
F U N C T I E O M S C H R I J V I N G
VLINDERPLOEG VEILIGHEID

Weet jij van aanpakken? Heb je de nodige maturiteit, een gezonde dosis lef en het

zelfvertrouwen om je gezag te laten gelden? Kan je jezelf en anderen goed

inschatten? Ben je of word je 21 jaar in 2022? En iemand waar je op kan rekenen?

Dan is de Vlinderploeg Veiligheid van Dranouter misschien wel jouw ding!  

Je sluit aan bij een klein en flexibel team vrijwilligers die bijspringen in alle ploegen

die te maken hebben met veiligheid en verkeer. Waar mensen wegvallen of waar

het te druk is, springen de vlinders bij. Frontstage, safetycrew, backstage, ingang-

en uitgangen, verkeersposten, ... alles kan.

Ook helpen we bij het ontruimen van het terrein na de laatste DJ in de Palace of

indien een evacuatie nodig is. 
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A T T I T U D E
Je bent sociaal, communicatief en assertief;
Je kan in alle drukte werken en blijft alert;
Je blijft rustig in moeilijke situaties;
Je laat je niet uitdagen door zatte en agressieve bezoekers;
Je kan snel handelen en gepast reageren bij verschillende situaties;
Je bent flexibel en kan onmiddellijk ingeschakeld worden bij een oproep;
Je kan zelfstandig aan de slag indien nodig;
Je kan je eigen en anderen hun grenzen goed inschatten.

T A A K O M S C H R I J V I N G
Wanneer je een oproep ontvangt, meld je jouw aan de post waar je nodig bent. Daar ga

je - na de briefing van de medewerkers van die ploeg of de aanwezige ploegleider - aan

de slag ter ondersteuning;

Je blijft op je shift zitten zoals afgesproken met jouw eigen ploegleider;

Bij het ontruimen van het terrein starten we in de Palace, met het naar buiten

begeleiden van het publiek. Je zorgt er voor dat het publiek stoelen, tafels en ander

materiaal dat eigendom is van Festival Dranouter laat staan;

De ontruiming gebeurt systematisch. Na het ontruimen van bepaalde zones wordt er

gecontroleerd of er niemand achter blijft op de toiletten of onder de verschillende

standen;

Je zorgt er ook voor dat het publiek niet binnen dringt bij standhouders;

Je blijft steeds rustig en kan situaties goed inschatten en aanpakken. 
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T I P S  &  V E R A N T W O O R D E L I J K E
Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij

het medewerkerssecretariaat.

PLOEGLEIDERS:

Sander Nolf (sander.nolf@gmail.com)

Johan Carnel (johan@vaxa.be)

P E R I O D E  &  S H I F T S
Het weekend vooraf krijg je van je ploegleider stand-by uren door. In die uren ben je
nuchter en beschikbaar om ingeschakeld te worden vanuit de Vlinderploeg. De
gegevens van jouw ploegleider staan onderaan dit bestand;
Je volgt de shiften en de instructies van je ploegleider. Lukt iets niet, contacteer tijdig
(vooraf aan het festival) de ploegleider.
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