
TOELICHTING
Real Life Gaming maakt memorabele ervaringen waarin bezoekers de kans krijgen om de
hoofdrol te spelen in hun eigen avontuur. We creëren levensechte werelden waar
deelnemers keuzes maken en acties uitvoeren die normaal gesproken alleen weggelegd zijn
voor personages in films en videogames. Dit doen we met behulp van acteurs die
geloofwaardige personages neerzetten in een realistische setting. Zo spelen de Prison
Escape producties zich af in echte, leegstaande gevangenissen. Ons doel als organisatie is
om tegen 2026 5 miljoen mensen de kans geboden te hebben om de held te worden in een
van onze experiences! Mensen die werken bij onze organisatie zijn empathisch, open, direct
en enthousiast.

Voor onze live producties Prison Escape Breda en Prison Escape Doetinchem zijn we op
zoek naar professionele productieteamleden die op ZZP-basis een seizoen lang (september
- december) een bijdrage leveren aan de Prison Escape producties. Vind je het leuk om een
bijdrage te leveren aan een grote mensgerichte organisatie? Vind je het kicken om alles te
doen om onze gasten, de helden, een uitzonderlijk mooie tijd te geven vanuit jouw bijdrage?
Ben je geïnteresseerd in de functie, leer je graag meer over de productie en verdere
voorwaarden? Stuur dan voor 8 augustus een mail naar rik@reallifegaming.com met cv,
beschikbaarheid gespreksdagen en motivatie.

Sollicitatiegesprekken:
10 augustus (digitaal voor Doetinchem)
11 augustus (live in Doetinchem)
12 & 13 augustus (live in Breda)

Alle relevante data voor het najaar vind je hier:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1N_tphjpW3feSzhUHbbtVg76sPAhy6Bb9oJ
CAOzpxQ/edit?usp=sharing

PRISON ESCAPE BREDA

Functies
UITVOEREND PRODUCENT
Hoofdtaak: Je zorgt ervoor dat de shows perfect verlopen.

De Uitvoerend Producent is eindverantwoordelijk voor de gehele productie op
organisatorisch- en productioneel gebied gedurende de opbouw, de productie en afbouw. Je
legt verantwoording af aan de directie van Real Life Gaming. Je bent onder andere
verantwoordelijk voor het bewaken en maken van de tijdsplanning rondom en tussen de
games en totale kwaliteits- en veiligheidsboog tijdens het weekend. Jij stuurt het
productieteam aan en zorgt samen voor een succesvol weekend; Een weekend zonder
veiligheidsincidenten, met een hoge klantwaardering, zonder planningsuitloop. Waarbij cast
en crew professioneel, zeker en duurzaam hebben kunnen opereren.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je een deel van de opstartperiode
beschikbaar op 26 augustus, 1, 8, 14, 15 september.

mailto:rik@reallifegaming.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1N_tphjpW3feSzhUHbbtVg76sPAhy6Bb9oJCAOzpxQ/edit?usp=sharing
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● Gage: 25 euro bruto per uur.

PRODUCTIELEIDER PREP
Hoofdtaak: Door jou liggen belangrijke materialen altijd op de juiste plek klaar om helden te
maken.

Als productieleider prep ben je onderdeel van het productieteam en word je aangestuurd
door de uitvoerend producent. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de uitvoer
van de prep en in-game catering. Dat houdt in dat alle items, props, voedsel en benodigde
materialen in-game door jou (direct of via aansturing) op de juiste plek worden gezet. Je
zorgt voor de uitvoer van een systeem waarbij je team secuur en volledig de prep tussen
iedere game opnieuw klaar kan zetten. Zodat acteurs kunnen vertrouwen op de materialen
om helden te maken. Over tijd signaleer je ook verbeteringen waarbij de waarde van de prep
en geprepte spullen toeneemt en er meer mogelijkheden artistiek ontstaan om waardevolle
quests en technologieën in te zetten. Je bent ook aanwezig bij op en afbouw.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je een deel van de opstartperiode
beschikbaar op 27 augustus, 8, 9, 15 september.

● Gage: 20 euro bruto per uur

PRODUCTIELEIDER VOORRAAD & MATERIAAL
Hoofdtaak: Je zorgt voor een stabiele basis in de productie met een perfecte organisatie
door in- en uitgifte van alle materialen.

De Productieleider Voorraad & Materiaal is onderdeel van het productieteam en wordt
aangestuurd door de uitvoerend producent. In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle
logistieke lijnen op locatie wat betreft materiaal, inkoop(lijsten) en planning (alles
out-of-game). Je zorgt ervoor dat alle benodigde materialen op tijd gekocht worden door
deze te inventariseren en te communiceren naar inkoop doordeweeks en je zorgt dat de
materialen op de juiste plek komen te staan voor het speelweekend. Je telt voorraad, bent
gastheer voor alles wat acteurs qua materialen en kostuums nodig hebben en je zorgt voor
een gezellige en schone ontvangst voor acteurs. In dynamiek voorzie je productie en
productieleider prep van alle benodigde materialen.
Een succesvol weekend is een weekend waarbij zowel cast en crew als de klanten optimaal
hebben kunnen opereren met de (logistieke) randvoorwaarden die zij nodig hebben. Jij zorgt
ervoor dat iedereen zonder zoeken de spullen heeft die hij of zij nodig heeft, dat er altijd
voldoende voorraad is en dat er pro-actief nagedacht wordt over een krachtige logistieke
ondersteuning van de show. In opbouw, productie en afbouw.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je een deel van de opstartperiode
beschikbaar op 1, 8, 15 september.

● Gage: 20 euro bruto per uur

PRODUCTIELEIDER KLANT



Hoofdtaak: Je staat altijd klaar voor de klant zodat ze altijd een zorgeloze ervaring hebben
en wij steeds beter leren wat de klanten nodig hebben voor een geweldige tijd.

Als Productieleider Klant ben je onderdeel van het productieteam en word je aangestuurd
door de uitvoerend producent. De Productieleider Klant is verantwoordelijk voor de
klantbeleving voor en na de game. Jij bent de altijd enthousiaste suppoost die ervoor zorgt
dat alle klanten vooraf en na de games een zorgeloze, leuke en fijne tijd hebben. Klanten
kunnen bij jou terecht met al hun vragen en jij zorgt ervoor dat iedereen de tijd heeft om zijn
feedback door te geven zodat de games altijd verbeterd kunnen worden.
Je zorgt samen met je team dat het een succesvol weekend wordt door de klanten volledig
te supporten waar nodig, waardoor er naast de artistieke waarde een hoge klantwaardering
gescoord wordt.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je een deel van de opstartperiode
beschikbaar op 27 augustus, 1, 8, 15 september

● Gage: 20 euro bruto per uur

SUPPOOST
Hoofdtaak: In- en uitstroom van bezoekers verloopt vakkundig, tijdig en zeer klantgericht
door jouw inspanningen.

Als Suppoost ben je onderdeel van het productieteam en word je aangestuurd door de
uitvoerend producent. Je bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de
publieksstromen. Voor en na de game ontvang je het publiek en zorg je ervoor dat iedereen
op tijd verzamelt, weet waar naar toe gelopen moet worden en help je eventueel bij de
kluisjes. Als eerste en laatste contactpunt zorg je er samen met je team voor dat iedereen op
een goede manier aankomt en vertrekt.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig op vrijdag en zaterdag. Ook ben je een deel van

de opstartperiode beschikbaar op 27 augustus, 1, 8, 15 september
● Gage: 20 euro bruto per uur

SPELCOÖRDINATOR
Hoofdtaak: Jij zorgt ervoor dat jouw individuele show altijd op tijd loopt en de hoofdlijnen juist
gaan. Door ‘jouw’ show juist in tijd te zetten voeg je structuur toe aan het totaal en zorg je
ervoor dat de acteurs fundering hebben om het creatieve werk optimaal te doen.

Als spelcoördinator ben je onderdeel van het productieteam en word je aangestuurd door de
producent (algemeen / ontruiming) en de regisseur (artistiek / inhoudelijk). Tijdens de games
zorg je voor een juist spelverloop en het tijdig communiceren en nakomen van cues. Omdat
Prison Escape Breda werkt met een zogenaamd carrousel model moet elk spel op tijd en
vlot verlopen. In dynamiek met de acteurs die vaste gebieden hebben (bewoners) en de
acteurs die met je meebewegen (nomaden) creëer je hoge kwaliteit en voorspelbaarheid in
tijd. Na je show of tijdens de show heb je de mogelijkheid om productionele en artistieke
inzichten te delen met de regisseur en uitvoerend producent en je bent het eerste



contactpunt bij urgente in-game vragen van acteurs en gasten (no play / exit). In je rol zorg
je ervoor dat het geheel beter en beter wordt en dat je met fluwelen handschoen alle
mensen richting geeft in de beweging van het verhaal.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig op vrijdag en zaterdag. Ook ben je een deel van

de opstart periode beschikbaar op 2, 9, 15, 16 september
● Gage: 20 euro bruto per uur



PRISON ESCAPE DOETINCHEM

Functies
UITVOEREND PRODUCENT
Hoofdtaak: Je zorgt ervoor dat de shows perfect verlopen.

De Uitvoerend Producent is verantwoordelijk voor de gehele productie op organisatorisch-
en productioneel gebied. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het bewaken en
maken van de tijdsplanning rondom de games en totale kwaliteits- en veiligheidsboog tijdens
het weekend. Jij stuurt het productieteam aan en zorgt samen voor een succesvol weekend;
Een weekend zonder veiligheidsincidenten, met een hoge klantwaardering, zonder
planningsuitloop. Waarbij cast en crew professioneel hebben kunnen opereren.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je een deel van de opstartperiode
beschikbaar op 25 & 27 augustus,

● Gage: 25 euro bruto per uur

PRODUCTIELEIDER LOGISTIEK
Hoofdtaak: Je zorgt ervoor dat alle spullen altijd op de juiste plek en tijd staan zodat er
zekerheid ervaren wordt door alle teamleden om hun werk optimaal te doen.

De Productieleider Logistiek is verantwoordelijk voor alle logistieke lijnen op locatie wat
betreft materiaal, props en planning. Je bent zowel verantwoordelijk voor de inkooplijst en
materialen out-of-game als de in-game props plus een bijpassend systeem. Je organiseert
samen met castleden de bar en merchandise-verkoop na afloop.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je op 27 augustus beschikbaar voor je
onboarding.

● Gage: 20 euro bruto per uur.

PRODUCTIELEIDER KLANT
Hoofdtaak: Je staat altijd klaar voor de klant zodat ze altijd een zorgeloze ervaring hebben
en wij steeds beter leren wat de klanten nodig hebben voor een geweldige tijd.

Als Productieleider Klant ben je onderdeel van het productieteam en word je aangestuurd
door de uitvoerend producent. De Productieleider Klant is verantwoordelijk voor de
klantbeleving voor en na de game. Jij bent de altijd enthousiaste suppoost die ervoor zorgt
dat alle klanten vooraf en na de games een zorgeloze, leuke en fijne tijd hebben, waarvan
een van de belangrijkste taken is om ervoor te zorgen dat de bus met chauffeur op tijd
vertrekt om het publiek op te halen en weg te brengen vanuit de binnenstad naar de
gevangenis. Klanten kunnen bij jou terecht met al hun vragen en jij zorgt ervoor dat iedereen
de tijd heeft om zijn feedback door te geven zodat de games altijd verbeterd kunnen worden.



Je zorgt samen met je team dat het een succesvol weekend wordt door de klanten volledig
te supporten waar nodig, waardoor er naast de artistieke waarde een hoge klantwaardering
gescoord wordt.
Je organiseert samen met castleden de bar en merchandise-verkoop na afloop en houdt hier
administratie van bij. Na afloop maak je een groepsfoto van alle deelnemers en zorg je
ervoor dat alle mugshots en groepsfoto’s worden opgeslagen en tijdig en volledig worden
verstuurd.

Data en randvoorwaarden:
● Je bent elk speelweekend aanwezig van donderdag t/m zondag om de productie van

opbouw tot afbouw te organiseren. Ook ben je een deel van de opstartperiode
beschikbaar op 27 augustus.

● Gage: 20 euro bruto per uur.


