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• website :  …“mensen” in de EU “op hun werk” 

lopen ernstige gezondheidsschade of letsel op… 

• FOD WASO : bevoegdheid :  welzijn van 

werknemers bij werkgevers (‘gezag’) 

• Wet betreffende het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk + Codex over het 

welzijn op het werk  

• Bijzondere regels : bv. jongeren, uitzendkrachten, 

aannemers, contractoren… 
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• Artiesten? 

• Zelfstandigen? 

• (Onder)aannemers? 

• Kinderen (jongeren), ouderen, familie? 

• Publiek? 

• Verzekeraars, hiërarchische lijn, …  
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• Uiteenlopende kennis, ervaring en  inzichten van 

de diverse leden van de werkgroep in bijzondere 

omgeving/sector : leerrijk proces en discussies 

over opstellen tool  
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Online interactive Risk Assessment 

• Gratis software 

• Europees Agentschap voor de veiligheid en de 

gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

• Bedrijven, in het bijzonder kleinere bedrijven 

• Eenvoudig, efficiënt risico’s evalueren. 
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• Gevaar : intrinsieke eigenschap materiaal, 

gereedschap, werkmethode, handelswijze => 

letsel mogelijk 

• Risico : kans op letsel door gevaar 

• Elementen : kans, blootstellingstijd, aard letsel 

• Risicostudie : 1 analyse => 2 evaluatie => 3 

maatregelen => 4 herevaluatie 
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• RISICO ZO MINIEM MOGELIJK! 

 

• QUID? Artistieke vrijheid? Doel act? 
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Risico's voorkomen met prioriteiten :  

• bestrijding bij de bron 

• vervanging gevaarlijk door niet of minder 

gevaarlijk 

• voorrang geven aan materiële maatregelen 

• voorrang collectieve boven individuele 

bescherming 

• aanpassing van werk aan de mens 
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Risicoanalyse : 

• Kwantificeren van risico’s => actieplan prioriteiten 

bv. Kinney-methode, moeilijkheid, inzetbaarheid? 

• Of eerder bevragend, bv. Sobane (Screening, 

Observatie, Analyse, Expertise) via gids of brochure, 

Oshas18001 (management) 

• Uitvoering : participatief (werknemers) >< expert 

(intern, extern) >< werkgroepen (Hazop chemie) 
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Betrokken partners : 

• Werkgever : reglementaire bepalingen… 

• Werknemers : actief meewerken 

• Adviseurs : opgeleide preventieadviseurs (intern 

en extern) in alle domeinen welzijn (veiligheid, 

gezondheid, hygiëne, ergonomie, psychosociale 

aspecten) 

• Anderen : (onder)aannemers, uitzendkrachten, 

belanghebbenden… 
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Sector Podiumkunsten :  2 grote tussenkomende 

partijen 

 

• Ontvangend : “locaties” 

• Uitvoerend : “productiegezelschappen” 

=> 1 of 2 OIRA’s ? : 2 (gelijkaardig) 

 

artistieke vrijheid >< reglementaire streefdoelen  
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OIRA-LOCATIES : 

1. Organisatie preventie : preventieadviseurs, 

verzekeraar, medisch onderzoek, ongevallen- en 

incidentenonderzoek, informatie en opleiding, 

roken, alcohol/drugs, zwangerschap, sociale 

voorzieningen… 

2. Noodsituaties : noodplan, blusmiddelen, 

evacuatieprocedure, -oefening, begeleiding, 

opleiding? 
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OIRA-LOCATIES : 

3. Communicatie : contact met productie-

gezelschappen!, welzijn in technische rider, 

huishoudelijk reglement, plan opbouw en afbraak 

4. Onthaal van reizende gezelschappen :  
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OIRA-LOCATIES : 

5. Podiumomgeving : geluid, aangepaste 

verlichting, verluchting, temperatuur, open lucht! 

6. Podium gerelateerde werkzaamheden : 

schrijnwerk, schilderwerk, laswerk, rigging en 

vliegacts, werken op hoogte (PBM’s, keuringen), 

elektrische werkzaamheden (keuring installatie, 

interventie, communicatie, ter beschikking stellen), 

laden en lossen van transport 
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OIRA-LOCATIES : 

7. Speciale elementen op het podium : wapens, 

speciale effecten en apparatuur, rook, mist en 

nevel, lasers, pyrotechniek, stroboscopen, 

ultraviolet licht, stof, water, vuurwerk, open vlam… 
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OIRA-LOCATIES : 

8. Rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken : 

heffen en tillen, voeding, allergieën, leeftijd, 

onderhoud, brandeigenschappen kostuums…  
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OIRA-LOCATIES : 

9. Repeteren : opdrijven complexiteit act, 

samenwerking in act, aanpassen aan artiest… 

10. Artiesten : comfort, jong, oud, beperkingen,  

dansers, acteurs, muzikanten, vliegact, dieren, 

preventiemaatregelen… 
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OIRA-LOCATIES : 

11. Publiek en figuranten : security, afscheiding met 

artiest, niveau act, informatie aan figuranten… 

 

 

 

 



OIRA Podiumkunsten 13 juni 2018 

OIRA-LOCATIES : 

12. Omgaan met stress, intimidatie en geweld : 

procedures en adviseurs, stress, werk en rust, 

sfeer, derden… 
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OIRA-LOCATIES : 

13. Fysieke belasting : heffen, tillen, verplaatsen, 

methodes, aangepaste middelen, repetitief, 

belastend werk… 
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OIRA-LOCATIES : 

14. Werken met gevaarlijke producten : vermijden 

indien niet nodig, VIB, opslag, etikettering, 

opleiding, procedures voor productiegezelschappen 
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OIRA-PRODUCTIEGEZELSCHAPPEN : 

1. Organisatie : + idem locaties 

2. Noodsituaties : communicatie met ‘locatie’ 

3. Communicatie : !!! met locatie, o.a. over 

geschiktheid,  welzijn in technische rider… 

4. Op tournée : agenda (tijd), buitenlandse regels… 
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OIRA-PRODUCTIEGEZELSCHAPPEN : 

5. Podiumomgeving : + idem locaties 

6. Podium gerelateerde werkzaamheden :  + idem 

locaties, informatie en afspraken over wie, wat, hoe, 

waarmee? 

7. Speciale elementen op het podium : + idem 

locaties, noodzaak?, locatie aangepast?, afspraken! 

8. Rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken :  

idem locaties…  
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OIRA-PRODUCTIEGEZELSCHAPPEN : 

9. Repeteren : opdrijven complexiteit act, 

samenwerking in act, aanpassen aan artiest… 

10. Artiesten : risico’s voor  acteurs en zangers, 

muzikanten, dansers en acrobaten, luchtacrobaten, 

podiumgevechten, stunts, ouderen, jongeren, met 

beperking, door dieren => preventiemaatregelen… 
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OIRA-PRODUCTIEGEZELSCHAPPEN : 

11. Publiek en figuranten : ‘safety’-‘security’ 

12. Psychosociale aspecten : idem ‘locaties’, 

wetgeving voor werknemers, maar risico’s? 

13. Fysieke belasting : idem 

14. Werken met gevaarlijke producten : idem  

 


