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Technologie & Techniek
Thema: Veilig Produceren

Food defense is het beveiligen van produc-
tie, opslag en transport van voedingsmid-
delen tegen opzettelijke contaminaties 
met fysieke, radiologische, chemische of 
biologische middelen. Dit in tegenstel-
ling tot onopzettelijke contaminaties, die 
betrekking hebben op voedselveiligheid. 
Na de aanslagen van 11 september 2001 
en de antrax-poederbrieven waren er 
geruchten dat Al-Qaida plannen had om 
drinkwater en voeding te vergiftigen. De  
gevolgen zouden niet alleen eventuele 

slachtoffers veroorzaken, maar ook een 
enorme economische, sociale en politie-
ke impact hebben.
In 2002 heeft de Amerikaanse overheid 
de Bioterrorism Act aangenomen. Op 
grond van deze wet heeft de Food and 
Drug Authority (FDA) aangekondigd 
regelgeving in te voeren die van toepas-
sing is op voedselverwerkers en impor-
teurs: deze dienden zich te beveiligen 
tegen opzettelijke contaminatie.
De FDA en de Food Safety and Inspection 
Service (FSIS), beide vergelijkbaar met de 
NVWA in Nederland, hebben daarom 
standaarden voor food defense opge-
steld. Voor ondernemingen die hun pro-
ducten afzetten op de Amerikaanse 
markt zijn food defense maatregelen 
daarom al langer een vereiste. 

Risicoanalyse
Grotere bedrijven hebben soms een spe-
cifieke security manager in dienst, die 
verantwoordelijk is voor beveiliging. Deze 
heeft veelal geen kennis van food defense 
en voedselveiligheid. Het risico bestaat 
dus dat food defense tussen wal en schip 
valt. Mogelijke gevolgen hiervan zijn dat 
dubbel werk wordt verzet of dat aan food 
defense onvoldoende aandacht wordt 
besteed.  
Food defense eisen in de certificerings-
schema’s zijn niet helemaal nieuw: 
gecontroleerde toegankelijkheid voor 
medewerkers, bezoekers en leveranciers 
waren reeds in de voorlaatste versies 
opgenomen. In de nieuwe versies is deze 
eis slechts nog onderdeel van een veel-
omvattend integraal food defense pIan. 
In het GFSI Guidance Document Sixth 
Edition wordt gesproken over een risico-
analyse, met als doel het identificeren 
van food defense risico’s. Er dient een 
systeem van maatregelen opgesteld, 
geïmplementeerd en onderhouden te 
worden om geïdentificeerde risico’s te 
reduceren of elimineren. 
Deze omschrijving van het GFSI zijn in de 
verschillende certificeringsschema’s vrij-
wel letterlijk overgenomen. Het IFS heeft 
begin dit jaar een handleiding uitge-
bracht die een houvast vormt voor de 
implementatie van food defense maatre-
gelen. Deze is te vinden op de website 
van het IFS.

Onbekendheid
Veiligheidsspecialist Imtech Security 
Solutions heeft menig food defense tra-
ject bij voedselproducenten begeleid. Tot 
voor kort waren dit hoofdzakelijk bedrij-

ven die hun producten (deels) op de 
Amerikaanse markt afzetten. Sinds de 
tweede helft van 2011 wordt Imtech 
steeds vaker ingeschakeld door bedrijven 
die hun food defense in lijn willen bren-
gen met (nieuwe) eisen uit certificerings-
schema’s.
Uit eigen ervaring heeft Imtech bij veel 
bedrijven bepaalde aandachtspunten 
geconstateerd:
– Onbekendheid met food defense: veel 

bedrijven, zowel kleine als grotere zijn 
(nog) niet bekend met food defense 
eisen van de verschillende certifice-
ringsschema’s.

– Gecontroleerde toegankelijkheid: 
veelal zijn er enige maatregelen 
getroffen, maar er zijn ‘gaten’.

– Toezicht ontbreekt: veel bedrijven 
maken weliswaar gebruik van camera-
systemen, maar gebruiken deze vooral 
voor algemene criminaliteitsbestrij-
ding.

Geïdentificeerde risico’s
De risico’s zijn voor ieder bedrijf verschil-
lend. Ze zijn afhankelijk van de huisves-
ting, ligging, bedrijfsprocessen en de 
aard van het product. Een specifieke 
methode wordt niet voorgeschreven, 
zolang alle relevante risico’s maar 
geïdentificeerd en geclassificeerd zijn. 
Ruimten (bijv. opslag grondstoffen, 
opslag chemicaliën) met verhoogd risico 
dienen aangewezen te zijn. Maatregelen 
die bedrijven kunnen nemen om geïden-
tificeerde risico’s te elimineren of ver-
minderen zijn te verdelen in drie hoofd-
groepen: organisatorisch, bouwkundig 
en elektronische maatregelen. 
Per situatie zijn veelal verschillende 
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Meer dan beveiliging

‘Bewustzijn van medewerkers is 
van groot belang’

_VMT_0612_ea   20 08-03-12   11:36:46



vmt | 16 maart 2012 | nr 6 21

maatregelen mogelijk, zolang een bedrijf 
maar ‘in control’ is over geïdentificeerde 
risico’s. 
Organisatorische maatregelen zijn re - 
gels, procedures, voorschriften en proto-
collen. Bewustzijn van medewerkers is 
hierbij van groot belang; procedures die-
nen door iedereen nageleefd te worden 
om effectief te zijn. Een voorbeeld hier-
van is een bezoekersregistratie. Bouw-
kundige maatregelen hebben tot doel 
ongewenste incidenten te vertragen en 
barrières op te werpen. Hierbij valt te 
denken aan hekwerken, slagbomen, 
muren of beplantingen.
Elektronische maatregelen hebben tot 
doel ongewenste acties te detecteren, 
signaleren en registreren. Registratie is 
voor food defense, net als bij voedselvei-
ligheid, van groot belang. Dit om verant-
woording af te kunnen leggen, maar ook 
om snel (gerichte) actie te kunnen onder-
nemen indien zich een incident heeft 
voorgedaan. 
Beschrijving van alle mogelijke maatre-
gelen is vrijwel onmogelijk. Daarom 
wordt nader ingegaan op drie belangrijke 
maatregelen uit hoofde van food defen-
se: gecontroleerde toegang, role-based 
access en toezicht.

Gecontroleerde toegang
Controle over wie toegang heeft tot het 
terrein, productieprocessen, opslag en 
andere kwetsbare plekken is cruciaal 
voor de continuïteit van het bedrijf.  

Gecontroleerde toegankelijkheid bete-
kent dat een bedrijf zicht heeft op welke 
voertuigen en personen zich op een ter-
rein of in een gebouw, maar ook in 
bepaalde ruimten begeven.
Er zijn diverse methoden om gecontro-
leerde toegankelijkheid toe te passen, 
zoals beveiligingsmedewerkers, camera’s 
en elektronische toegangscontrole. Elek-
tronische toegangscontrole is in veel 
gevallen het meest efficiënt. Bij de keuze 
van een passende methode dienen 
tevens logistieke gevolgen van de geko-
zen maatregelen in overweging te wor-
den genomen. Efficiënte en flexibele pro-
ductie- en logistieke processen zijn van 
groot belang voor de concurrentiepositie 
van bedrijven. 

Role-based access
Elektronische toegangscontrole, gecom-
bineerd met een centraal management-
systeem, stelt een bedrijf in staat toe-
gang tot kwetsbare gebouwen, ruimten 
en processen centraal te beheren. Dit is 
eenvoudig en efficiënt. Ook registratie, 
dat bij food defense net als bij HACCP-
voedselveiligheidssystemen zeer belang-
rijk is, verloopt volledig geautomati-
seerd.
Van medewerkers wordt een gebruikers-
profiel aangemaakt waarin is vastgelegd 
tot welke ruimten, zones en bestanden 
deze persoon toegang heeft: role-based 
access. De autorisaties per rol worden 
vastgelegd in bijvoorbeeld een HR- 

database. Bij in- en uitdiensttreding van 
medewerkers worden autorisaties auto-
matisch toegewezen of ingetrokken. 
Dit voorkomt het veelvoorkomende pro-
bleem dat ex-medewerkers nog steeds 
toegang hebben tot hun voormalige 
werkgever.

Toezicht
Toezicht vervult een belangrijke rol bij 
food defense maatregelen. Toezicht is bij 
vele deelprocessen noodzakelijk om risi-
co’s te verminderen. Denk hierbij aan de 
goederenontvangst, bezoekers, opslag-
ruimten, verpakkingslijnen en terrein-
afscheidingen. 
Een mogelijkheid is dat medewerkers 
alert zijn op verdachte personen, objec-
ten en situaties. Bewustzijn en een juiste 
grondhouding van medewerkers is een 
absolute must voor een adequaat food 
defense beleid. De verantwoordelijkheid 
voor toezicht bij medewerkers neerleg-
gen kan er echter toe leiden dat bepaalde 
medewerkers continu alert dienen te zijn 
op personen die bijvoorbeeld bij een 
bepaalde productielijn komen. Dit gaat 
ten koste van de focus op de primaire 
taken van deze medewerker en dit leidt 
niet tot optimale beveiliging. 
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Food defense is het 
beveiligen van pro-
ductie, opslag en 
transport van voe-
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len.
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