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TOELICHTING
Het COVID-19-protocol audiovisuele sector biedt algemene regels die het opstarten van de AV sector in de nieuwe 1,5-meter-werksituatie zal
helpen.
De TOOLKIT biedt aansluitend daarop tips en tricks om film-werkzaamheden uit te kunnen voeren binnen de gestelde regels van het RIVM, met
ruimte voor maatwerk per productie. Deze TOOLKIT is specifiek gericht op drama-, commercial- en documentaire producties.
Alle tips en tricks zijn hands-on en bedoeld ter inspiratie om besmetting te voorkomen. De Toolkit streeft er niet naar allesomvattend te zijn maar
biedt adviezen voor ieder departement. Professionals uit alle departementen hebben hier input voor gegeven vanuit hun betreffende vakgebied.
De focus ligt hierbij op de aanpak op de werkvloer, financiële kwesties zijn hierin niet opgenomen. Het is aan de heads-of-department en de
(uitvoerend) producenten om met elkaar in gesprek te gaan om samen tot een werkbare begroting te komen die de veiligheid van cast en crew zal
nastreven. Overwegingen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes (voor crewleden) als standaard te hanteren tijdens het draaien en het
temperatuur meten van crew en cast zijn afspraken die per productie moeten worden gemaakt.
Bij ieder departement zijn de bijbehorende crew-functies ondergebracht. Animatie en Documentaire hebben een aparte pagina in het document.
Iedere tabel refereert aan het COVID-19-protocol audiovisuele sector via de nummers in de laatste kolom. Bekijk daarom altijd zowel de regels die
in het protocol staan opgesteld als de tips & tricks in de Toolkit.
Deze Toolkit zal continu worden aangepast aan de hand van de veranderende RIVM-regels. Check daarom altijd de datum op de voorpagina. Op
de website van de DAFF zal altijd de laatste versie beschikbaar zijn. Binnenkort zal ook een app verschijnen die snel en makkelijk overzicht zal
bieden.
Het gebruik van plastic- en wegwerpartikelen zal aanzienlijk toenemen i.v.m. alle voorzorgsmaatregelen. We roepen iedereen op om zoveel
mogelijk te recyclen en gebruik te maken van milieuvriendelijke (biologisch afbreekbare) wegwerpartikelen.
Deze Toolkit is ontwikkeld door DUTCH ACADEMY FOR FILM (DAFF)
Met hulp van Acteursbelangen (ACT), ACM Filmprofessionals, Assistant Directors Club (ADC), Dutch Casting Society (DCS), Dutch Directors
Guild (DDG), Dutch Film Composers (DFC), Dutch Location Guild, Green Filmmaking, Nederlandse Agenten Associatie (NAA), Nederlandse
Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Nederlandse Beroepsvereniging Film- en televisiemakers (NBF), Nederlandse vereniging
Cinema-Editors (NCE), Nederlandse Content Producenten (NCP), Netherlands Post production Alliance (NPA) Netherlands Society of
Cinematographers (NSC), Visual Effects Professionals (NVX), Vereniging Constructief Audio (VCA), VERS
Met speciale dank aan Anna Pedroli, Bobby Boermans, Christine Houbiers, Floor Onrust, Guido van Gennep, Hyo Kaag, Mardou Jacobs, Niko
Post, Ralph de Haan, Ron Toekook, Saskia van der Tas, Willem Doorman.
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PRODUCTIE

risico: low

1) Producent
2) Excecutive producer
3) Jurist
4) Uitvoerend producent (line producer)
5) Productieleiding
6) Assistent-productieleider
7) Transportcoördinator
8) Housing-coördinator
9) Budget-controller
10) Accountant
11) Runner/PA
12) Researcher
13) Health & safety officer
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12,13

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Werk bij voorkeur vanuit huis.

referentie protocol
16, 17, 19, 21, 26, 36,
37, 39

• Plaats plastic of plexiglas afscheidingen tussen werkplekken indien thuiswerken niet
mogelijk is.
• Lunch in shifts om voldoende afstand te kunnen houden.
• Rijd apart van elkaar naar de set of kantoor toe of plaats een plastic afscheiding tussen
rijder en bijrijder.
• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Besmetting via
materialen

• Deel zo min mogelijk kantoorartikelen met elkaar. Denk hierbij ook aan scharen,
nietmachines, perforators en pennen. Ontsmet alle materialen na gebruik.

37

• Ontsmet algemeen gebruikte materialen na ieder gebruik. Denk hierbij aan het
koffie-apparaat, printers etc.
• Beperk de bediening van het koffie-apparaat tijdens besprekingen tot 1 persoon.

3

• Maak duidelijke afspraken met het posthouse/editor over de overdracht van alle
transportschijven (van runner naar posthouse/assistent naar editor). Ontsmet alle schijven
wanneer deze worden binnengebracht.
1, 2, 4, 5, 6, 7,
11, 13

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Organiseer breakdown vergaderingen in kleinere groepen of via videocalls.

16, 17, 19, 21, 26, 39,
46

• Plan het betreden van locaties tijdens locatiebezoeken (in samenspraak met
opnameleiding en locatie) in shifts per departement zodat iedereen voldoende afstand kan
houden.
• Rijd apart van elkaar naar de set of kantoor toe of plaats een plastic afscheiding tussen
rijder en bijrijder.
• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
5, 6, 7, 11, 13

Besmetting door contact • Indien een acteur/actrice niet met eigen vervoer kan komen koppel hem/haar dan een
met cast
vaste PA en zorg voor een plastic afscheiding tussen PA en cast.

18, 22, 37, 39, 46

• Voorzie de auto na iedere rit van een standaard 'wipe down' waarbij ten minste alle
handvatten, deuren, dashboard, achterklep, het stuur en de pook wordt ontsmet. Ontsmet
auto's daarnaast minimaal 1x per dag grondig.

Overige tips & tricks

• Voorzie cast eventueel van hotelovernachtingen indien zij thuis een te hoog risico lopen i.v.m. huisgenoten.
• Probeer het aantal (edel)figuranten te minimaliseren tot het broodnodige en pas scènes hiervoor eventueel aan.
• Organiseer speciale Corona-breakdown vergaderingen om hier op te anticiperen tijdens het draaien. Één om de
plannings- en logistieke aanpassingen te bespreken (met opnameleiding en locatie) en één voor inhoudelijke
(kleding, make-up, production design).
• Verstuur callsheets, draaiplanningen, scripts en breakdowns uitsluitend digitaal om besmetting via deze
documenten te voorkomen.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid mbt het inzetten van videocalls en remote viewings.
• NB. De health & safety officer ziet al vanaf een vroeg stadium toe op de veiligheidsmaatregelen die moeten worden
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genomen m.b.t. Covid-19. Deze functie staat los van een set nurse.
• NB. Naar verwachting zal het draaien ongeveer 25-40% langzamer gaan dan normaal i.v.m. alle maatregelen.
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OPNAMELEIDING

risico: low/medium

1) 1st AD (opnameleider)
2) 2nd AD
3) 3rd AD
4) Kinderbegeleider
5) Figuratiebegeleider
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Houd afstand door gebruik te maken van persoonlijke porto's (kan eventueel onderdeel
met cast
zijn van een speciaal pakket voor acteurs/actrices). Voorzie deze van nametags.

referentie protocol
16, 17, 18, 46

• Plaats alleen figuranten bij elkaar uit eenzelfde huishouden.
• Zorg dat er zo min mogelijk contact tussen cast, crew en figuratie is op de set en in wacht
ruimtes.
• Zie overzicht PRODUCTIE i.v.m. vervoer acteurs.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.

16, 17, 19, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 32

• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.
• Plan locatiebezoeken (in samenspraak met productie) eventueel in shifts per departement
zodat iedereen voldoende afstand kan houden.
• Plan de op- en afbouw in shifts per departement zodat zij voldoende afstand kunnen
houden. Houd hier ook rekening mee met calltijden.
• Plan de lunch eventueel in shifts (per departement) zodat iedereen voldoende afstand kan
houden.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

16, 17, 21, 24, 26, 27

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
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nametags.

Overige tips & tricks

• Start iedere draaidag met een algemene briefing waarbij alle bijzonderheden van de dag worden benadrukt en
wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan.
• Beperk de tijd op de set tot een minimum voor acteurs die in een risicogroep vallen (leeftijd, gezondheid etc.). Houd
hier rekening mee met de planning en bundel hun te spelen scènes zoveel mogelijk.
• Bundel het draaien van intieme scènes zoveel mogelijk en plan deze aan het einde van de draaiperiode.
• Plaats, wanneer dit mogelijk is in de ruimte, een witness camera die zicht op de set biedt zodat iedereen kan zien
hoeveel personen op de set aanwezig zijn.
• Stel een vast persoon aan om headsets/porto's te ontsmetten.
• Probeer het aantal (edel)figuranten tot een minimum te beperken en pas (in overleg met de scenarist en regisseur)
scèneseventueel aan.
• Houd ouders/verzorgers van kinderen zoveel mogelijk op afstand en maak duidelijke afspraken over brengen en
halen.
• Deel figuratie tijdens wachttijden op in kleinere groepen om samenscholing te voorkomen (zie ook tips & tricks
LOCATIE).
• Zie ook tips & tricks PRODUCTIE.
• Zie ook tips en tricks REGIE i.v.m. repetitie op set.
• Zie ook CAST.
• Zie ook tips & tricks VFX & MOTION GRAPHICS.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
• NB. Naar verwachting zal het draaien ongeveer 25-40% langzamer gaan dan normaal i.v.m. alle
maatregelen.
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LOCATIE

risico: low

1) Locatiescout
2) Locatiemanager
3) Locatie-assistent
4) Verkeersregelaar
5) Beveiliger
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew en/of cast
• Creëer voldoende ruimte voor de materiaalwagens per departement. Houd hierbij ook
rekening met de looproutes van en naar de set toe.

referentie protocol
16, 17, 18, 19, 28, 29,
30

• Voorzie de set van een verrijdbare, doorzichtige perspex schermen om de mogelijkheid te
creëren om bijv. regie en camera/regie en cast dicht bij elkaar overleg te kunnen houden.
Het scherm moet na ieder gebruik worden ontsmet.
• Zorg voor aparte holdings per departement. Houd hierbij ook rekening met cast en
figuratie (onderscheid tussen volwassenen en kinderen) om contact met elkaar en crew tot
een minimum te beperken.
• Maak voldoende ruimte vrij voor make-up en kleding om, afgezien van het noodzakelijke
contact, hen voldoende afstand te laten houden tot cast.
• Bied iedere acteur/actrice een eigen (plastic) doos aan (met afsluiting!) waar zij
persoonlijke spullen in kunnen bewaren. Voorzie iedere doos van een nametag.
• Zorg voor zitgelegenheid voor de lunch waarbij voldoende afstand kan worden gehouden.
Creëer eventueel zitgelegenheden voor kleine groepen zodat men makkelijk kan worden
verspreid.
• Zet eventueel extra mobiele toiletten in om te voorkomen dat er rijen ontstaan.
• Zorg voor voldoende 'ontsmetting stations' (alcohol, water en zeep, papieren doekjes etc.)
op en rondom de set.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken/sets.
• Plaats tenten met compartimenteringen om aparte (werk)ruimtes te creëren voor crewen/of castleden.
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• Instrueer crewleden in dezelfde richting te parkeren om te voorkomen dat mensen elkaar
hier kruisen (alleen van toepassing bij parkeerplaatsen recht naast elkaar).
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew binnen eigen
departement
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.
• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.

1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Scout zoveel mogelijk op afstand via videocalls (alleen de locatiescout live op de locatie),
met locatiehouders en
video's, foto's en vanuit bestaande archieven.
overige personen
• Maak gebruik van (ondoorzichtige) afzettingen rondom de set (ook om te voorkomen dat
mensen gaan staan kijken).
• Maak alleen gebruik van een bewoonde locatie wanneer de bewoner(s) gedurende de
draaiperiode (op die betreffende locatie) elders kunnen verblijven.

2, 3, 4, 5

16, 17, 18, 19, 24, 26,
27

Besmetting via
materialen

Overige tips & tricks

16, 17, 18, 19, 31, 32,
33

• Ontsmet alle materialen voor en na gebruik. Maak eventueel gebruik van kasten met
34, 35, 36, 37 45
UVB-licht om materialen te kunnen ontsmetten.
• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke materialen aanraakt. Geef hierbij geen
materialen aan elkaar door, zowel rondom de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
materialen voor de overdracht.
• Maak eventueel gebruik van twee aparte bakken: één voor aangeraakte materialen en
één voor schone materialen.
• Plaats elleboog-openers op deurklinken om contact met handen te voorkomen.
• Maak gebruik van een stok van precies 1,5 meter om snel markeringen te kunnen maken.

• Maak gebruik van biertafels die door hun lengte automatisch voldoende afstand creëren.
• Zet verschillende looproutes uit waarbij eenrichtingsverkeer (met daartussen 1,5 meter) gemakkelijk kan worden
gestroomlijnd.
• Creëer verschillende holdings voor figuratie om samenscholing te voorkomen indien deze groep te groot is.
• Stel voor iedere draaidag specifieke corona-notities op m.b.t. iedere set/locatie. Deel deze vooraf met productie en
opnameleiding.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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REGIE

risico: low/medium

1) Regisseur
2) Regie-assistent
3) Script-continuiteit
4) Dialect-coach
5) Choreograaf
6) Storyboard-artiest
functie(s)

risico omschrijving

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 4, 5

Besmetting door contact • Cast via selftapes wanneer voldoende afstand (en/of bescherming) op locatie niet kan
met cast
worden gegarandeerd.

referentie protocol
16, 17, 18, 46

• Geef aanwijzgingen en eventuele instructies op afstand door en maak hierbij geen fysiek
contact met de cast.
• Zie overzicht voor CASTING.
1, 2, 3, 4, 5, 6

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

16, 17, 19, 21, 37

• Maak op de set gebruik van een eigen afkijk (bijv. via Qtake of Vuer).
• Maak alleen gebruik van een persoonlijke stoel of kruk.
• Zie overzicht voor GELUID i.v.m. afluisterset.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

16, 17, 19, 21

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.

Overige tips & tricks

• Besteed extra aandacht aan de repetitie tijdens de preproductie om scènes op de set sneller te kunnen
draaien.
• Besteed op de set extra aandacht een de doorloop en repetitie om hier tussen takes door zo min mogelijk
tijd aan kwijt te zijn.
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• Zie tips & tricks SCENARIO.
• Zie (tips & tricks) CAST.
• Zie tips & tricks CAMERA.
• Zie ook tips & tricks VFX & MOTION GRAPHICS.
• Zie ook tips & tricks OPNAMELEIDING.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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CAST

risico: medium/high

1) Acteur/Actrice (volwassenen)
2) Acteur/Actrice (kinderen)
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met andere castleden
• Maak selftapes voor castings wanneer voldoende afstand (en/of bescherming) niet kan
worden gegarandeerd.

referentie protocol
16, 17, 18, 46

• Maak onderlinge afspraken (mede in overleg met productie, opnameleiding en regie) over
de aanpak en/of aanpassing van scènes waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is
(bijv. intieme scènes).
1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew
• Maak selftapes voor castings wanneer voldoende afstand (en/of bescherming) niet kan
worden gegarandeerd.

16, 17, 18, 19, 46

• Reis indien mogelijk met eigen vervoer.
• Zie overzicht voor MAKE-UP en KOSTUUM.
• Zie overzicht voor GELUID (op set) i.v.m. zenders.
• Zie overzicht voor OPNAMELEIDING i.v.m. kinderbegeleiding.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting via art
(props, rekwisieten etc.)

• Zie overzicht voor PRODUCTION DESIGN.

37

1, 2, 3

Besmetting via kleding
en/of make-up

• Zie overzicht voor MAKE-UP en KOSTUUM.

37, 46

Overige tips & tricks

• Repeteer in een grote(re) ruimte om voldoende bewegingsvrijheid te creëren.
• Maak gebruik van plexiglas of plastic afscheidingen tijdens repetities of castings wanneer acteurs dicht bij elkaar
moeten spelen.
• Besteed extra aandacht aan de repetitie tijdens de preproductie om scènes op de set sneller te kunnen draaien.
• Zie overzicht voor PRODUCTIE i.v.m. hotels en transport.
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• Zie overzicht LOCATIE i.v.m. holdings.
• Zie tips & tricks OPNAMELEIDING i.v.m. acteurs in risicogroepen.
• Zie tips & tricks REGIE i.v.m. doorloop en repetitie op set.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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FIGURATIE

risico: medium/high

1) Edelfigurant
2) Figurant
functie(s)

omschrijving risico

1, 2

Besmetting door contact • Beperk het contact met cast door tijdens de doorloop en repetitie voldoende afstand te
met cast
houden.

1, 2

Besmetting door
contact met andere
(edel)figuranten

• Maak selftapes voor castings wanneer voldoende afstand (en/of bescherming) niet kan
worden gegarandeerd.

Besmetting door
contact met crew

• Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.

1, 2

mogelijke voorzorgsmaatregelen

referentie protocol

16, 17, 18, 46

• Zie overzicht LOCATIE i.v.m. holding.

16, 17, 18, 19, 46

• Maak selftapes voor castings wanneer voldoende afstand (en/of bescherming) niet kan
worden gegarandeerd.
• Reis indien mogelijk met eigen vervoer.
• Zie overzicht voor MAKE-UP.
• Zie overzicht voor KOSTUUM.
• Zie overzicht voor GELUID (op set) i.v.m. zenders.
• Zie overzicht voor OPNAMELEIDING i.v.m. kinderbegeleiding.
1, 2

Besmetting via art
(props, rekwisieten
etc.)

1, 2

Besmetting via kleding • Neem (in overleg met productie) zoveel mogelijk eigen kledingstukken mee.
en/of make-up

• Zie overzicht voor PRODUCTION DESIGN.

37

37

• Zie overzicht voor MAKE-UP.
• Zie overzicht voor KOSTUUM.

Overige tips & tricks

• Besteed vooraf extra aandacht aan de doorloop om scènes op de set sneller te kunnen draaien.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.

14

CASTING

risico: low/medium

1) Casting Director
2) Casting-assistent
3) Receptionist(e)
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2

Besmetting door contact • Vraag acteurs / actrices selftapes toe te sturen wanneer voldoende afstand (en/of
met cast
bescherming) niet kan worden gegarandeerd.

referentie protocol
16, 17, 18

• Plan extra tijd in tussen castings om ruimtes te ontsmetten en overlap te voorkomen.
• Wissel, indien mogelijk, steeds tussen verschillende studio's zodat personen elkaar zo min
mogelijk kruisen.
• Creëer duidelijke markeringen die de beweegruimte per persoon tijdens castings
aangeven.
• Zorg voor goede luchtventilatie in alle castingruimtes.
1

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met regie
• Maak gebruik van selftapes ipv castings op locatie.

16, 17, 18

• Creëer duidelijke markeringen die de beweegruimte per persoon tijdens castings
aangeven.
• Zorg voor goede luchtventilatie in alle castingruimtes.
1, 2, 3

Besmetting door contact • Richt werkruimtes zo in dat ten alle tijde 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Houd
met collega's
hierbij ook rekening met looproutes.

16, 17

• Werk in shifts om het aantal aanwezige personen te minimaliseren. Dit biedt ook ruimte
om werktijdens eventueel te verruimen om toch voldoende castings op locatie af te kunnen
nemen.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2

Besmetting via art
(props, rekwisieten etc.)

• Ontsmet alle props en rekwisieten voor en na gebruik.

37

• Maak eventueel gebruik van dubbele props (die steeds tussentijds door een assistent
worden ontsmet) om zo snel een nieuwe take op te starten.
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Overige tips & tricks

• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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SCENARIO

risico: low

1) Scenario schrijver
2) Dramaturg/script-coach
3) Script-editor
4) Researcher
functie(s)

omschrijving risico

1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
16, 17, 18, 19, 21
met producent en/of
regisseur
• Rijd apart van elkaar naar een eventuele bestemming toe of plaats een plastic afscheiding
tussen rijder en bijrijder.

1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
16, 17, 18, 19, 21
binnen eigen
departement en/of
• Rijd apart van elkaar naar een eventuele bestemming toe of plaats een plastic afscheiding
co-schrijvers
tussen rijder en bijrijder.

Overige tips & tricks

mogelijke voorzorgsmaatregelen

referentie protocol

• Pas scènes aan zodat deze passen binnen de huidige regels wanneer het verhaal dit toelaat. Let hierbij ook op de
regels die gelden in het buitenland indien hier ook wordt gedraaid.
• Herschrijf (waar mogelijk) scènes om maatregelen tegemoet te komen. Waak hierbij voor o.a. kleine
(binnen)ruimtes, grote groepen figuranten en intieme scènes.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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CAMERA

risico: low

1) Director of Photography (DoP)
2) Focuspuller (1st AC)
3) Camera-assistent (2nd AC)
4) Data-handler (DIT)
5) Steadicam-operator
6) Drone-operator
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1

Besmetting door contact • Houd afstand door gebruik te maken van een remote head.
met cast
• Houd afstand door het gebruik van lange(re) lenzen.

referentie protocol
35

• Plexiglas-wanden gebruiken bij/tussen cast en camera.
1, 2, 3, 4, 5, 6

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

19

• Maak gebruik van een remote-focussysteem.
• Zie overzicht voor GRADING.
1, 2, 3, 4, 5, 6

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

16, 17, 18, 21, 24, 26,
40

• Maak gebruik van een remote-focussysteem.
• Werk met persoonlijke porto's/headset-systemen voorzien van nametags.
• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke apparatuur aanraakt. Geef hierbij geen
apparatuur aan elkaar door, zowel op de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
apparatuur voor de overdracht. Indien dit toch moet (bijv. lenzen) leg deze dan op een
veilige plek neer zodat de ander deze kan pakken.
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2, 3, 4, 5, 6

Besmetting via
apparatuur

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

34, 35, 36, 37, 45

• Alleen het camerateam raakt de camera-equipment aan.
• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke apparatuur aanraakt. Geef hierbij geen
apparatuur aan elkaar door, zowel op de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
apparatuur voor de overdracht. Maak een plan hoe de samenwerking met het grip
deptartement zal worden.
• Maak gebruik van twee aparte bakken (op de magliner): een voor aangeraakte spullen en
een voor schone spullen.
• Werk indien mogelijk met 2 magliners; een magliner voor de 1st AC met camera/
lenzen/set-tas. En een magliner voor de 2nd AC met monitors, accu's en disinfectant.
• Slate op afstand van de acteurs en beperk deze taak tot alleen de 2nd AC.
• Werk zoveel mogelijk draadloos om het aantal kabels te beperken, om kabelcontact te
beperken en logistieke beweging.

Overige tips & tricks

• Draai met meerdere camera's om sneller een lichtrichting af te draaien.
• Zet extra crew en/of camera-bodies in om een volgende set-up/locatie te preppen.
• Benoem op voorhand wie van het cameradepartement DoP/1st AC/2nd AC als LOW of MEDIUM risk zijn
ingedeeld.
• 2nd AC kan veel desinfectie werkzaamheden doen tijdens de draaidag en zodoende kan extra inhuur van
apparatuur beperkt worden (en schoonmaaktijd na de draaidag).
• Zet, indien mogelijk, een aparte data handler in die alleen kaarten komt halen om uit te laden en direct van de set
gaat. Zo beperk je locatiewisselingen van de 2nd AC en is die ook altijd in de buurt van de set om te kunnen slaten
en schoonmaken.
• Maak gebruik van zoomlenzen i.p.v. primes zodat er minder lenswissels/handelingen nodig zijn op de set.
• Maak gebruik van zware blok-accu's zodat om het aantal accu-wissels te minimaliseren.
• Maak duidelijke afspraken met het rental house over het ontsmetten van apparatuur m.b.t. uitgifte en inleveren.
Houd hierbij ook rekening met het soort ontsmettingsmiddel om schade aan de apparatuur te voorkomen, dit is merk
afhankelijk.
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• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls en remote viewings.
• Zie ook tips & tricks VFX & MOTION GRAPHICS.
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GRIP

risico: low

1) Key grip
2) Assistent
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

referentie protocol

1, 2

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)

19

1, 2

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

21, 24, 26, 34

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
• Werk met plexiglas-schermen op de Dolly om zo een afscheiding grip/DoP te maken.
• Camerapositie veranderen/track-leggen terwijl er geen andere crewleden op de set zijn.
1, 2

Besmetting via
apparatuur

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

34, 35, 36, 37, 45

• Alleen het gripteam raakt de grip-equipment aan.
• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke apparatuur aanraakt. Geef hierbij geen
apparatuur aan elkaar door, zowel op de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
apparatuur voor de overdracht.
• Maak gebruik van twee aparte bakken; een voor aangeraakte spullen en een voor schone
spullen.

Overige tips & tricks

• Werk met een remote head zodat na positionering de grip en DoP van de set kunnen.
• Maak gebruik van een mini-jib / slider zodat de DoP zelf snel nieuwe cameraposities kan maken na plaatsing door
grip.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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LICHT

risico: low

1) Gaffer
2) Best boy
3) Electrician/Belichter
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1,2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

referentie protocol
19, 21

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
1,2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

21, 24, 26

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
1,2, 3

Besmetting via
apparatuur

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

34, 35, 36, 37, 45

• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke apparatuur aanraakt. Geef hierbij geen
apparatuur aan elkaar door, zowel op de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
apparatuur voor de overdracht. Maak hier ook heldere afspraken over met Camera.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van apparatuur dat door 1 persoon kan worden opgezet.
• Maak gebruik van twee aparte bakken: een voor aangeraakte spullen en een voor schone
spullen.
• Werk zoveel mogelijk draadloos, zodat er geen kabels over de set hoeven te lopen. LED
en andere lampen op accu bv.

Overige tips & tricks

• Gebruik waar mogelijk licht/ lampen van buiten de set (door ramen etc.), daar kunnen ze sneller worden aangepast.
• Pre-light waar mogelijk om tijd op de draaidag te besparen, aangezien departementen niet tegelijk in de set kunnen.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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GELUID (op set)

risico: medium / low

1) Geluidspersoon/Production sound mixer
2) Assistent/Boom Operator (1stAS)
3) 2e Assistant/Boom Operator (2ndAS)
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3

Besmetting door contact • Geef de cast instructies om een zendermicrofoon zelf te plaatsen.
met cast/onderwerp
OF

referentie protocol
35, 41, (42), 43, 46

• Breng van tevoren een zendermicrofoon aan in een kledingstuk.
OF
• Breng zelf de zender aan met beschermende kleding (hoofdspatmasker, mondkapje,
handschoenen). Let op: De acteur/actrice/onderwerp moet ook een mondmasker op.
• Maak gebruik van een eigen afkijk om afstand te kunnen houden.
1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Maak op de set gebruik van een eigen afkijk (bijv. via Qtake of Vuer).

19, 35

1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

21, 24, 26, 34

• Werk met een productie-portoset voor onderlinge communicatie (op afstand
communiceren heeft de voorkeur), portoset is persoonsgebonden. Markeer deze met
nametags.
1, 2, 3

Besmetting via
apparatuur

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik. Denk hierbij ook aan alle apparatuur die
wordt gebruikt door cast (zenders) en crew (afluisterset).

36, 37, 44, 45

• Markeer alle apparatuur met nummers of eigen naam.
• Zet extra apparatuur/equipment in om bij opnamen de 1,5 meter afstand te kunnen
waarborgen.
• Zorg voor persoonlijk toegewezen hengel(s) alsmede video-ontvanger(s).
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• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke apparatuur aanraakt. Geef hierbij geen
apparatuur aan elkaar door, zowel op de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
apparatuur voor de overdracht. Indien dit toch moet (bijv. batterijen) leg deze dan op een
veilige plek neer zodat de ander deze kan pakken.
• Maak eventueel gebruik van twee aparte bakken: een voor aangeraakte spullen en een
voor schone spullen op de geluid-magliner.
• Maak een zenderpakket per castlid, inclusief persoonlijke microfoontje(-s) + accessoires
(voorzien van een nametag).
• Maak een 'afluisterpakket' (koptelefoon/ontvanger) per crewlid (voorzien van nametags).
• Werk zoveel mogelijk draadloos om het aantal kabels te beperken, om kabelcontact te
beperken en logistieke beweging.

Overige tips & tricks

• Benoem op voorhand wie van de geluidscrew PSM/1stAS/2nd AS als LOW of MEDIUM risk zijn ingedeeld.
• 2nd AS kan veel desinfectie werkzaamheden doen tijdens de draaidag en zodoende kan extra zender-inhuur
beperkt worden (en schoonmaaktijd na de draaidag).
• Overweeg de inzet van een extra geluidscrewlid om zorg te dragen voor de extra handelingen met de zenders en
overige apparatuur. Met name bij (extreem) grote groepen cast/onderwerpen is dit een must.
• Maak tijdens de pre-productie (locatiebezoek, kleding doorpas, decoupage oa) eventuele wensen en ideëen
kenbaar om snel tot oplossingen te komen voor de draaiperiode.
• Bespreek welke crew- en castleden apparatuur krijgen van het geluidsdepartement: zenders, ‘afluisterpakket’,
timecode, guidetrack-op-camera- en PIX-ontvangers etc.
• Houd een logboek bij waarin staat aan wie je welke zender geeft met bijbehorende tijd en datum.
• Desinfectiemiddelen voor de apparatuur worden door PSM meegebracht. Dit luistert zeer nauw want dit is merk
gebonden. Verkeerde middelen verkorten de levensduur van de apparatuur.
• Zenders kunnen ook met een plexiglas scherm op hoofd- tot borsthoogte tussen cast- en crewlid en met
handschoenen worden aangebracht. (Handschoenen kunnen ook vervangen worden door 30sec 70%-alcoholische
hand-gel om het ‘priegelwerk’ te versnellen en zo minder lange contactmomenten te creëren).
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.

24

* NB: tot nog toe is gebleken dat het te veel tijd kost en te weinig resultaat oplevert als een acteur zichzelf zendert.
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PRODUCTION DESIGN

risico: low

1) Production designer
2) Art director
3) Decorbouwer/-schilder
4) Rekwisiteur
5) Set-dresser
6) Prop-runner
7) Picture vehicle controller
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

referentie protocol

5

Besmetting door contact • Zet alle props en rekwisieten klaar voor gebruik zonder deze aan te geven.
met cast
• Geef eventuele demonstraties op afstand.

37, 45

1, 2, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

16, 17, 18, 19, 21, 23

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

16, 17, 18, 21, 24, 26,
34

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van items die door 1 persoon kunnen worden verplaatst.
Indien dit niet mogelijk is draag dan hygiëne-beschermende kleding (handschoenen,
mondkapje).
1, 2, 4, 5, 6, 7

Besmetting via props en
rekwisieten.

• Ontsmet alle items na gebruik. Maak hier een speciale hoek voor (of nog beter een aparte 34, 35, 36, 37, 38
kamer indien mogelijk) vlakbij de set.
• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke props aanraakt. Geef hierbij geen props aan
elkaar door of ontsmet deze na overdracht.
• Maak tijdens het draaien gebruik van twee aparte bakken: één voor aangeraakte spullen
en één voor schone spullen en dubbel props eventueel om snel door te kunnen naar een
volgende take.
• Maak voor iedere acteur/actrice een eigen 'prop bak' indien mogelijk.

26

• Indien het niet mogelijk is om props te ontsmetten (i.v.m. kwetsbaarheid/verf etc.) draag
dan te allen tijde handschoenen en eventueel een mondkapje.

Overige tips & tricks

• Probeer zoveel mogelijk te bouwen/ dressen vooraf aan de draaidag aangezien op draaidagen maar een
departement tegelijk de set in kan.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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KOSTUUM

risico: medium

1) Kostuumontwerper
2) Kostuum op set
3) Naaister
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2

Besmetting door contact • Leg kleding klaar voor acteurs/actrices in een aparte ruimte zodat zij zichzelf gemakkelijk
met cast en figuratie
kunnen aankleden.

referentie protocol
35, 46

• Draag hygiëne-beschermende kleding (handschoenen, mondkapje, hoofdspatmasker)
indien het noodzakelijk is om dichtbij te komen (bijvoorbeeld voor afspelden).
• Zorg voor een pas-spiegel zodat acteurs/actrices kleine aanpassingen gemakkelijk zelf
kunnen maken.
• Vraag (edel)figuranten (in overleg met productie) zoveel mogelijk eigen kleding mee te
nemen indien mogelijk.
1, 2

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
19, 21
met crew (buiten eigen
departement)
• Minimaliseer de doorpas door setjes van te voren door te spreken met de regisseur.
Gebruik een paspop om al zo goed mogelijk te tonen zien hoe het geheel eruit zal komen te
zien.
• Maak op de set gebruik van een eigen afkijk (bijv. via Qtake of Vuer).

1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

19, 21, 24, 26

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
• Maak een heldere taakverdeling zodat er maar 1 persoon in de kledingbus is indien
hierbinnen niet voldoende afstand kan worden gehouden.
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1, 2, 3

Besmetting via kleding
en toebehoren

• Was tweedehands kleding vooraf aan de doorpas.

35, 36 37, 45

• Reinig alle kleding na gebruik (tussentijds) met een stoomreiniger en/of desinfecterende
spray.
• Ontsmet alle toebehoren (fournituren etc.) na gebruik.
• Houd aparte waszakken aan voor iedere acteur/actrice.
• Maak voor iedere acteur/actrice een eigen set-pakket met bijvoorbeeld een warme jas,
thermo, een waaier, handdoek etc. Voeg een eventeel pakket toe in de omschrijving voor
figuranten om dit zelf mee te nemen.
• Verpak kleding in plastic hoezen en desinfecteer deze na gebruik.

Overige tips & tricks

• Door de extra voorzorgsmaatregelen kan doorpassen meer tijd kosten, houd daar rekening mee.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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MAKE-UP

risico: medium

1) Key make-up
2) Hair
3) Special make-up
4) Make-up-assistent
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Geef acteurs/actrices eventueel instructies om (basis-)make-up zelf aan te brengen.
met cast en figuratie
• Draag hygiëne-beschermende kleding (handschoenen, mondkapje, hoofdspatmasker)
indien het noodzakelijk is om dichtbij te komen.

referentie protocol
36, 41, 42, 46

• Zorg voor een spiegel op de set zodat acteurs/actrices zelf kleine aanpassingen kunnen
doen tijdens het draaien.
• Vraag (edel)figuranten zoveel mogelijk hun eigen make-up en haar te verzorgen indien
mogelijk.
1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Maak op de set gebruik van een eigen afkijk (bijv. via Qtake of Vuer).

21

1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

21, 24, 26, 45

• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
• Maak een heldere taakverdeling zodat er maar 1 persoon in de make-up ruimte is indien
hierbinnen niet voldoende afstand kan worden gehouden.
• Maak duidelijke afspraken over wie wat aanraakt. Indien je toch iets moet aangeven leg
het item dan ergens neer en ontsmet dit na overdracht.
• Zorg dat er goede ventilatie in de make-up-ruimte is.
1, 2, 3, 4

Besmetting via make-up
en toebehoren

• Maak voor iedere acteur/actrice een eigen pakket met make-up en/of toebehoren.

35, 36, 37, 44

• Ontsmet alle gebruikte materialen na gebruik.

30

Overige tips & tricks

• Acteurs graag zelf thuis scheren om tijd in de make-up stoel te minimaliseren.
• Door alle voorzorgsmaatregelen kan make-up meer tijd gaan kosten, houd daar rekening mee.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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CATERING

risico: low

1) Chefkok
2) Assistent-kok
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2

Besmetting door contact • Maak voor iedereen aparte borden/ pakketten die take-away-style worden uitgedeeld.
met cast en crew
OF

referentie protocol
30

• Maak alleen gebruik van een buffet wanneer eenrichtingsverkeer en 1,5 meter afstand
tussen personen kan worden gegarandeerd. De chef of assistent schept hierbij het eten op.
Crew en cast houden alleen hun bord vast.
• Zet de lunch op in shifts per departement (in overleg met productie en opnameleiding) om
samenscholing te voorkomen en extra tijd voor de lunch te beperken.
• Maak de afspraak met productie dat het ontbijt komt te vervallen indien hier geen extra tijd
voor kan worden ingepland. Hier kan eventueel een ontbijtpakket voor in de plaats komen
dat bij aankomst worden uitgedeeld.
• Deel de wraphap take-away-style uit of laat deze vervallen in overleg met productie.
• Bied iedereen een ontbijt/snackpakket/wraphap aan met daarop ieders naam.
• Voorzie iedereen van een persoonlijke waterfles met daarop een nametag.
• Zet extra cateringkarren (voorverpakte broodjes, snacks, koffie, thee etc.) in die verspreid
kunnen worden neergezet. Houd hierbij ook rekening met eventuele aparte holdings (per
departement).
• Zie overzicht voor LOCATIE i.v.m. plaatsing catering.
1, 2

Besmetting via eten en
drinken

• Verpak eten zoveel mogelijk apart in.

30, 35

• Maak aparte bakjes voor het 4-uurtje.
• Draag te allen tijde handschoenen.
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1, 2

Besmetting binnen eigen • Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
departement
bijrijder.

21, 24, 35, 37, 40

• Maak een heldere taakverdeling zodat er maar 1 persoon in de cateringbus is indien
hierbinnen niet voldoende afstand kan worden gehouden.
• Creëer een extra werkstation (in een ez-up) om snel en efficiënt te kunnen werken.
• Gebruik alleen eigen kitchentools en ontsmet deze na gebruik.

Overige tips & tricks

• Stel in overleg met productie een vaste PA aan die alle cateringkarren aanvult gedurende de dag.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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STUNTS

risico: medium

1) Stuntcoördinator
2) Stunt double
3) Stuntplayer
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

referentie protocol

1, 3

Besmetting door contact • Geef instructies en demonstraties op afstand.
met cast
• Draag hygiëne-beschermende kleding (handschoenen, mondkapje) indien het
noodzakelijk is om dichtbij te komen.

42, 44

1

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Voorzie iedere acteur/actrice van persoonlijke bescherming sets (padding etc.).

19, 21

• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.
• Maak op de set gebruik van een eigen afkijk (bijv. via Qtake of Vuer).
1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar de set toe of plaats een plastic afscheiding tussen rijder en
bijrijder.

21, 36

• Voorzie iedere persoon van eigen paddings en overige stuntmaterialen.
• Werk met persoonlijke portosets voor onderlinge communicatie. Voorzie deze van
nametags.
1, 2, 3

Besmetting via
materialen

• Ontsmet alle materialen voor en na gebruik. Houd hierbij ook rekening met bijv. crash
matten die na iedere take moeten worden gereinigd.

34, 35, 36, 37, 45

• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke materialen aanraakt. Geef hierbij geen
materialen aan elkaar door, zowel op de set als tijdens het in- en uitladen of ontsmet
materialen voor de overdracht.
• Maak gebruik van twee aparte bakken: één voor aangeraakte materialen en één voor
schone materialen.

Overige tips & tricks

• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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MONTAGE

risico: low

1) Editor
2) Assistent-editor
functie(s)

risico omschrijving

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met Regisseur
• Werk in een grote (projectie-)ruimte waar goed afstand te houden is.

referentie protocol
16, 17, 18

• Voeg een extra monitor toe zodat de regisseur voldoende afstand kan houden van de
editor.
• Werk op afstand via een video-castsysteem zoals Evercast of stream vanuit het
montagesysteem door hardware zoals de AJA U-tap, Blackmagic Design Web Presenter of
Magewell USB Capture HDMI te gebruiken. Daarmee kan van de output van het
montagesysteem een webcam signaal gemaakt worden dat als bron aangesloten kan
worden op een videocall-programma zoals bijv. Zoom. Door middel van screensharing kan
o.a. ook de timeline worden gedeeld.
• Creëer eventueel een afscheiding door een plastic scherm of plexiglas indien het niet
mogelijk is om voldoende afstand te houden.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met overige crew /
collega's
• Wijk voor viewings uit naar een grote ruimte (zoals bijv. een bioscoopzaal) zodat kijkers
voldoende afstand kunnen houden. Indien dit echt niet mogelijk is (of wanneer de viewing
alleen een formaliteit is) organiseer deze dan via een video-castsysteem.

16, 17, 18, 20, 21

• Lunch in shifts indien het pand gedeeld wordt met meerdere personen.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2

Besmetting via
apparatuur en overige
materialen

Overige tips & tricks

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

36, 37

• Maak duidelijke afspraken met productie over de overdracht van alle transportschijven
(van runner naar posthouse/assistent naar editor). Ontsmet alle schijven wanneer deze
worden binnengebracht.

• Doe een gezondheidscheck (mondeling of via formulier) met iedere nieuwe bezoeker van het postproductiehuis.
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• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls en remote viewings.

36

GELUID (post productie)

risico: low

1) Sounddesigner
2) Dialoogeditor
3) Foley-artiest
4) Re-recording mixer
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met regisseur
• Werk op afstand via een castsysteem.

referentie protocol
16, 17, 18, 19

• Creëer een afscheiding tussen sound editor en regisseur door een plastic scherm of
plexiglas indien het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden.
• Werk in (of huur) een grotere (mixage) studio indien het niet mogelijk is om voldoende
afstand te houden.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met overige
crew/cast/collega's
• Houd viewings via een video-castsysteem wanneer de ruimte niet de mogelijkheid biedt
om voldoende afstand te houden of wijk uit naar een grote ruimte (zoals een bioscoopzaal)
waar dit wel mogelijk is.

16, 17, 18, 19, 20, 21,
46

• Werk met een beperkt aantal acteurs tegelijkertijd voor de ADR waarbij zij voldoende
afstand kunnen houden tot elkaar. Plaats hierbij de acteur(s) in een aparte ruimte van de
sound editor en regel via video-castsysteem regie aanwijzingen (plan in shifts).
OF
• Stuur een video/audiorecorder met instructies voor opname op naar acteur/actrice.
Coaching en regie verloopt dan via een videocall. Maak hierbij duidelijke afspraken over
ontsmetting van de apparatuur.
• Lunch in shifts indien het pand gedeeld wordt met meerdere personen.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3, 4

Besmetting via
apparatuur

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

36, 37

37

• Maak duidelijke afspraken met productie over de overdracht van alle
transportschijven/kaarten (van runner naar posthouse/assistent naar editor/artiest).
Ontsmet alle schijven/kaarten wanneer deze worden binnengebracht.

Overige tips & tricks

• Doe een gezondheidscheck (mondeling of via formulier) met iedere nieuwe bezoeker van het postproductiehuis.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls.
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MUZIEK

risico: low

1) Componist
2) Muzikant
3) Dirigent
4) Opnametechnicus
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met Regisseur
• Werk eventueel op afstand via een video-castsysteem.

referentie protocol
16, 17, 18, 19 20, 21,
40

• Creëer eventueel een afscheiding door een plastic scherm of plexiglas indien het niet
mogelijk is om voldoende afstand te houden.
• Werk in een grote (projectie-)ruimte waar goed afstand te houden is.
• Voeg eventueel een extra monitor toe zodat de regisseur voldoende afstand kan houden
van de editor.
1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met overige
crew/collega's
• Houd viewings via een video-castsysteem wanneer de ruimte niet de mogelijkheid biedt
om voldoende afstand te houden.

16, 17, 18, 19 20, 21,
40

• Lunch in shifts indien het pand gedeeld wordt met meerdere personen.
• Deel de muzikanten van een orkest op in kleine groepen waarbij voldoende afstand kan
worden gehouden en neem deze apart van elkaar op. Maak eventueel gebruik van
(doorzichtige) scheidingswanden. Houd hierbij in het bijzonder rekening met
blaasinstrumenten aangezien bij het bespelen hiervan veel speeksel vrijkomt.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3, 4

Besmetting via
apparatuur

Overige tips & tricks

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik. Houd hierbij ook rekening met
transportschijven en kaarten.

36, 37

• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls remote
viewings.
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GRADING/FINISHING

risico: low

1) Colorist
2) Editor
3) In-house producer
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met DoP en/of regisseur
• Werk op afstand via een video-castsysteem.

referentie protocol
16, 17, 18, 19

• Creëer een afscheiding door een plastic scherm of plexiglas indien het niet mogelijk is om
voldoende afstand te houden.
• Werk in een grote (projectie ruimte) waarbij voldoende afstand houden mogelijk is.
• Voeg bij monitor grading een extra monitor toe zodat de regisseur/DoP verder van de
colorist kan zitten of zet deze monitor in een andere ruimte.
• Lever een grading monitor (of complete set) aan bij de DoP/regisseur zodat zij vanaf
afstand, via videocall, mee kunnen kijken.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met overige
crew/collega's
• Houd viewings via een video-castsysteem wanneer de ruimte niet de mogelijkheid biedt
om voldoende afstand te houden of wijk uit naar een grote ruimte (zoals een bioscoopzaal)
waar dit wel mogelijk is. Regel daarvoor evt. extra DCP review rondes.

16, 17, 18, 19, 20, 21

• Lunch in shifts indien het pand gedeeld wordt met meerdere personen.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3

Besmetting via
apparatuur

Overige tips & tricks

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

36, 37

• Doe een gezondheidscheck (mondeling of via formulier) met iedere nieuwe bezoeker van
het postproductiehuis.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls en remote
viewings.

40

VFX & MOTION GRAPHICS

risico: low

1) VFX-supervisor
2) VFX-producer
3) VFX-artist
4) Motion graphics artist
5) I/O department & system admins
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met regisseur/DoP
• Werk op afstand via een video-castsysteem.

referentie protocol
16, 17, 18

• Creëer een afscheiding door een plastic scherm of plexiglas indien het niet mogelijk is om
voldoende afstand te houden.
• Werk in een grote (projectie ruimte) waarin voldoende afstand houden mogelijk is.
• Voeg een extra monitor toe zodat de DoP/regisseur voldoende afstand kan houden van de
editor.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met overige
crew/collega's
• Rijd apart van elkaar naar de set (of overige bestemming) toe of plaats een plastic
afscheiding tussen rijder en bijrijder.

16, 17, 18, 20, 21

• Houd viewings via een video-castsysteem (bijv. Cinesync of Syncsketch) wanneer de
ruimte niet de mogelijkheid biedt om voldoende afstand te houden.
• Lunch in shifts indien het pand gedeeld wordt met meerdere personen.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting via
apparatuur

• Ontsmet alle apparatuur voor en na gebruik.

36, 37

• Maak duidelijke afspraken met productie over de overdracht van alle transportschijven
(van runner naar posthouse). Ontsmet alle schijven wanneer deze worden binnengebracht.

Overige tips & tricks

• Maak duidelijke afspraken met Camera/Regie/Productie/Opnameleiding over extra aanpassingen op de set zoals
bijv. het inzetten van splitscreens / extra monitoren wanneer acteurs niet vlak naast/tegenover elkaar kunnen spelen

41

en/of wanneer figuratie moet worden gedubbeld.
• Bespreek vooraf VFX oplossingen/beperkingen die de gevolgen van het draaien tijdens COVID-19 opleveren.
• Doe een gezondheidscheck (mondeling of via formulier) met iedere nieuwe bezoeker van het postproductiehuis.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid mbt het inzetten van videocalls.
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ANIMATIE

risico: low

1) Storyboard-artist
2) Set/Prop design
3) Animators
4) Modelers
5) Puppet builders
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar een betreffende bestemming toe of plaats een plastic
afscheiding tussen rijder en bijrijder.

referentie protocol
16, 17, 18, 19, 20, 21

• Werk eventueel op afstand via een video-castsysteem.
• Houd viewings via een video-castsysteem wanneer de ruimte niet de mogelijkheid biedt
om voldoende afstand te houden.
• Zie overzicht GELUID (post productie).
• Zie overzocht MUZIEK.
1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Voer besprekingen en overleg telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Rijd apart van elkaar naar een betreffende bestemming toe of plaats een plastic
afscheiding tussen rijder en bijrijder.

16, 17, 18, 19, 21, 40

• Maak zoveel mogelijk gebruik van items die door 1 persoon kunnen worden verplaatst.
Indien dit niet mogelijk is draag dan beschermende kleding (handschoenen, mondkapje).
• Werk in een grote (projectie ruimte) waar goed afstand te houden is.
• Creëer eventueel een afscheiding door een plastic scherm of plexiglas indien het niet
mogelijk is om voldoende afstand te houden.
• Voeg eventueel extra monitoren toe zodat anderen gemakkelijk kunnen meekijken.
• Lunch in shifts indien het pand gedeeld wordt met meerdere personen.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.
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2, 4, 5

Besmetting via props en
rekwisieten

• Ontsmet alle items na gebruik.

36, 37

• Maak een duidelijke taakverdeling wie welke props aanraakt. Geef hierbij geen props aan
elkaar door of ontsmet deze na overdracht.
• Maak eventueel gebruik van twee aparte bakken: één voor aangeraakte spullen en één
voor schone spullen.
• Indien het niet mogelijk is om props te ontsmetten (i.v.m. kwetsbaarheid/verf etc.) draag
dan te allen tijde handschoenen en eventueel een mondkapje.

Overige tips & tricks

• Maak gebruik selftapes voor (stem)castings.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls en remote viewings.
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DOCUMENTAIRE

risico: medium

1) Regisseur
2) Camerapersoon
3) Geluidspersoon
4) Producer
5) Personen die het onderwerp zijn
functie(s)

omschrijving risico

mogelijke voorzorgsmaatregelen

1, 2, 3, 4, 5

Besmetting door contact • Draag hygiëne-beschermende kleding (handschoenen, mondkapje, spatscherm) indien
met personen m.b.t. het het toch noodzakelijk is om dichtbij te komen.
onderwerp
• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van de camera.

referentie protocol

• Mocht er een zender geplaatst moeten worden bij een extreem high risk persoon (bijv. IC
verplegers/artsen) laat dan de persoon zelfstandig een opspeld microfoon opprikken en het
zenderkastje wegwerken.
• Zie overzicht GELUID (op set) i.v.m. zenders.
1,2,3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (binnen eigen
departement)
• Maak gebruik van een eigen (draadloze) monitor en koptelefoon voor de regisseur om
voldoende afstand te kunnen houden.
• Zorg voor goede luchtventilatie op alle werkplekken.

1,2,3, 4

Besmetting door contact • Voer besprekingen telefonisch of via videocalls.
met crew (buiten eigen
departement)
• ‘VAST’ draaien met geluid aan de camera is in strijd met de 1.5 meter regel dus moet er
‘LOS’ worden gedraaid en/of met een ‘camera-link’ gewerkt worden.
• Zie overzicht GELUID (set & post productie).
• Zie overzicht MONTAGE.
• Zie overzicht MUZIEK.
• Zie overzicht GRADING.
• Zie overzicht VFX & MOTION GRAPHICS.
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Overige tips & tricks

• Bij documentaire-shoots is geen Covid officer aanwezig en de crew is klein (3 a 4 personen). Het is daarom
belangrijk dat alle voorzorgsmaatregelen duidelijk worden besproken van te voren.
• Houd rekening met de (digitale) veiligheid m.b.t. het inzetten van videocalls en remote viewings.
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