
Procedure voor media-opnames in het Pieter de la Courtgebouw 

 

Wetenschappers krijgen met enige regelmaat verzoeken vanuit de media om over hun onderzoek te 

vertellen. Dat kan resulteren in opnames voor radio, televisie of internet die in het Pieter de la 

Courtgebouw worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat mediabezoeken soepel verlopen wordt een 

korte procedure gehanteerd. Medewerkers wordt verzocht bezoeken van media voor hun bezoek 

aan te melden via de Servicedesk FSW.  Dit in verband met het volgende: 

- De opnameapparatuur die vertegenwoordigers van de media meenemen, kan verstoringen 

aan college- of lab apparatuur veroorzaken. De Servicedesk FSW beschikt over een 

frequentie waarop storingsvrij opnames gemaakt kunnen worden.  

- Daarnaast is er de wens dat de opnames de dagelijkse gang van zaken in het gebouw zo min 

mogelijk verstoren. De Servicedesk FSW heeft zicht op de geplande gebouwactiviteiten en 

kan inschatten waar de opnames mogelijk zijn, zonder bijvoorbeeld vluchtwegen te 

blokkeren of anderen in hun werk te storen. 

Ook onaangekondigde bezoeken of niet-aangemelde opnames kunnen plaatsvinden. Daarbij zal de 

receptie met de betrokken medewerkers contact opnemen om te checken of het bezoek gewenst is.  

Dit kan leiden tot een korte wachttijd voor de mediavertegenwoordiger.  

Dit leidt tot de volgende twee procedures: 

Aangemeld mediabezoek 

1. Medewerker geeft komst media door aan Servicedesk FSW 

2. De Servicedesk FSW geeft frequenties voor opname door, meldt 

bezoek aan bij de receptie en regelt waar nodig een parkeerplek. 

3. Mediavertegenwoordiger meldt zich bij de receptie en wordt 

doorverwezen naar de wetenschapper in kwestie 

 

  

Onaangemeld mediabezoek  

1. Mediavertegenwoordiger meldt zich bij de receptie 

2. De receptie checkt bij de medewerker of het bezoek akkoord is. 

De mediavertegenwoordiger wordt gevraagd even te wachten. 

3. Indien akkoord, vraagt de receptie bij de Servicedesk FSW naar 

de frequentie voor de  opname 

4. Indien niet akkoord, verzoekt de receptie de 

mediavertegenwoordiger het pand te verlaten  

 

 


