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Iedere ochtend en iedere avond begroeten de mannen van de bewaking je bij de toegangspoorten van 
het lab. Bij de meeste gaat de vinger bij wijze van groet zelfs nog eventjes naar de pet. Zij die al langer 
op ons complex werken, groeten ons vaak met naam en toenaam; een restant uit het 'pre-automatische 
registratietijdperk'. 'Wat een fabelachtig geheugen', denk ik vaak, 'ik ken al die zestien gezichten, maar 
bijna geen een naam.' Hoog tijd om daarin verandering te brengen. 
Wij hebben een vriendelijke Bedrijfsbeveiliging. Bij ons aan de poort staan geen barse controleurs, 
maar mensen die je op een voorkomende wijze van dienst proberen te zijn en tegelijkertijd de 
veiligheid van en op het complex zo goed mogelijk bewaken. 
De baas van de afdeling Bedrijfsbeveiliging is Jan van den Boom. 'Ook bij ons is er de laatste jaren veel 
veranderd', vertelt hij. 'Om te beginnen is het aantal medewerkers teruggebracht van 30 naar 17 
mannen en één vrouw. Goede elektronische bewakingssystemen garanderen dezelfde 'security' als 
voorheen. Weet je, er zijn er onder ons die, naast de namen van de personen, ook nog de meeste 
nummers van de auto's weten!' 

'Master-plan' 
Er bestaat sinds kort een nieuw vierjaren-cyclus 'master-plan' voor de Bedrijfsbeveiliging. Dit is 
vertaald in een jaarplan. zodat men jaarlijks kan bekijken wat er uitgevoerd is en waar men kan 
verbeteren. De beveiliging van het complex bestaat uit drie 'schillen'. De buitenste schil is de 
omheining rond het complex. Deze wordt met camera's en een nieuw, zeer geavanceerd 
detectiesysteem bewaakt. De bewaking van de gebouwen is de tweede schil; die van de etages 
en de kamers de derde. Naast de normale controlemogelijkheden via de monitoren worden er 's 
avonds en 's nachts door alle gebouwen rondes uitgevoerd. 'Ruimten van speciale projecten en de 
chemische laboratoria krijgen op zulke rondes extra aandacht. Maar we letten er ook op of we 
bijvoorbeeld geen informatie open en bloot zien liggen die beter achter slot en grendel zou kunnen 
liggen. Wanneer we dit soort dingen tegenkomen, maken wij daarvan een notitie voor de 
desbetreffende persoon. 
Wat veel mensen overigens niet weten, is dat de portiersloge alle dagen van het jaar, 24 uur per etmaal 
bemand wordt Dus ook 's nachts, in de vakantie en op zon- en feestdagen.' 



Gasten 
Hennie van Rijn ontvangt de gasten van het lab aan de receptiebalie. Bij haar dient u al uw bezoekers 
aan te melden. Zij zal u bellen dat uw gast er aan komt zodat u deze bij het 'Meeting point' kunt 
afhalen. Gasten met een rode badge dienen daar ook teruggebracht te worden. 'Daar schort het nogal 
eens aan' verzucht Jan, 'het is voor ons erg moeilijk om te controleren of de gast inderdaad de kortste 
weg terug heeft genomen. Regelmatig worden bezoekers met een rode badge 'loslopend' in de gangen 
gesignaleerd. Dan zou er bij de Nat.Lab.-ers een rood lampje moeten gaan branden. De beveiliging van 
bedrijfsgeheimen is ook hun verantwoordelijkheid'. 

Parkeren 
Het is al een lange traditie dat zowel bezoekers en vaste gasten als ook de Nat.Lab.-ers zelf op het 
complex kunnen parkeren. Helaas constateert de bewaking het laatste jaar dat de parkeerdiscipline 
soms te wensen overlaat, hetgeen niet alleen leidt tot gevaarlijke situaties maar ook de 
overzichtelijkheid en de orde niet ten goede komt. 
Onlangs is daarom nog eens gekeken naar de totale parkeercapaciteit, waarna geconcludeerd werd dat 
er op regenachtige dagen een structureel tekort aan plaatsen is. Er zijn daarom de volgende 
maatregelen getroffen: 

· op de binnenplaats bij WF zijn er 8 plaatsen gecreëerd; 
· achter WL, richting meetveld. zijn er 60 nieuwe plaatsen; 
· de parkeerplaatsen langs de berm van de weg vanaf de loge WAZ tot aan gebouw WLC zijn 

uitsluitend bestemd voor bezoekers. 

Over wat hij op het gebied van 'security' op het complex tegenkomt, wil Jan van den Boom weinig 
kwijt. Hij oordeelt dat een en ander bij ons goed functioneert. Over de moeilijke toegankelijkheid 
van het complex wil hij nog wel wat vertellen: 'Tot nu toe hadden we maar één probleem. Een slimme 
koe uit het weiland naast ons begreep dat, wilde ze op ons groene grasveld grazen, ze dat via de 
hoofdpoort moest bereiken. En dat deed ze, dwars door de slagbomen! Haar vangen was overigens 
minder eenvoudig; mevrouw sprong, toen we te dichtbij kwamen, de vijver in. Aan de overkant bij de 
boerderij hebben we haar uiteindelijk uitgeput kunnen overmeesteren.' 


