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te worden dat het hier ruimtes met een 
laag veiligheidsrisico en grote sociale 
controle betreft.

Nieuw systeem “De oude, op 
Wiegandkaarten gebaseerde systemen 
waren op”, vertelt Madelon Postmus die 

als contractmanager Service & Support 
van NS Reizigers beheerder is van het 
nieuwe systeem. “Het werkte bovendien 
met passen die vanwege een loodver-
binding niet meer in Nederland gefa-
briceerd mochten worden. Ze moesten 
in de Verenigde Staten worden besteld e

Bij de Nederlandse Spoorwegen is de afgelopen maanden 

voor de personeelsverblijven op 25 stations het toegangsys-

teem vervangen. Het was de eerste fase van een omvangrijk 

project, waarbij uiteindelijk alle verouderde techniek plaats 

maakt voor moderne IP-apparatuur die zowel decentraal als 

centraal beheerd kan worden. Als identifi catiemiddel dient 

de eigen personeelspas van de machinisten en conducteurs. 

En dat heeft nogal wat voordelen.

Toegangbeheer - Trigion Beveiligingstechniek vervangt toegangsystemen voor personeelsruimten

Landelijk toegangsysteem  
Nederlandse Spoorwegen

 E
en systeem voor elek-
tronische toegangverle-
ning voor een landelijke 
organisatie is altijd een 
bijzondere uitdaging. 

Vooral als ook nog nationale en lokale 
autorisaties door elkaar gebruikt worden 
en die organisatie uit een groot aantal 
autonome bedrijfsonderdelen bestaat. 
Die uitdaging betreft de technische 
aspecten, maar zeker ook het beheer. 
De oude toegangstechniek was inmid-
dels twintig jaar in gebruik en uit een 
inventarisatie bleek dat er zo’n tach-
tigduizend passen in omloop waren. 
Een hoog aantal, want het werd door 
gemiddeld tienduizend medewerkers 
gebruikt. Daarbij dient wel opgemerkt 

Management-summary

NS heeft de afgelopen maanden de 
elektronische toegangverlening voor 
de personeelsverblijven op 25 
stations laten vervangen door Trigion 
Beveiligingstechniek. Het is het begin 
van een omvangrijk project, waarbij 
beveiligingsinstallaties via het eigen 
IP-netwerk van NS verbonden 
worden met een server, die beheerd 
wordt vanuit de Alarm Service 
Centrale van Trigion. Beheer van 
toegangautorisaties gebeurt lokaal of 
regionaal via een gebruikersvriende-
lijke webinterface.

Leo Muytens (Trigion), Tim van der Schoot (NS) en Madelon Postmus (NS).
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waardoor het soms lang duurde voordat een nieuwe mede-
werker zijn toegangpas kreeg. En die pasjes kosten ook nog 
eens zestien euro per stuk.” “Onze opdracht was het zoeken 
naar een nieuw systeem, dat gebruik kan maken van de 
bestaande personeelspas van onze medewerkers”, vult Tim 
van der Schoot van de ICT-afdeling van NS aan. “Die pasjes 
hebben de medewerkers ook nodig om te kunnen reizen, 
dus daar zal zorgvuldiger mee omgesprongen worden dan 
met een pas die alleen voor toegang dient. Bovendien is de 
personeelspas gekoppeld met de personeelsadministratie. Bij 
ontslag wordt de pas automatisch binnen 24 uur ongeldig.”

Techniek en beleid Het nieuwe systeem past dankzij 
de centrale beheermogelijkheid goed in het door de afdeling 
Concernveiligheid van NS aangescherpte toegangbeleid. De 
eerste fase telt 25 locaties met in totaal ruim honderd deuren. 
Daarna worden de resterende stations met personeelsverblij-
ven aangepakt. “Tot slot zijn de kantoren van Tickets & Servi-
ces aan de beurt”, vertelt account manager Leo Muytjens van 
leverancier Trigion Beveiligingstechniek. “Daar draait nu nog 
een ander systeem, dat nog niet het einde van de levensduur 
heeft bereikt.” 
Hoewel NS Reizigers opdrachtgever en gebruiker is van het 
systeem, worden de keuze van de techniek en het toegangs-
beleid voor een belangrijk deel door Concernveiligheid 
bepaald. Dat is een landelijke organisatie, die de bedrijfson-
derdelen van het vervoersbedrijf overstijgt. Dankzij de 
landelijke aansturing wordt voorkomen dat binnen NS met 
verschillende leveranciers wordt gewerkt en personeel op de 
intercitydiensten meerdere passen nodig heeft. 

Handig opgezet Trigion Beveiligingstechniek koos voor 
dit project voor de apparatuur en software van Keyprocessor. 
De controllers zijn van het type Polyx, dat direct op een IP-
netwerk is aan te sluiten en voor volledig versleutelde trans-
missie (256 bits) zorgt. Aansturing gebeurt met iProtect, het 

security management-systeem van Keyprocessor. De server 
met daarop de centrale database staat in de Alarm Service 
Centrale van Trigion in Schiedam. Deze is gekoppeld met de 
personeelsadministratie van NS, waarbij volgens Postmus 
wel diverse privacywaarborgen zijn ingebouwd. “Het is heel 
praktisch opgezet”, vertelt zij. “NS Reizigers is verdeeld in 
dertien regio’s, die wij productie-eenheden noemen. Iedere 
regio gaat over de eigen mensen. Zo houden wij de zeggen-
schap dicht bij de medewerkers. De locatiemanagers én de 
functioneel managers in de regio’s bepalen gezamenlijk welke 
rechten de medewerkers hebben.” 

Gebruikersinterface Ongeveer honderd managers en 
administratieve medewerkers gaan over het toekennen van 
toegangsrechten aan de personeelspassen. “Dat gebeurt 
weliswaar met iProtect, maar via een speciaal voor ons 
ontwikkelde gebruikersinterface, de Workflow Autorisatie 
Procedure”, legt Van der Schoot uit. “We willen niet al onze 
managers en administratieve medewerkers opleiden om met 
het uitgebreide platform iProtect te kunnen werken. Feitelijk 
werkt alleen Concernveiligheid daarmee, onder andere voor 
het uitvoeren van evaluaties en het opstellen van rapporta-
ges. De locatiemanagers beschikken over een webportal, dat 
alleen de benodigde functionaliteit biedt en waarvoor een 
halve dag training voldoende is.”
Voorheen ging het regelen van toegangsrechten een stuk 
ingewikkelder. “Vooral omdat het Wiegand-systeem niet op 
het landelijke netwerk was aan te sluiten”, verklaart Muyt-
jens. “Er moest een formulier worden ingevuld en opge-
stuurd, waarna de medewerker zijn pas kreeg toegestuurd.”

Niveaus Het toegangsysteem werkt met drie niveaus. 
Niveau 0 geeft toegang tot het gebouw met het personeels-
verblijf. Niveau 1 opent de deur van de kantine en niveau 2 
is nodig voor toegang tot parkeerterreinen, rijwielstallingen 
en lockerruimtes. Niveau 0 en niveau 1 zijn landelijk, terwijl 
niveau 2 lokaal werkt. Een machinist of conducteur kan dus 
in elke kantine in Nederland terecht, maar de auto parkeren 
kan alleen op de ‘eigen’ parkeerplaats. “Sinds het nieuwe 
systeem is ingevoerd, is het een stuk rustiger geworden 
op de parkeerterreinen”, vertelt Postmus. “Er kunnen geen 
‘verloren’ pasjes meer door derden worden gebruikt en ook 
gepensioneerd personeel zal iets anders moeten bedenken 
om de auto bij het station te parkeren.”
Voor de machinisten en conducteurs worden de rechten door 
de functioneel manager of de locatiemanager bepaald. Voor e
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niveau 0 en 1 mag dat een en dezelfde persoon zijn, maar 
voor niveau 2 is toestemming van een functioneel en een 
locatiemanager vereist. Dat laatste geldt ook voor overig 
personeel, zoals schoonmakers en anderen die niet bij NS in 
dienst zijn. Op twee stations zijn dat bijvoorbeeld medewer-
kers van collegavervoerders Syntus en Arriva, die daar 
gebruik mogen maken van de NS-faciliteiten. Centrale 
toewijzing van autorisaties is mogelijk voor mensen die in het 
hele land actief zijn.

NS-netwerk Om dit alles te laten werken was een lande-
lijke configuratie nodig. “NS heeft een eigen datanetwerk”, 
zegt Muytjens. “Wij wilden daar graag gebruik van maken 
en een koppeling maken met onze AlarmServiceCentrale, 
maar toestemming daarvoor krijg je niet zomaar. Er gelden 
behoorlijk hoge eisen. Toch ging het uiteindelijk prima, vooral 
dankzij de uitstekende samenwerking met de afdeling ICT.”
Dankzij de netwerkintegratie gedraagt het landelijke systeem 
zich als één geheel. De lezers worden via de netwerkcontrol-
lers rechtstreeks door de centrale server aangestuurd, 
ofschoon ook lokale aansturing mogelijk is voor als de 
controller even offline is. Die bewaart dan de informatie tot er 
weer contact met de server is. De slagbomen van de parkeer-
terreinen waren niet tegen redelijke kosten op het netwerk 
aan te sluiten. Daarom is daar voor een beveiligde GPRS-
verbinding met de server gekozen.

Spannend NS Reizigers wil zelf geen omkijken hebben 
naar de techniek. Daarom is het technisch beheer onderge-
bracht bij een facilitaire dienstverlener. Deze haalt Trigion 
Beveiligingstechniek erbij als het een storing niet zelf kan 
oplossen. De opdrachtgever is bijzonder te spreken over 
het systeem. Van der Schoot: “De uitrol ging probleemloos. 
Op 4 april startte de pilot in Amersfoort en in minder dan 
drie maanden was het hele systeem operationeel.” Volgens 
Muytjens was het nog wel even spannend. “We liepen wat 
vertraging op omdat de componenten aangepast moesten 
worden aan de strenge eisen die gelden voor aansluiting 
op het NS-netwerk, maar het moest 1 juli klaar zijn en dat is 
gelukt.” “Ik was ook verbaasd dat er zo weinig kinderziektes 
waren”, vult Postmus aan. “En we zijn erg enthousiast over 
de gebruikersvriendelijkheid.”
NS is met de opsplitsing in zelfstandige bedrijfsonderdelen 
een ingewikkelde organisatie geworden. Veel van die bedrijfs-
onderdelen hebben een rechtstreekse betrokkenheid bij het 
nieuwe toegangsysteem. Maar dankzij de centrale coördinatie 
vanuit Concernveiligheid hoefde het wiel slechts eenmaal 
uitgevonden te worden en kon de nieuwe toegangstechniek 
zonder vertraging worden opgeleverd.

y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl

Gerard  
Bongers RSE

Security Consultant

Risicoanalyse
Wanneer organisaties worden onderworpen 
aan een security audit, blijkt regelmatig dat 
ingevoerde beveiligingsmaatregelen niet zijn 
gebaseerd op de resultaten van een vooraf 
gehouden risico-inventarisatie. Deze is vaak 
helemaal niet uitgevoerd en er zijn dan dus ook 
geen resultaten. Hierdoor ontstaat een vreemde 
situatie die een aantal vragen oproept. Waarom 
is besloten tot de inzet van een beveiligingsbe-
ambte? Was dat omdat er toegangscontrole 
noodzakelijk was om criminaliteit buiten de 
deur te houden? Maar was daarvoor de inzet 
van een beveiligingsbeambte de beste oplos-
sing of had het wellicht ook anders gekund? 
Niet zelden blijkt dat genomen maatregelen 
slecht of geheel niet matchen met de daadwer-
kelijke behoeften die in beeld komen na een 
gedegen risicoanalyse. In de tijd waarin 
iedereen kritisch kijkt naar de kosten, komen 
soms vreemde besluiten tot stand. “We moeten 
bezuinigen dus wordt het security budget sterk 
afgeslankt.” Zo’n besluit wordt genomen 
waarbij eigenlijk niet wordt gekeken naar de 
effecten die zo’n maatregel beoogd. Onder de 
noemer ‘het kan altijd goedkoper’ kunnen 
maatregelen ogenschijnlijk eenvoudig worden 
weggestreept, maar wat zijn de gevolgen op het 
gebied van risicobeheersing die hierdoor in uw 
organisatie ontstaan? Het is wenselijk om als 
startmoment niet het besluit tot bezuinigen te 
nemen, maar eerst te kiezen voor het kritisch 
kijken naar de risico’s die een organisatie loopt. 
Welke risico’s zijn bedreigend voor de onderne-
ming en welke maatregelen kan ik hiertegen het 
beste nemen? Ik kan kiezen voor accepteren, 
beheersen, overdragen of vermijden. De keuze 
zal door u gemaakt moeten worden. Maar met 
een reële risicoanalyse als vertrekpunt wordt 
het eenvoudiger om de juiste keuzes te maken. 
Het vinden van een juiste balans tussen risico 
en maatregel kan pas worden genomen als de 
risico’s goed in beeld zijn en worden gewogen. 
Door zonder dit traject te doorlopen diensten te 
schrappen lopen organisaties een grote kans 
om in plaats van te bezuinigen in de toekomst 
extra kosten te moeten accepteren.
Een andere vraag in dit licht is: zijn uw beveili-
gingsbeambten voldoende op de hoogte van de 
risico’s die u als bedrijf heeft? Met andere 
woorden: begrijpt men waarom zij worden 
ingezet en sluiten hun werkzaamheden hier 
naadloos op aan? U zult versteld staan in 
hoeveel gevallen mensen ‘hun ding doen’, 
zonder hierbij de risico’s duidelijk in beeld te 
hebben. Wie in een nieuwe budgetronde dus 
goed beslagen ten ijs wil komen, doet er goed 
aan een gedegen risicoanalyse te laten uitvoe-
ren. Zodat aan de hand daarvan de juiste 
beslissingen kunnen worden  genomen.

Opinie@beveiliging.nl
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