingsoefening 

 goede contactuele eigenschappen  

 ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit 

 representatief 

 oplossend vermogen 

 goede beheersing van de Engelse taal  
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2.2.4 Stagecrew medewerker - stagehand 
 
 
 
Organisatorische positie: 
De stagecrew ressorteert hiërarchisch onder de stagemanager.  
 
 
Doel van de functie: 
Het uitvoeren van een productie. Gastvrouw/gastheer, ondersteuning lokale technici en externe crewleden. Op- 
en afbouwen van podium en decor. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 in- en uitladen van apparatuur 

 assisteren externe crew 

 op- en afbouw podium, waaronder decor 

 uitvoeren van change overs 

 controleren staat van apparatuur, waaronder backline 
 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan ontruimingsoefening 

 goede contactuele eigenschappen  

 ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit 

 oplossend vermogen 

 stressbestendig  

 goede beheersing van de Engelse taal  
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2.2.5 Huis DJ 
 
 
 
Organisatorische positie: 
De DJ ressorteert hiërarchisch onder de coördinator producties. 
 

 

Doel van de functie: 
Het voorbereiden en uitvoeren van dj-sets, passend binnen het concept van het evenement. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 sfeermaker 

 voorbereiden en draaien van DJ-sets  

 melden van defecten  
 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan ontruimingsoefening 

 kennis van en ervaring in het werken met DJ apparatuur  

 gepassioneerd muziekliefhebber  

 gevoel voor timing  

 kan sfeer overbrengen en goed inspelen op het publiek 

 op de hoogte van trends, kenner van nieuwe muziek 

 representatief 
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2.2.6 Promotiemedewerker 
 
 
 
Organisatorische positie: 
De promotiemedewerker ressorteert hiërarchisch onder de marketingmedewerker 
 
 
Doel van de functie: 
Het meedenken aan, en voorbereiden en uitvoeren van promotieacties.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- meehelpen met het ontwikkelen van promotieacties 
- het voorbereiden van promotieacties 
- het uitvoeren van promotieacties 
- het verspreiden van drukwerk 
- medeplichtig aan het succes van evenementen 

 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan  
o social mediatraining 
o communicatietraining 

 commercieel inzicht 

 representatief 

 zelfstandig kunnen werken 

 assertief 

 creatief  

 ‘hands on’ mentaliteit 
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2.2.7 Kassamedewerker 
 
 
 
Organisatorische positie: 
De kassamedewerker ressorteert hiërarchisch onder de floormanager horeca. 
 
 
Doel van de functie: 
Het verkopen van tickets en producten en het verstrekken van informatie.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 verkopen van tickets en verstrekken van toegangsbewijzen 

 uitvoeren van betalingen, waaronder PIN-transacties 

 vragen van gasten beantwoorden 

 kasbeheer 

 gastgericht werken 

 controle van legitimaties t.b.v. gastenlijsten en leeftijdspolsbandjes 

 uitlezen van de ontruimingsinstallatie 
 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan ontruimingsoefening 

 commercieel inzicht 

 representatief 

 gastgericht 

 zelfstandig  

 accuraat 

 assertief 
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2.2.8 Fotograaf 
 
 
Organisatorische positie: 
De fotograaf ressorteert hiërarchisch onder de medewerker marketing. 
 
 
Doel van de functie: 
Het maken van foto’s van evenementen van Bibelot. De gemaakte foto’s worden gepubliceerd op de website en 
social media van Bibelot. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Het fotograferen van minimaal twee evenementen per maand 

 Het aanleveren van maximaal 20 foto’s, uiterlijk drie dagen na het evenement 

 Het plaatsen van de aangeleverde foto’s in een map op de Facebookpagina van Bibelot en in het 
betreffende Facebook-event 

 Het aanleveren van foto’s maximaal drie werkdagen na het concert 

 Het inschrijven voor evenementen via het planningssysteem 

 Het bijwonen van overleggen 

 Het melden van conflicten/veiligheidsrisico’s bij de marketingmedewerker en/of beveiliging  

 Het publiek zo min mogelijk hinderen tijdens het fotograferen 
 

 
Profiel: 

 deelgenomen aan social mediatraining 

 in bezit van hoogwaardige foto-apparatuur 

 representatief 

 gastgericht 

 zelfstandig  

 accuraat 

 assertief 
 
 
Nadere regels fotografie: 

 Het gebruiken van flits is niet toegestaan. 

 Het podium mag niet betreden worden, tenzij hier toestemming voor is gegeven. 

 Eventuele bijzonderheden worden vooraf door de marketing medewerker gecommuniceerd. 

 Wanneer een derde partij gebruik wil maken van de foto’s, wordt hier altijd eerst toestemming voor 
gevraagd door de marketingmedewerker. 

 De foto’s worden zonder logo aangeleverd bij louisa@bibelot.net 

 Bibelot levert een template van het logo met naamsvermelding voor plaatsing op de social media van 
Bibelot 

 

mailto:louisa@bibelot.net
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2.2.9 Lichttechnicus 
 
 
Organisatorische positie: 
De lichttechnicus ressorteert hiërarchisch onder de stagemanager. 
 
 
Doel van de functie: 
De lichttechnici voeren het lichtplan van artiesten uit en bedenken tijdens dansproducties een eigen lichtplan. Zij 
verzorgen de lichtshows en bereiden deze voor, maar zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
lichtinstallatie. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Uitvoeren van het lichtplan 

 Programmeren van de lichttafel 

 Problemen oplossen die zich tijdens de productie voordoen 

 Contactpersoon en aanspreekpunt voor externe lichttechnici 

 Verantwoordelijk voor lichtapparatuur  
 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan  
o instructie licht 
o ontruimingsoefening 

 kennis van lichtapparatuur  

 zelfstandig  

 goede contactuele eigenschappen  

 kennis van muziekstromingen en concepten 

 gevoel voor sfeer 

 oplossend vermogen 

 stressbestendig  

 goede beheersing van de Engelse taal  

 assertief 
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2.2.10  Geluidstechnicus 
 
 
Organisatorische positie: 
De geluidstechnicus ressorteert hiërarchisch onder de stagemanager. 
 
 
Doel van de functie: 
Geluidstechnici bedienen de monitortafel of front of house tijdens een evenement.   
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Bedienen geluidstafels  

 Uitvoeren van stageplan 

 Aanwijzingen geven aan stagehands 

 Zorgen voor aantrekkelijk geluidsniveau voor zowel artiest als gast  

 Problemen oplossen die zich tijdens de productie voordoen 

 Contactpersoon en aanspreekpunt voor externe geluidstechnici 

 Verantwoordelijk voor handhaving geluidsnorm van 103dB(A) 

 Verantwoordelijk voor geluidsapparatuur 
 
 
Profiel: 

 deelgenomen aan  
o instructie geluid 
o ontruimingsoefening 

 kennis van geluidsapparatuur  

 zelfstandig  

 goede contactuele eigenschappen  

 kennis van podiumtechniek 

 gevoel voor sfeer 

 oplossend vermogen 

 stressbestendig  

 goede beheersing van de Engelse taal  

 assertief 
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hoofdstuk 3: VEILIGHEIDSPLAN 
 
In dit hoofdstuk vind je het veiligheidsplan, waarin belangrijke informatie is opgenomen over de veiligheid in het 
gebouw. Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen in geval van ontruiming. Lees dit hoofdstuk daarom goed 
door! 
 
 
3.1 Situaties waarin een ontruiming ingezet kan worden: 

 Als het ontruimingssignaal af gaat. 

 Op last van de coördinator BHV, bijvoorbeeld bij stroomstoring, bommelding 

 Op last van de beveiliging, bijvoorbeeld bij een massale vechtpartij 
 

 
3.2 Belangrijk! Dit moet je NOOIT doen! 

 Obstakels in gangen en trappenhuis plaatsen. 

 De bereikbaarheid van brandblusmiddelen en handmelders beperken. 

 Nooduitgangen blokkeren of op slot doen 

 Deuren open laten staan i.v.m. brandcompartimenten 

 Noodverlichting afdekken 

 Vlamdovende deksels van de prullenbakken halen 

 Een overbrugging aanzetten en de zaal verlaten 
* overbrugging is een instelling op de brandmeldinstallatie waarbij melders in de zalen tijdelijk worden uitgeschakeld. Bij gebruik van 
rookmachines wordt hiervan gebruik gemaakt.  

 
 
3.3 Bouwdelen 
Machine 1 Khotinsky 
Machine 2 lesruimten ToBe 
Machine 3 Theaterzaal Machine 3 
Ketel 1  Theaterzaal Ketel 1 
Ketel 2  Theaterzaal Ketel 2 (Talent Stage /Popcentrale in de kelder) 
Ketel 3   Bibelot 
Snede  Algemene gang tussen verschillende bouwdelen 

 
 
 

 Alle bouwdelen kunnen afzonderlijk van elkaar ontruimd worden.  
De coördinator BHV bepaalt of er tot een ontruiming over wordt gegaan. 

 Het gebouw is ingedeeld in compartimenten. Tussen compartimenten zijn muren en deuren 1 uur 
brandwerend . 

 Er hangen in de snede twee AED’s (Automated external defibrillator). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
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 De hoofdingang van het Energiehuis ligt aan de Biesboschstraat. Dat is de plek waar nooddiensten op 
aanrijden. Meld zijde Energiehuisplein indien de nooddiensten voor Bibelot moeten worden ingezet.  

 Alle vluchtroutes zijn aangeduid met noodverlichting. 

 De verzamelplaats is gevestigd op het Energiehuisplein en wordt aangeduid met het bord 
“verzamelplaats”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vluchtroute      verzamelplaats 

 
 
3.4 Verschillende handmelders   
In een handmelder bevindt zich een knop. Deze knop wordt ingedrukt 
gehouden door een glazenplaatje wat voor de knop zit. Dit dunne 
glasplaatje kan met de hand worden ingedrukt. Nadat het raampje is 
gebroken, komt de knop naar buiten en is het alarm geactiveerd.  
 
Groene handmelder 
Deze handmelders zijn geschikt om in geval van nooddeuren te 
ontgrendelen. In Bibelot vind je op sommige plekken 
sleutelschakelaars. Ook vind je op deze plekken de groene 
handmelder die ervoor zorgt dat ook zonder sleutel deuren gepasseerd 
kunnen worden. Let op: bij gebruik van een sleutel of drukknop zal de 
sluitmagneet van de nooddeur na circa 10 seconden vanzelf weer 
geactiveerd worden. Bij gebruik van de handmelder blijft de 
sluitmagneet ontgrendelt, totdat de handmelder is gereset.  

 
Rode handmelder 
Deze handmelders kunnen worden ingedrukt indien men brand constateert. Let 
op! Bij het indrukken van deze melder worden direct het ontruimingssignalen en 
de oproep tot ontruimen omgeroepen op de omroepinstallatie.De coördinator 
BHV kan bij vals alarm de ontruiming resetten.   
 
 
 
 
 
Overvalknop 
Bij de barren in de zalen zitten op verdekte 

plaatsen een overvalknop. Deze knop druk je in indien je je direct bedreigd voelt op 
je werkplek en je niet de mogelijkheid hebt om via derden hier van melding te 
maken aan de beveiliging. Indien de knop wordt ingedrukt krijgt de beveiliging een 
signaal op de portofoon en zal z.s.m. naar je toekomen om de situatie in te 
schatten en je bij te staan. Gebruik deze knop alleen in noodsituaties.  
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3.5 Wat gebeurt er bij een brandalarm 

• het ontruimingssignaal gaat af 
• alle kleefmagneten laten los. Deuren kunnen open worden gezet met behulp van een kleefmagneet. 

Deze laten los indien de ontruiming ingezet wordt 
• de schuifdeuren in de snede sluiten en ontgrendelen. Deze kunnen handmatig worden open getrokken. 
• per compartiment wordt er ontruimd; K1, K2, K3, M1, M2 of M3 
• de snede en alle compartimenten zijn 60 minuten brandwerend. (alleen als deuren gesloten zijn!) 
• De liften gaan automatisch allemaal naar beneden en zijn buitenwerking. Indien nodig kan gebruik 

worden gemaakt van de evacchair. Deze kun je vinden in het backstage trappenhuis. Met behulp van 
de evacchair kunnen mindervaliden over de trappen vervoerd worden.  

• geluid in de zalen schakelt automatisch uit 
 
 
3.6 Taakverdeling bij ontruiming 
3.6.1 BHV coördinator Ploegleider (kan tevens coördinator BHV van het Energiehuis zijn) 

• is verantwoordelijk dat eigen nooddeuren en vluchtwegen vrij toegankelijk zijn, dus loop een 
controleronde 

• is verantwoordelijk dat eigen nooduitgang aanduidingen zichtbaar zijn voor publiek 
• zet op verzoek van de productie de overbrugging van de rookmelders aan en communiceert dit aan  de 

coördinator BHV. 
• meldt zich bij aanvang van het werk aan bij de coördinator BHV  
• communiceert met de coördinator BHV, o.a. bij ontruiming van een zaal 
• bij ontruiming: ontruimt en sluit begane grond backstage en kantoren af 

 
3.6.2 Beveiliging 

• is verantwoordelijk voor het volledig ontruimen van de zaal 
• blijft bij de deur vanaf snede naar omloop staan en voorkomt dat mensen teruglopen 
• controleert de zaal, omlopen en toiletten en sluit de zaal af en meldt dit bij de Ploegleider  

 
3.6.3. Kassamedewerker 
Ingeval van een brandmelding 

• Drukt op zoemer af 
• Leest op het brandmeldpaneel welke melding er binnen komt 
• Geeft deze melding door aan de poegleider In opdracht van de coördinator BHV; drukt op:  

 “herstel zoemer” 
 “herstel ontruiming” 
 “start ontruiming” 
 
Ingeval van een ontruiming 

• Draait de geldwisselbak op slot en geeft de sleutel aan de floormanager horeca 
• Opent de nooddeuren bij de bioscoopzijde en voorkomt dat er mensen naar binnen gaan. Verwijst naar 

de verzamelplaats op het Energiehuisplein 
 
Indien de kassa gesloten is worden de taken van de kassamedewerker uitgevoerd door een 
medewerker van Brandstof.  
 

3.6.4 Huis-dj’s 
• stoppen direct met het draaien van de muziek. 
• als er geen lichttechnici werkzaam zijn: zetten het bewegend licht uit nadat het werklicht is inschakelt.  

 
 
 
3.6.5 Lichttechnici 

• zet bewegend licht uit 
• sluit de opslag- en dimmerruimte 
• helpt de stagemanager met ontruimen het backstage gebied 

 
 
3.6.6 Stagemanager en Backstage crew 

• ontruimt en sluit de kleedkamers en backstage af 
• begeleidt artiesten naar buiten via de backstage trap en begeleidt deze naar de verzamelplaats. 
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• ontruimt en sluit backstage gebieden en kantoren per verdieping af 
• sluit de buitendeur en meldt dit aan de BHV-coördinator 

 
3.6.7 Barmedewerker (degene met de portofoon) 

• schakelt werklicht aan; pincode 1234. 
• stopt met schenken van drank, verwijder tapkaart en doet koelkasten op slot   
• sluit de deuren naar de bar berging af 
• assisteert bij het ontruimen van de zaal  
• voorkomt dat meönsen terug de zaal in lopen en probeert te voorkomen dat er glaswerk naar buiten 

wordt meegenomen 
 
3.6.8 Horeca, fotografen en promoteam 

• helpen de beveiliging bij het ontruimen van de rookruimten van de zaal. 
• helpen de beveiliging bij het ontruimen van balkon (Main Stage). 
• gaan naar buiten en zorgen ervoor dat bezoekers zich verzamelen op het Energiehuisplein 

 
3.7 Blusmiddelen 
Brandhaspel: Op alle verdiepingen achter de barren, in de gangen en in het backstage gebied 

 
CO2 blusser: In alle technische ruimtes  Schuimblusser: Achter alle barren 
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3.8 Communicatie tijdens een ontruiming 
• De coördinator BHV informeert 
• De coördinator BHV stelt vragen en benoemt altijd voor wie die vraag bedoeld is 
• De coördinator BHV vraagt terugkoppeling 

 
ANDERE MENSEN PRATEN NIET OVER DE PORTO!!! 
 
 
3.9 Portofoon instructie 

• Alle portofoons zijn digitaal 
• Er zit een kleine vertraging in 

  dus indrukken, wachten, spreken en  loslaten 
• Nooit door elkaar heen praten 
• Kort, duidelijk en serieus! 

 
Kanalen 

1. BHV 
2. Popcentrale 
3. Beveiliging 
4. Power Stage (als de productie twee 

kanalen wil gebruiken) 
5. Backstage (Main Stage als de productie 

twee kanalen wil gebruiken) 
6. Horeca 

 
 
 
 


