
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING CROWD CONTROL KLEINE CIRKEL 
 

Heb je geen schrik om je gezag te laten gelden, de nodige maturiteit en beschik je over een 

dosis lef? Ben je of word je 21 in 2018? Je taak is het controleren van de correcte 

doorgangsbandjes aan de doorgangsposten, publieksbegeleiding verzorgen, … 

 

RONDWEG/NOODUITGANG 

Aan de rondweg en de nooduitgangen zijn wij het aanspreekpunt van het festival. 

Wij staan in voor de juiste begeleiding van het publiek. 

Er zijn 2 nooduitgangen (tussen kayam/palace en naast de clubtent). Er is 1 rondweg voor 

leveranciers, standhouders en veiligheidsdiensten. Wij staan ook in voor de toegang van de 

frontstagezone van de Kayam, alsook de bewaking van de backstagezone van de Kayam. 

 

ATTITUDE 

• 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; 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

 

De timing wordt opgesteld door de organisatie, de praktische invulling en shiftverdelingen 

gebeuren door je ploegleider. Zie onderaan de gegevens van je ploegleider(s). 

 

Wie instaat voor de nooduitgangen, houdt met volgende zaken rekening: 

- wij zijn het aanspreekpunt van het publiek en proberen hen wegwijs te maken tijdens 

hun bezoek. 

- bij evacuatie zorgen wij er voor (in alle rust) dat de nooduitgangen open gezet 

worden en sturen wij het publiek de juiste richting uit. 

- Aan de nooduitgangen kunnen enkel veiligheidsdiensten en mensen met de correcte 

passen door gelaten worden. Dit hangt telkens uit aan de werkposten. Het publiek 

kan niet langs daar naar binnen of buiten, behalve bij evacuatie. 

- De minimumleeftijd voor deze taak is 21 jaar 

- Ons festivalregime loopt van donderdagmiddag tot zondagnacht 

Wie instaat voor de rondweg, houdt met volgende zaken rekening: 

- wij zijn het aanspreekpunt van het publiek en proberen hen wegwijs te maken tijdens 

hun bezoek. 



- aan de rondweg kunnen enkel veiligheidsdiensten, artiesten (die spelen in Kayam), 

medewerkers (back)stage kayam (zie hun pas) en leveranciers met de correcte 

boorddocumenten door. Een overzicht van de passen en bandjes hangt uit aan de 

werkpost. Het publiek kan niet langs daar naar binnen of buiten, behalve bij 

evacuatie van het terrein. 

- Jullie houden ook de buitenzone (rondweg) in de gaten voor eventuele inbraken van 

publiek die gratis van het festival willen genieten. 

- Jullie zorgen er ook voor dat er maximum 1 voertuig per stand blijft staan. De 

doorgang (brandweg) moet alle tijden vrij zijn voor de veiligheidsdiensten. Bij het 

binnenkomen van de leveranciers moeten ze hun telefoonnummer op hun 

autosticker (aan hun raam) neerschrijven zodat we hen kunnen contacteren bij 

problemen. 

- De minimumleeftijd voor deze taak is 21 jaar 

- Ons festivalregime loopt van donderdagmiddag tot zondagnacht 

Wie instaat voor de backstage kayam, houdt met volgende zaken rekening: 

- aan deze kunnen enkel veiligheidsdiensten, artiesten (die spelen in Kayam) en 

medewerkers (back)stage kayam (zie hun pas). Een overzicht van de passen en 

bandjes hangt uit aan de werkpost. 

- Jullie houden ook de buitenzone (rondweg) in de gaten voor eventuele inbraken van 

publiek die gratis van het festival willen genieten. 

- Na de optredens bewaken jullie ook de frontstage, het podium en de achterkant van 

de kayam op eventuele festivalgangers die daar niks te zoeken hebben.  

- De minimumleeftijd voor deze taak is 21 jaar 

- Ons festivalregime loopt van donderdagmiddag tot zondagnacht 

Wie instaat voor de ingang frontstage kayam, houdt met volgende zaken rekening: 

- wij zijn het aanspreekpunt van het publiek en proberen hen wegwijs te maken tijdens 

hun bezoek 

- aan de ingang van de frontstage kayam kunnen enkel veiligheidsdiensten, 

medewerkers frontstage kayam (zie hun pas) en pers (met perskaart) door. Een 

overzicht van de passen en bandjes hangt uit aan de werkpost. Het publiek kan niet 

langs daar naar binnen of naar buiten. 

- De minimumleeftijd voor deze taak is 21 jaar 

- Ons festivalregime loopt van vrijdagmiddag tot zondagnacht 

Let op: De donderdag wordt aanzien als opbouwdag. Dat wil zeggen dat men aan de 

rondweg en aan de nooduitgangen vaak nog mensen moet door laten van de opbouwploeg. 

Zij hebben ook een bandje aan. 

 

Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij het 

medewerkersecretariaat (aan overkant ingang festivalterrein). 
 

 



PERIODE & SHIFTEN 

• De timing van de shiften worden opgesteld door de organisatie. De praktische 

invulling van de shift en de shiftverdelingen gebeuren door je ploegleider. Zie 

onderaan de gegevens van je ploegleider(s); 
 

 

TIPS & VERANTWOORDELIJKE 
 

Ploegleiders: Sander Nolf: sander.nolf@gmail.com en Kenneth Vandamme: 

vandamme.kenneth@gmail.com 

 

Bedankt voor je inzet! 


