
Toegang tot het terrein

En on-boarding
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- 7800 deelnemende bedrijven
- 51.000 kaartgebruikers
- 33 landen
- 110 acceptatiepunten in NE/BE/DU
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Bezoekerspas

Altijd onder begeleiding 

van het contactpersoon

Soorten toegang



Waarom DSP?



Voor wie DSP

Alle contractors die werkzaamheden verrichten op het Bedrijvenpark Botlek.

✓ Inclusief uw onderaannemers

✓ Inclusief MAE 

✓ Ingehuurd kantoor personeel

Alle transport firma’s kunnen op basis van hun CargoCard via het XS-Key principe het Bedrijvenpark 

Botlek terrein binnen rijden.

DSP is niet nodig voor bezoekers!



TA2023 WEL DSP; WEL ON-BOARDING

Stap 1 Contract afsluiten met Secure Logistics

- binnen 1 uur ontvangt u een link en inloggegevens, indien uw contractaanvraag in orde is.

Stap 2 U logt in met de ontvangen gegevens en vraagt op naam de DSP passen aan.

- voor 13:00 uur aangevraagd op een werkdag is dezelfde dag verstuurd per post 

met 10-cijferige pincode (per pas). Afhalen bij MV Plaza kan op afspraak. Of bij Nobian security

- automatisch worden alle safety trainingen en on-boarding bijgewerkt op de pas

Stap 3 Uw medewerker gaat met de fysieke pas en onderstaande documenten naar 

een activatie punt, zie slide 10;
• geldig legitimatiebewijs (paspoort of id-bewijs) welke is opgegeven bij aanvraag van het DSP

• ontvangen 10-cijferige pincode behorend bij de fysieke pas

• handscan + fingervein

• bijschrijven/werken LSR 



Stap 4 Volgen van TA2023 On-boarding, 2 opties

1. Nobian security op P5; conform planning. Inschrijven op de beschikbare plekken via een TA2023 

on-boardingsplatform. Toegang tot de TA2023 on-boardingsplatform via https://support-ta.nl/ , of 

contact via support-ta@deltalinqstraining.nl

2. Op eigen locatie (geldt voor licentiehouders; Licentiehouderschap Deltalinqs is een vereiste)

• Meer informatie betreffende licenties https://www.deltalinqstraining.nl/instructies/

Stap 5 Validatie DSP

Tijdens de on-boarding op P5 volgens planning is activatie & validatie DSP mogelijk op locatie P5)

Buiten de on-boarding om is activatie & validatie mogelijk bi Nobian security op P5 → afspraak 

maken met hoofd security PortierRDM@nobian.com of via 010-4389360

Stap 6 Toegang tot het Bedrijvenpark Botlek gereed

TA2023 WEL DSP; WEL ON-BOARDING

Werkzaamheden langer dan 7 dagen

https://support-ta.nl/
mailto:support-ta@deltalinqstraining.nl
https://www.deltalinqstraining.nl/instructies/
mailto:PortierRDM@nobian.com


1. Nobian security op P5; conform planning. Inschrijven op de beschikbare plekken via een TA2023 

on-boardingsplatform. Toegang tot de TA2023 on-boardingsplatform via https://support-ta.nl/

Of contact via support-ta@deltalinqstraining.nl

2. Bij het inschrijven op de beschikbare plekken via het TA2023 on-boardingsplatform selectie     

maken “CONTRACTOR ZONDER DSP”

(1) Eenmalig wordt tijdelijke pas verstrekt voor een periode van maximaal 7 dagen aan een gesloten.

GELDT ALLEEN VOOR WERKZAAMHEDEN VAN MAX 7 DAGEN(1) 

TA2023 GEEN DSP; WEL ON-BOARDING

https://support-ta.nl/
mailto:support-ta@deltalinqstraining.nl


Het uitgangspunt is: Geen bezoekers tijdens de TA2023. 

Uitzonderlijk kunnen bezoekers worden toegestaan. Aanmelden via www.bedrijvenparkbotlek.nl.

“Aanmelden” → Bezoekers

Altijd een contactpersoon opgeven. Voor bezoekers geldt:

1. Verrichten van werkzaamheden is niet toegestaan.

2. Een bezoeker loopt te allen tijde onder begeleiding van het contactpersoon.

TA2023 BEZOEKERS EN LEVERANCIERS

http://www.bedrijvenparkbotlek.nl/


Activatie punten

Locatie

RDM Trainingsplant

Rotterdam ShortSea Terminal

Nobian

Indorama Ventures Europe BV

APM Terminal MV II

Secure Logistics Maasvlakte Plaza

Adres 

De Rotterdamweg 7, 3089 JV Rotterdam

Reeweg 35, 3089 KM Rotterdam

Welplaatweg 12, 3197 KS, Botlek Rotterdam

Markweg 201, 3198 NB Rotterdam

Europaweg 910, 3199LC, Maasvlakte Rotterdam

Hormutzstraat 50, 3199 KW Rotterdam

Voor een actueel overzicht van activeerlocaties kunt u terecht op de website van Secure Logistics 

via de volgende link https://www.secure-logistics.nl/nl/locaties/activatiepunten/

https://www.secure-logistics.nl/nl/locaties/activatiepunten/


Koppeling registers  (automatische registratie DSP)
➢ Deltalinqs Examen Register (DT&S) 

➢ 50 opleidingen

➢ Centraal Diploma Register van Stichting Samenwerken voor Veiligheid (VCA/SOG) 

➢ 28 opleidingen

➢ Stichting Industriële Reiniging (SIR) 

➢ 20 opleidingen

➢ Toezicht Certificering voor Verticaal Transport (TCVT)

➢ 7 opleidingen

➢ NoGePa

➢ 42 opleidingen

➢ Generieke Poort Instructie Bouw (GPI)

➢ 3 opleidingen

➢ IPAF Hoogwerkertrainingen

➢ 36 opleidingen

➢ STIPEL

➢ 218 opleidingen



TA2023 Bedrijvenpark Botlek instructie

• Bedrijvenpark Botlek instructie

• TA 2023 Bedrijvenpark Botlek

• TA 2023 Safety (Nobian)



Bedrijvenpark Botlek

Algemene Verordening Gegevensbescherming en Data protectie

• De DSP voldoet aan de nieuwe wetgeving

• Op de website staat de beleidsverklaring en toelichting t.a.v. 

bewaartermijn van de gegevens, wijze van registratie en 

doeleinde van de ontvangen data

https://www.secure-logistics.nl/nl_NL/privacy/

• Biometrische gegevens verklaring aanwezig

https://www.secure-logistics.nl/nl_NL/privacy/


Bedrijvenpark Botlek

• Toegang tot het Bedrijvenpark Botlek is met de DSP mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week

• Registratie aanwezigheid → geen blokkade op ATW 

• Slagbomen van P1 en P5 en MAE worden gekoppeld aan de DSP pas

• Slagboom van P2 is voor kantoorpersoneel en kent een eigen toegangssysteem

• Koppeling met LSR instructie is gemaakt en beschikbaar extern voor de aangesloten Deltalinqs 

Licentiehouder bedrijven.



Bedrijvenpark Botlek

• Toegang tijdens calamiteit → tijdelijke pas zonder DSP mogelijk mits akkoord Maintenance 

Manager / Plant Manager of SLT.


