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Veiligheid 
Tata Steel Orkest 
 
De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het 
Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning 
verleent, is onze hoogste prioriteit. Deze brochure vermeldt 
hoe Tata Steel Orkest hier invulling aan geeft bij (of in relatie 
tot) haar activiteiten. 
 
 
Uitgangspunten 
 
De uitgangspunten van het 
veiligheidsbeleid zijn: 

• Alle ongevallen en aan het 
musiceren gerelateerde gezond-
heidsklachten kunnen en moeten 
voorkomen worden. 

• Alle muzikanten van Tata Steel 
Orkest, en andere personen die 
hen in welke rol dan ook 
ondersteunen, dragen verant-
woordelijkheid voor de veiligheid 
en gezondheid van henzelf en 
die van hun collega’s. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk. 

• Betrokkenheid van muzikanten 
en ondersteunende partijen is 
onmisbaar. 

• Veilig musiceren is een recht en 
voorwaarde voor alle muzikanten 
en betrokken personen. 

• Het hanteren van maximale 
normen in veiligheid en gezond-
heid maakt excellente prestaties 
mogelijk. 

• Zorg voor gezondheid en 
veiligheid is verweven in al onze 
activiteiten. 

 
 
 
Alarmnummer 
 
Indien er zich bij Tata Steel een 
noodsituatie voordoet dan dienen 
terreinbewaking, en/of ambulance 
en/of brandweer opgeroepen te 
worden via het telefoonnummer: 
 

0251 4 55555 
 
Vanaf een Tata Steel telefoon 
toestel is het voldoende om de 
laatste 5 cijfers te bellen (55555) 
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Wat doorgeven bij alarmering 
 
Bij het bellen van het alarmnummer 
dient het volgende te worden 
doorgegeven: 
 

• uw naam en telefoonnummer 
waar u mee belt, 

• wat er gebeurd is en waar, en 

• de dichtstbijzijnde opkomstplaats. 
 
Opkomstplaats 
 
Opkomstplaatsen zijn bedoeld om 
hulpdiensten op te vangen bij een 
alarmering via 55555. De 
opkomstplaatsen bevinden zich altijd 
buiten de gebouwen en worden aan-
gegeven door een rechthoekig wit 
bord met een rode rand met daarin 
met rode cijfers het nummer van de 
opkomst plaats. 
 
De opkomstplaats voor de Tata 
Steel Academy is: 
 

 OPKOMSTPLAATS 

 

250 

 

 
De opkomstplaats voor het 
Congrescentrum is: 
 

 OPKOMSTPLAATS 

 

128 

 

 

Wat doen na alarmering 
 
Na het bellen van het alarmnummer 
moet het volgende worden gedaan: 
 

• stel de verantwoordelijke (portier, 
huismeester of persoon van Tata 
Steel Orkest die afsluit) op de 
hoogte, 

• zorg met hem/haar voor opvang 
van de hulpdiensten op de 
opgegeven opkomstplaats en 
begeleid deze naar de plaats van 
het incident, 

• laat het slachtoffer nooit alleen 
wanneer er sprake is van een 
ongeval en zeg hem/haar dat er 
hulp komt, 

• blus een beginnende brand, 
indien mogelijk, met aanwezige 
kleine blusmiddelen, 

• vertel wat er gebeurd is wanneer 
de hulpdiensten zijn gearriveerd. 

 

 
 

 
 

 

AMBULANCE 

BRANDWEER 
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Ontruiming 
 
Bij een ontruiming van een gebouw, 
herkenbaar aan de zogenaamde 
“slow whoop”, dient iedereen direct 
en rustig, via de aangegeven nood-
uitgangen en vluchtwegen, naar de 
verzamelplaats te gaan.  
 
Bij een gas alarm, herkenbaar aan 
de gesproken tekst, dienen alle 
ramen en deuren gesloten te worden 
en dient men naar de “redelijke 
gesloten ruimte” te gaan. In de Tata 
Steel Academy is dit het heren bad 
lokaal (begane grond) en in het 
Dudokhuis het restaurant. 

 

 
Vluchtwegen 

 

 
Nooduitgang 

 

 
Verzamelplaats 

 

Gebruik van trappen en lift 
 
Het is verplicht op alle trappen een 
hand aan de leuning te houden. 
 
Indien dit niet mogelijk is in verband 
met het dragen van instrumenten of 
overige zaken, dan moet de lift 
genomen worden of dient er 
meerdere keren gelopen te worden. 
 
Laden en lossen 
 
Bij het laden en lossen van de 
vrachtauto dient gebruik gemaakt te 
worden van veiligheidsschoenen en 
reflecterend vest. 
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AED 
 
Bij Tata Steel is op diverse locaties 
een zogenaamde automatische 
externe defibrillator aanwezig. De 
locaties zijn te herkennen aan het 
vierkante groene bord met daarop in 
het wit de letters AED en het AED 
logo. 
 
Een AED kan worden ingezet bij een 
plotselinge hartstilstand. In dit geval 
is direct handelen noodzakelijk. 
 
De AED zit compleet met 
toebehoren in een beschermtas en 
kan gemakkelijk worden mee-
genomen naar de locatie van het 
slachtoffer. De AED wordt gevoed 
vanuit een interne batterij en heeft 
dus geen stekker of aansluiting 
nodig op het elektriciteitsnet. 
 
AED dienen in eerste instantie 
gebruikt te worden door 
Bedrijfshulpverleners (BHV).  
Gebruik de AED volgens de 
gebruiksaanwijzing. 
 

 

Alcohol & Drugs 
 
Het bezit en/of nuttigen of onder 
invloed zijn van alcohol en/of drugs 
is verboden bij Tata Steel. Dit geldt 
dus ook voor de reguliere repetities 
en eventuele concerten van Tata 
Steel Orkest in de Tata Steel 
Academy en/of het Tata Steel 
Congrescentrum (Dudokhuis). 
 
Het gebruik van alcohol vóór een 
concert is niet toegestaan. Voor het 
gebruik van alcohol na afloop van 
een concert op een andere locatie 
dan de Tata Steel Academy en/of 
het Tata Steel Congrescentrum 
geldt: geniet maar drink met mate. 
Drugs zijn altijd verboden bij de 
activiteiten van Tata Steel Orkest. 
 

 
 
Roken 
 
Roken in gebouwen is bij Tata Steel 
niet toegestaan. Buiten is roken 
alleen mogelijk op die locaties waar 
dit is aangegeven. 
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Gehoorbescherming 
 
Een langdurige blootstelling aan 
lawaai kan schadelijk zijn voor het 
gehoor. Gebruik de vereiste 
beschermingsmiddelen om gehoor-
schade te voorkomen. 
 
Tata Steel Orkest kent een drietal 
soorten gehoorbescherming: 
 

• Groepsschermen, dit zijn grote 
schermen die om een groep, met 
name het slagwerk, gezet 
worden. Bij de inzet van deze 
bescherming is het gebruik van 
oordoppen door de personen 
binnen deze geluidschermen 
verplicht. 

 

 
 

• Persoonlijke schermen voor 
blazers, dit zijn geluidschermen 
die achter de muzikant worden 
geplaatst zodat het geluid van 
het instrument achter deze 
muzikant niet direct in zijn of haar 
oren komt. De bovenkant van het 
geluidscherm steekt maximaal 10 
cm boven de bovenkant van het 
hoofd uit. 

 

 
 

• Oordoppen voor slagwerkers, dit 
zijn op maat aangemeten doppen 
met een filter erin. Het speciale 
filter verlaagt de geluidsbelasting 
nagenoeg evenredig over het 
hele frequentie gebied, typisch 
met 10 dB. 

 

 
 
Er dient van de aanwezige gehoor-
bescherming gebruik gemaakt te 
worden. 
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Calamiteiteninstructie 
 

 BRAND  

  

 

o Bel (02514) 55555 

o Vermeld: de opkomstplaats 

  wie u bent 

  wat er brandt 

  waar het brandt 

o Waarschuw de bedrijfshulpverlener (BHV’er) 

o Activeer de handbrandmelder 

 

 

 ONTRUIMEN na intruimingssignaal (slow-whoop)  

  

 

o Sluit ramen en deuren (niet op slot) 

o Verlaat rustig het gebouw, ga niet rennen 

o Gebruik GEEN lift 

o Ga nooit terug 

o Meld u op de verzamelplaats 

o Wacht daar instructies af 

 

 

 ONGEVAL / LETSEL  

  

 

o Bel (02514) 55555 

o Vermeld: de opkomstplaats 

  wie u bent 

  wat er is gebeurd 

  waar het slachtoffer is 

o Waarschuw de bedrijfshulpverlener (BHV’er) 

o Laat het slachtoffer nooit alleen 

 

 

 ISOLEREN  

  o Sluit ramen en deuren (niet op slot) 

o Ga NIET naar buiten 

o Ga naar de redelijk dichte ruimte 

o Wacht daar instructies af 
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www.tatasteelorkest.nl 
 
 
De inhoud van deze brochure is met uiterste 
zorgvuldigheid samengesteld. Echter Tata 
Steel Orkest is noch verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor fouten of mogelijk 
misleidende informatie. 
 
Copyright 2012 
Tata Steel Orkest 
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