PROJECTNOTA
Naam project:

OiRA – Online interactive Risk Assessment

Omschrijving:

Als je actief bent in de Live Performance-sector ben je ongetwijfeld al situaties tegengekomen
waar gezondheids- of veiligheidsproblemen voor cast & crew aanwezig waren. De Live
Performance-sector omvat artistieke producties en werkplekken met zo'n diversiteit aan
elementen, dat zij een enorme uitdaging kunnen zijn op vlak van gezondheid en veiligheid op het
werk. Wanneer men bedenkt dat het o.a. gaat over technische elementen i.v.m. decor, rigging en
podium; werken boven of onder een speelvlak of in ateliers; chemische of schadelijke stoffen die
kunnen gebruikt worden bij special effects; frequente hoge geluidsniveau's; werken in het
donker; het aspect "touring"; de aanwezigheid van een publiek; dan wordt duidelijk dat een
speciale sector-specifieke benadering van vitaal belang is.
De OiRA-tool voor de Live Performance sector werd ontwikkeld om zalen, productiebedrijven en
elkeen die actief is in de sector een leidraad te geven om veiligheids- & gezondheidsissues aan te
pakken. De tool biedt een praktische hulp om een veiligheids- en gezondheidspolicy in te voeren
met duidelijke richtlijnen om risico's maximaal te beperken. Een gestructureerde aanpak, op
Europees niveau trouwens, moet uiteindelijk tot een grote stap voorwaarts leiden op vlak van
veiligheid en gezondheid in onze sector.
De OiRA-tools maken risico-analyse bereikbaar en haalbaar voor kleine en middelgrote
ondernemingen. De OiRA-tools, die worden ontwikkelend voor uiteenlopende sectoren, zijn
steeds vrij te downloaden en gebruiken. De OiRA-tool voor de Live Performance-sector werd
ontwikkeld op Europees niveau zodat hij ook toepasbaar voor internationaal reizende producties.
De tools voor live produkties (‘venues’ & ‘productions’) zijn beschikbaar in het Engels, het Spaans
en ondertussen ook in het Nederlands.
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