Mededeling

Rotterdam, 12-03-2021
Aan: alle contractor-medewerkers werkzaam op Bedrijvenpark Botlek

Invoering Digitaal Safety Passport (DSP) Bedrijvenpark Botlek
Op Bedrijvenpark Botlek is met ingang van 1 juli 2018 een nieuw toegangscontrole systeem in gebruik genomen, het Digital Safety
Passport (DSP). Het zogenaamde “groene boekje” is daarmee komen te vervallen.
Het is belangrijk dat iedere contractor dit digitale paspoort in bezit heeft, aangezien er zonder deze pas geen toegang tot
de site verleend wordt.
Het DSP is verplicht voor alle medewerkers van contractorfirma’s die langer dan 7 dagen en/of frequent (meer dan 1x per jaar) op
Bedrijvenpark Botlek werkzaamheden uitvoeren.
Uitleg over Digitaal Safety Passport (DSP):
Het DSP is een strikt persoonlijke pas die wordt gecombineerd met een biometrische scan van het aderpatroon in een vinger. Deze
biometrische gegevens worden versleuteld geregistreerd op de persoonlijke DSP, en niet in een centrale database.
De persoonlijk gevolgde veiligheidsinstructies en expiratiedata daarvan worden automatisch bewaakt. Het DSP bevat uw actuele
gegevens van VCA, Deltalinqs poortinstructie en vervangt het groene boekje/ Veiligheidspaspoort.
In de nabije toekomst zullen steeds meer bedrijven binnen Deltalinqs gebruik gaan maken van het DSP.
Meer over DSP:
Het Digitale Safety Passport (DSP) is ontwikkeld door Deltalinqs i.s.m. SSVV/VOMI.
Het maakt onderdeel uit van een totaalsysteem dat (medewerkers van) contractors in staat stelt om vrijwel geheel
geautomatiseerd, (veiligheids)opleidingen te beheren en aantoonbaar te maken. Door de rechtstreekse koppelingen met
opleidingsregisters worden wijzigingen automatisch doorgevoerd. Ieder bedrijf kan ook bedrijfseigen trainingen op het DSP
registreren. Bovendien zorgt de standaard expiratiebewaking ervoor dat de houder van het DSP vooraf hierover wordt
geïnformeerd. Het DSP is uit te lezen via een beveiligde webportal of via een kaartlezer.
Hoe komt u aan een Digital Safety Passport?
Als contractor firma dient u deze pas voor uw medewerkers zelf aan te schaffen. Over het aanschaffen van een DSP is nadere
informatie te verkrijgen via de website van de verstrekker, te weten Secure Logistics. Ga hiervoor naar: www.secure-logistics.nl
Let op: Voor de aanmaak en het gebruik van de pas rekent men een vergoeding. Informatie over de tarieven zijn ook op de website
van Secure Logistics te vinden.
Blijven eerder behaalde toegangseisen van toepassing?
De poortinstructies en bijbehorende toets van Bedrijvenpark Botlek blijven van toepassing en hebben een geldigheidsduur van 2
jaar. Deze bedrijfsspecifieke instructies van onze locatie worden op het DSP bijgeschreven.
Meer informatie
Voor nadere informatie of toelichting kunt u terecht bij: Tessa.Bakker@nouryon.com

Victor Salet
Site Director

Informatie voor de werkgevers
Digital Safety Passport
Het Digital Safety Passport, ontwikkeld door en voor de leden van Deltalinqs, in samenwerking met o.a. VOMI en
SSVV, is een strikt persoonlijke, digitale informatiedrager. Geen gedoe meer met onduidelijke stempels, kopietjes en
verrassingen aan de poort door verlopen instructies. Opleidingen en veiligheidsinstructies worden vrijwel volledig
geautomatiseerd bijgehouden en van alle instructies wordt de geldigheid bewaakt. Dat scheelt een hoop administratie
en tijdwinst aan de poort.
Raadplegen van de informatie kan op verschillende manieren. De DSP-houder zelf kan in ieder geval altijd zijn/haar
gegevens inzien via een beveiligde webapplicatie.

De Safety Deal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt het mogelijk om het Digital Safety Passport – als
vervanger van het papieren veiligheidspaspoort - tegen aantrekkelijke voorwaarden aan te schaffen.
De voordelen op een rij
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig in gebruik
Tijdbesparing bij (toegangs)controle.
Uitsluiting van identiteitsfraude.
Automatische bijwerking van de kwalificaties vanuit opleidingsregisters.
Digitaal afstempelen van de op locatie gevolgde veiligheidsinstructie.
Real time controle door koppeling aan (bestaande) toegangssystemen.
Koppelingen met urenregistratiesystemen en voormeldsystemen.
Automatische meldingen met betrekking tot geldigheid van een opleiding of identiteitsbewijs.

Hoe vraag je een DSP aan?
Om een Digital Safety Passport aan te vragen sluit u eerst kosteloos een contract af met Secure Logistics. Daarna
sturen zij u een link met inloggegevens en kunt u beginnen met het aanvragen. Wilt u meer dan 20 DSP's in een keer
aanvragen? Neemt u dan contact met Secure Logistic op: www.secure-logistics.nl
Activeren
U kunt uw Digital Safety Passport (DSP) pas gebruiken nadat u deze heeft geactiveerd. Bedrijvenpark Botlek is een
activeerlocatie. Neem uw DSP, uw pincode en uw legitimatiebewijs mee.
Identiteitsbewijs, pincode en handscan
Bij het activeren heeft u behalve de kaart zelf ook het identiteitsbewijs nodig waarmee de kaart is aangevraagd. De
tiencijferige pincode is gestuurd aan de contactpersoon bij uw werkgever. Als u het nummer van uw identiteitsbewijs
en uw pincode correct heeft ingevoerd, dan wordt u gevraagd om driemaal een hand- en/of vingerscan uit te voeren.
Hierna is uw kaart gebruiksklaar. Het is belangrijk dat de biometrische gegevens goed op uw pas worden gezet.

