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Concept Planning : 

Onderdeel Wie Datum 
Kick off Gezamenlijk Nader af te stemmen 

 
Draaiboek fase 1: 
Beknopte beschrijving indeling hoofstukken plus 
onderdelen 
 

BB → Klant Nader af te stemmen 
 

Feedback Draaiboek fase 1 Klant→ BB Nader af te stemmen 
 

Draaiboek fase 2: 
Indeling hoofdstukken plus conceptversie voice-over, 
scenario en locatiebeschrijving 
 

BB →Klant Nader af te stemmen 
 

Feedback Draaiboek fase 2 Klant → BB Nader af te stemmen 
 

Locatiescout op locatie(s) Gezamenlijk Nader af te stemmen 
 

Draaiboek definitieve versie fase 3: 
Toevoegen en aanpassen bevindingen locatiescout 
 

BB → Klant Nader af te stemmen 
 

Feedback draaiboek definitieve versie fase 3: Klant→ BB Nader af te stemmen 
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Opnamedag Gezamenlijk Nader af te stemmen 
 

Opleveren previewversie poortfilm BB → Klant Nader af te stemmen 
 

Feedback previewversie poortfilm Klant→ BB Nader af te stemmen 
 

Opleveren definitieve versie poortfilm BB →Klant Nader af te stemmen 
 

 
Ingrediënten: 
 
VOICE-OVER 
Voor onze safetyvideos maken wij gebruik van vaste voice-overs. U kunt kiezen uit een mannelijke of vrouwelijke stem.  
 
 
BUITENLANDSE VERSIES  
Bedrijfbeeld heeft ruime ervaring om de basis Nederlandse of Engelse video geschikt te maken voor een buitenlandse doelgroep.  
Dit houdt in dat de gehele video, inclusief alle teksten in beeld in de gewenste taal technisch wordt vertaald en weergegeven. Daarnaast wordt de voice-
over ingesproken door een native stem naar keuze. 
 
Oftewel de video wordt compleet op maat gemaakt voor de gewenste taal en doelgroep. 
Op die manier kun je de doelgroep in hun moedertaal aanspreken waarmee ze zich maximaal kunnen identificeren met de video.  
 
Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen horen wij graag in de voorbereidingsfase of er behoefte is aan een buitenlandse versie (s) 
(voorbeelden zijn op aanvraag beschikbaar) 
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FIGURANT (Contractor en/of werknemers) 
Om er voor te zorgen dat de doelgroep zich herkend in de video maken wij het liefst gebruik van een contractor/werknemer figurant die wij als het ware 
‘volgen’ . Hierbij is het belangrijk dat we iemand vinden die bekend is met de regels, bekend is met de werkwijze van BB , Klant en bovenal, het leuk vindt 
om te doen.  
 
RUIMTEN 
Na de locatiescout worden hier de ruimten/omgevingen genoteerd waar de opnamen plaats zullen vinden.   
(Nader aan te vullen.) 
 
Deze video wordt over een lange periode herhaald. Wij adviseren dat de locaties en de ruimten waarin we beelden gaan opnamen representeer baar zijn 
en aansluiten bij hetgeen wat in de video verteld wordt. 
 
OVERIGE PERSONEN/FIGURANTEN 
Na de locatiescout worden hier de personen/collegas genoteerd die een rol zullen vertolken in de video.  
(Nader aan te vullen.) 
 
WAT VERWACHTEN WIJ VAN U 
Het grootste deel van de regie en uitvoering ligt bij Bedrijfsbeeld. Wel zullen wij op gevraagde tijden input nodig zijn. Denk hierbij aan het beoordelen van 
het draaiboek en de eerste preview.  
 
VEILIGHEIDSKUNDIGE 
Wij hebben veel ervaring op het gebied van veilig werken. Desondanks adviseren wij om tijdens de opnamen altijd een veiligheidskundige ter plaatse te 
hebben om te voorkomen dat onveilige situatie per abuis in beeld worden gebracht. 
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SCENEINDELING 

SCN + 
Hoofdstuk 

Speerpunten en voice-over 
 

SCENARIO Nader aan te 
vullen 
 

LOCATIE 
(Te bepalen na 
locatiescout) 

    
1| 
Introductie  

• Introductie op Werkzaamheden , welke werkzaamheden kom je uitvoeren als 
contractor, welke werkzaamheden ga je verrichten als medewerker. 

• Eventueel korte geschiedenis  bedrijf  
 

 
 

  
 

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen 
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2| 
Aankomst 
op het 
terrein 

• Aanrijden op locatie 
• Eventueel melden receptie/legitimatie 
• Eventueel Ontvangen documenten  
• Toegang met voertuig terrein 
• Parkeren 

 
 
 

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen 
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3| 
Regels op 
het terrein 

• Algemene regels voor voetgangers/werknemers op het terrein 
• Algemene regels voor voertuigen 
• Hygiëne 
• Beschrijf specifiek gevaarlijke situaties en hoe te handelen 
• Verboden middelen 

o Aanstekers of lucifers 
o Drugs en alcohol en medicijnen die de concentratie kunnen beïnvloeden 
o ETC 

• Verplichte PBM’s en uitzonderingen 
o Werkkleding met lange mouwen en benen 
o Veiligheidsschoenen 
o Veiligheidshelm 
o Veiligheidsbril 
o Handschoenen 
o ETC 

• EX bronnen idien van toepassing 
o Mobiele telefoons  
o Ontstekingsbronnen EX zone 

• Overige voorschriften aanvullen 
 

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen 
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4| 
Voor 
afgaand  
werkzaam 
heden 

• Werkvergunning (tbv van contractors) 
o Doornemen met locatieverantwoordelijke van risico’s 
o Maatregelen van Locatieverantwoordelijke 
o Waar nodig een pre job meeting 

 
• Gebruik van gereedschap en materialen 
 

• Benoemen van gezondheid en veiligheidsprioriteiten  
  

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen  
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5| 
Tijdens 
werkzaam 
heden 

• Oor bescherming waar nodig 
• Gezicht bescherming waar nodig  
• Handelingswijze Incidenten, ongelukken en bijna ongelukken  
 

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen  
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6| 
Ongevallen 
en 
calamiteiten 

• Beschrijving noodsituatie 
• Weet waar de nooduitgangen en vluchtroutes zijn 
• Weet waar de verzamelplekken zijn 
• Weet waar het 1e hulp materiaal is  
• Procedure bij brandmelding 
  

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen 
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7| 
Tijdens werk 
zaamheden 

• Verplichte handelingen tijdens werkzaamheden indien van toepassing 
• Bijv: regels mbt tot rijden, shovels, heftrucks, gevaarlijke situaties tijdens 

werkzaamheden 
• Algemene houding 

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen 

  

 
 
 

8 
Na werk 
zaamheden 

• Ruim de werkplek op  
• Gooi afval op de bestemde plekken  
• Meld je af bij  

  

 Voice-over: 
-------------------------------------- 
Nader aan te vullen 

  

 
 


