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‘Heeft u de aflevering van Zomergasten gezien met Louis van Gaal? Misschien 

is zijn biografie iets voor u.’ Of: ‘Waar gaat u heen op vakantie? Dan moet u 

echt dit boek lezen!’ Sinds de medewerkers van AKO getraind worden om  

het gesprek aan te gaan, kunnen ze naar hartenlust hun boekenkennis en  

enthousiasme delen met het winkelend publiek. Bij het klantgerichtheids

programma Ik ben AKO gaat het erom de klant met oprechte interesse  

te benaderen. 

Leeskennis

Het programma is ruim twee jaar geleden gestart op initiatief van  

het management team van AKO, dat merkte dat er veel kennis en kunde van 

medewerkers verloren ging. “Op drukke dagen waren we vooral bezig de rijen 

bij de kassa’s weg te werken”, zegt Arjanne Verveld. “Dan was er geen ruimte 

om de klant te adviseren. Zonde, want onze medewerkers zijn enorm  

enthousiast en hebben een grote leeskennis.” Bij de AKO nieuwe stijl zijn  

er naast kassa’s ook zelfscans in de winkel te vinden. Klanten kunnen zelf  

afrekenen en hoeven niet meer te wachten in de rij. “Dat biedt verkoop

medewerkers de ruimte om elke dag opnieuw het gesprek aan te gaan. 

Vanwege de hoge roulatiesnelheid op onze high traffic locaties, hebben  

we altijd het meest actuele aanbod. ‘Heeft u alles gevonden wat u zocht? 

Kent u deze schrijver al?’ Er ontstaan ontzettend leuke gesprekken.  

Op die manier binden we klanten aan AKO, of ze nu iets kopen of niet.”

Besteding

Op Schiphol werken ruim honderdvijftig AKOmedewerkers bij zeventien 

AKOverkooppunten. Het hele jaar door is het er druk. Reizigers kopen graag 

een boek of tijdschrift voordat ze het vliegtuig in stappen. Dat blijkt ook uit 

metingen van Schiphol: dankzij Ik ben AKO is de klanttevredenheid gegroeid. 

En een mooie bijkomstigheid: ook de gemiddelde besteding is gestegen.

6

De vloer op, het gesprek aangaan met de klant. Dat is het doel van het klantgerichtheids

programma Ik ben AKO, voor alle medewerkers van de boeken en tijdschriftenwinkel.  

Niet de verkoop, maar de klantbeleving staat centraal. 

Ik ben AKO
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Een tijd geleden wilde Tesla het nieuwste model X 

op Schiphol presenteren. Probleem: de Tesla was 

2.07 meter breed, de toegangsdeuren van 

Schiphol slechts 1.98 meter. “Dus hebben we delen 

van de pui er uit gehaald”, zegt traffic manager 

Michael Pranger. De jongens van  Facilicom Media 

denken in oplossingen.

Kostbare vazen

Ook David Mphaphuli maakte al heel wat mee op 

Schiphol. De installatie van de expositie van Paleis 

’t Loo staat hem nog bij. Vijf kostbare vazen die 

vanuit het magazijn in de Expeditiestraat naar de 

E2pier vervoerd moesten worden. “Alleen al het 

transport duurde drie uur. Het lijkt heel simpel, 

maar dan moet je ineens gaan nadenken hoe je 

die vazen in de lift krijgt, hoe je ze via de passage 

naar de pier begeleidt. Samen met security,  

de standbouwers en de arthandlers zijn we  

van acht uur ’s ochtends tot een uur of negen  

’s avonds bezig geweest.”

Dagelijks onderhoud

Binnen Facilicom is David vooral verantwoordelijk 

voor de media. Hij beheert de software van de  

digitale reclame objecten, zoals videowalls en 

beeldschermen waarop producten worden aan

geprezen, variërend van een flesje parfum tot  

een auto. “Per maand hebben we zo’n veertig tot 

vijftig opdrachtgevers, de merken die hun produc

ten willen aanprijzen. Via de accountmanagers 

van Schiphol Media komen de opdrachten bij  

ons binnen. Ik kijk dan naar de specificaties en  

ga ermee aan de slag.”

Naast het opzetten van de promoties zorgt 

Facilicom Media ook voor het onderhoud ervan. 

Michael: “Online meubelwinkel Made.com heeft 

op de D en Hpier bankstellen geplaatst ter  

promotie. Die worden dankbaar gebruikt door  

de reizigers. Voor ons betekent het dagelijks  

een grote schoonmaak.” 

Folders en tasjes

Ook de See Buy Fly folders die overal in de termi

nal liggen, moeten dagelijks worden bijgevuld. 

De looptijd van de aanbiedingen is twee maan

den. Als er nieuwe folders zijn gedrukt, zorgt 

Facilicom ervoor dat ze binnen een paar uur op de 

hele luchthaven vervangen worden, 70.000 stuks. 

In opdracht van Stichting ARA geeft Facilicom ook 

de welbekende See Buy Fly tasjes uit. De winkels 

bestellen ze per mail, elke donderdag tussen 1 en 

3 staan ze in dozen voor ze klaar.

Eigen vliegtuigstoel

Ook voor reizigers met een speciaal verzoek 

komen de jongens van Facilicom in beweging.  

Zo wilde een diplomate een kostbaar beeld  

meenemen op een vlucht, ze had er een eigen 

vliegtuigstoel voor geboekt. Michael: “Volgens  

mij was het een soort Mariabeeld, maar ik heb  

het niet gezien. Het zat verpakt in een op maat  

gemaakte hoes. Met twee man hebben we  

het beeld op een trolley vervoerd naar de gate. 

Daar wilde de diplomate even winkelen, dus zijn 

wij bij het beeld blijven wachten. Vervolgens  

hebben we het in het vliegtuig getild en op  

de bestemde stoel gezet. Ja, bij Facilicom kijken 

we nergens meer van op.”

Het transport van kostbare kunst, de verspreiding van de See Buy Fly 

tasjes en het onderhoud van tientallen lichtbakken: de jongens  

van Facilicom Media zijn verantwoordelijk voor alle reclame die op  

de luchthaven te zien is. David Mphaphuli en Michael Pranger  

vertellen over hun werk.

Reclame op
Schiphol? 
Facilicom regelt het!

Denken in 
oplossigen

Het team van Facilicom
v.l.n.r.:  Erwin, Michael, Sara,
David en Brian

Erwin en Sara checken de mediauitingen in de gates
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Nieuw op Schiphol Plaza

“Op Schiphol doen we al ruim honderd jaar aan crowdmanagement”,  

zegt Niels Bakker, Senior Safety Advisor. “Alleen gebruiken we die term  

pas sinds een aantal jaar.” Crowdmanagement gaat over het beheersen van 

grote groepen mensen. Daarbij hoort ook de bezetting van de incheckbalies 

en de Marechaussee. Als er te weinig baliepersoneel is, ontstaan er wachtrijen. 

En die wil je juist beperken omdat ze een risico kunnen vormen. “Mensen die 

lang in een wachtrij staan, kunnen onrustig of kwaad worden, ze kunnen 

onwel worden of zich onveilig gaan voelen. Met crowdmanagement voor 

komen we dat een situatie kan escaleren.”

Observeren

Op Schiphol zijn alle medewerkers die in de operatie rondlopen op veiligheid 

getraind. Maar sinds een aantal maanden lopen er speciale crowd observers 

rond,  die specifiek zijn opgeleid om grote groepen mensen te observeren. Zij 

signaleren onrust en zorgen ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven en dat er 

toegang is tot de BHVvoorzieningen. Niels: “Deze crowd observers zetten we 

in op dagen dat we meer dan 220.000 passagiers verwachten en op van te 

voren bepaalde drukke locaties, de zogenaamde hotspots.” 

Wibo’s

Dat crowdmanagement steeds belangrijker wordt op Schiphol, is een gevolg 

van de groeiende aantallen passagiers. Luchtvaartmaatschappijen zetten 

steeds meer grotere vliegtuigen in; zogenaamde wide body vliegtuigen.  

Dat zijn vliegtuigen met twee gangpaden die twee tot drie keer zoveel  

passagiers vervoeren. Waar normaal gesproken tweehonderd passagiers voor 

één vlucht de Terminal inkomen, heb je er dan vijfhonderd tot zevenhonderd 

in één keer. Hierdoor ontstaan andere en nieuwe pieken in het proces.  

Niels: “We zijn continu bezig om het proces te verbeteren, het blijft hard  

werken. Als alles goed verloopt, dan kun je met ruim 230.000 passagiers op  

de luchthaven prima uit de voeten. Maar als het proces stagneert, dan kun  

je met minder passagiers al problemen krijgen. Voor de luchthaven is  

veiligheid de hoogste prioriteit. Op dit moment is de drukte nog steeds  

te overzien.”

De drukste zomerdag op Schiphol ging haast onopgemerkt voorbij. 

Ondanks de berichten in de media over de 233.000 passagiers die  

werden verwacht, verliep vrijwel alles zonder problemen. Dat is mede  

te danken aan de crowdteams die sinds een aantal maanden worden 

ingezet. Op Schiphol speelt crowdmanagement een steeds grotere rol.

Wat heb je gekocht?

“Een flesje nagelverharder bij de Hema. Sinds 
drie jaar woon ik in Spanje, op het platteland 
van de Costa Blanca. Ze verkopen daar ook  
wel nagelverharder, maar deze van de Hema 
vind ik fijner.” 

Shop je vaak op Schiphol?

“Ik ben een paar keer per jaar op Schiphol en 
dan duik ik altijd wel even de winkels in. Ik heb 
net een boek geschreven en moest naar 

Nederland voor een interview met Margriet.  
Mijn boek heet Ondankbaar Loeder, een auto
biografisch verhaal. Vandaag vlieg ik weer  
terug naar Spanje, ik ben daarheen verhuisd 
voor de rust.”

Welke winkel is favoriet?

“Toch wel de Hema hoor, echt Nederlands.  
Ik neem ook vaak stroopwafels mee.” 

www.ondankbaarloeder.nl

ShoppersopSchiphol
Saskia FreichmannWijsbeek bij de Hema 

Een flesje parfum, wat te eten voor onderweg of 

een compleet nieuwe outfit: klanten kunnen op 

Schiphol terecht voor van alles en nog wat.  

Maar wie zijn die shoppers precies? En wat 

kopen ze? In de rubriek Shoppers op Schiphol 

laten we het winkelend publiek aan het woord. 

Beheerste 
drukte
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Nieuw op Schiphol Plaza

Op Schiphol biedt Hunkemöller een selectie aan 

van het normale assortiment in alle stijlen en 

productgroepen. Variërend van bh’s, underwear, 

swimwear, nachtmode en beautyproducten. 

Dimitri Broeren, managing director van 

Hunkemöller Benelux, is trots dat Hunkemöller 

haar deuren heeft geopend op de luchthaven: 

“Een winkel specifiek voor lingerie en badkleding 

ontbrak nog op Schiphol. Dat we nu een 

Hunkemöller vestiging op de luchthaven kunnen 

openen, is een hele waardevolle aanvulling.

Zo’n vestiging draagt zeker bij aan onze 

merkidentiteit. In Duitsland hebben we al  

winkels op verschillende luchthavens en die zijn 

heel succesvol, dus de vooruitzichten zijn positief 

verwijderen en vervangen door ‘dus we verwach

ten veel van Schiphol.”

Pickup point

Naast de reiziger die vanaf Schiphol vertrekt of 

er overstapt, verwacht Dimitri ook het personeel 

van de luchthaven te kunnen verwelkomen in  

de nieuwe vestiging. Niet alleen om er lingerie 

en badmode te passen, maar ook om online  

bestellingen op te halen. “Dat kan handig zijn 

voor luchthavenpersoneel dat veel onderweg is.  

Je bestelt je producten op internet en haalt  

het tussen twee reizen door op Schiphol op.”

Speciale promoties

Het aanbod in de winkel zal worden aangepast 

aan de behoefte van de kopers. Dimitri:  

“We gaan onderzoeken wat voor klanten er bij 

ons kopen en of de productmix daarbij aansluit. 

Ik kan me voorstellen dat het assortiment in onze 

winkel op Plaza nog meer seizoensgebonden is 

dan in de reguliere winkels. Als iedereen op  

zonvakantie gaat, dan bieden we een ruimer  

assortiment aan badkleding aan. Ook gaan we 

nadenken over aanbiedingen. Ik hoorde al dat  

er regelmatig speciale promoties zijn voor  

het luchthavenpersoneel, daar willen we  

zeker bij aanhaken.”

Hunkemöller is vanaf 30 augustus te vinden op 

Schiphol Plaza tussen aankomsthal 1 en 2. 

 Lingerie shoppen in je pauze? Bikini vergeten voor een zomerse vliegreis?

 Vanaf 30 augustus kun je terecht bij de nieuwste vestiging van Hunkemöller op Schiphol Plaza.   
Beheerste 
drukte
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Horeca van de toekomst:
gezond, makkelijk en digitaal

Olifanten op Schiphol

In het weekend
parkeer je dichterbij je werk

De wereldberoemde Elephant Parade komt naar Schiphol! Ruim dertig olifanten staan de hele 

maand september verspreid  over de luchthaven. De olifanten zijn unieke kunstobjecten, 

gemaakt door bekende kunstenaars. Replica’s van de kunstwerken zijn te koop in de speciale 

Elephant Parade winkel op Schiphol Plaza en op het Jan Dellaertplein. 

internationale en lokale ontwerpen. Zo is er  
de Elephantastic Flight, een olifant in de vorm 
van een vliegtuig beschilderd met een Hollands 
landschap. Daarnaast zijn er de Wafflephant, 
een stroopwafelolifant, en een olifant met  
Delftsblauwe beschildering.  
Ook de Nederlandse kunstenaars Gitte Spee en 
Saskia Pfaeltzer hebben een olifant gedeco
reerd. Paul Smith is een van de bekende buiten
landse kunstenaars, hij maakte de olifant ‘Billy’. 

Op het Jan Dellaertplein en in de Elephant 
Parade winkel op Plaza worden replica’s van de 
meeste olifanten verkocht, waaronder die van 
de Elephantastic Flight. Ook is er een artbox te 
koop, met een blanco olifant en verf, waarmee 
je je eigen olifant kunt schilderen. 

Mosha
De Elephant Parade is een initiatief van de 
Nederlandse vader en zoon Marc en Mike Spits. 
Zij ontmoetten op vakantie in Thailand het  
babyolifantje Mosha, die op een landmijn 
stapte en haar rechtervoorpoot moest missen. 
In het olifantenziekenhuis in Lampang kreeg 
Mosha een brace. Het kreupele olifantje  
werd het boegbeeld van de met uitsterven  
bedreigde Aziatische olifanten. 
Op het Jan Dellaertplein komt ‘We love Mosha’ 
te staan, het kunstwerk van het olifantje waar 
het allemaal mee begon. Elephant Parade ge
nereert eigen inkomsten uit de  
opbrengsten van de parades en de winkel 
verkoop. Twintig procent van de winst wordt 
gedoneerd aan NGO Elephant Family en komt 
dus ten goede aan het behoud en de bescher
ming van de Aziatische olifant. 

Meer weten over de Elephant Parade? 
Kijk op www.elephantparade.com 

Sinds de Elephant Parade in 2007 in Rotterdam 
begon, heeft de kudde olifanten al heel wat 
van de wereld gezien. In juni waren ze nog in 
Londen, na Schiphol gaan ze naar Rio de 
Janeiro. Eerder waren ze in Milaan, Singapore, 
Hong Kong, Bangkok en India.

Elephantastic 

De Elephant Parade is een rondreizende  
tentoonstelling van olifantenkunstwerken. 
Voor Schiphol is een mix gemaakt tussen  

Werk je wel eens in het weekend en parkeer je op één van de remote  
terreinen? Dan hebben we goed nieuws! Omdat kantoorpersoneel in  
de weekenden meestal niet werkt, zijn er op zaterdag en zondag een  
beperkt aantal parkeerplaatsen over in het centrum.
Schiphol Parking start daarom een pilot waarbij personeel met een  
abonnement op P30, P40, P44 of P5 voor een weekenddienst een  
parkeerplek in het centrum van Schiphol kan reserveren. Hiervoor betaal  
je een kleine meerprijs, die je meteen voldoet bij het reserveren. Je geeft  
dan ook je kenteken op, zodat de slagboom bij het inrijden je nummerbord 
herkent. De parkeerplekken bevinden zich in de overdekte parkeergarage 
van het WTC, op loopafstand van de terminal. 

Tarief Weekend Personeelsparkeren Centrum
Let op, afhankelijk van de vraag kan dit tarief wijzigen.

     De eerste 24 uur 5 euro per reservering
     Na 24 uur  max 10 euro 

Meer weten? Kijk op www.schiphol.nl/weekendparkeren

* Speciaal voor personeel met toegang tot P30, P40, P44 of P5

Reserveer nu!  
schiphol.nl/weekendparkeren

Weekenddienst?
Parkeer naast je  
werk!*
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Het voordeel van een nieuwe werkplek is dat je 

overal met een frisse blik naar kijkt. Dat geldt 

zowel voor Mieke Verduijn, Concept Developer 

Food & Beverage, als Mike Boks,  Manager Food & 

Beverage. Beiden houden zich sinds juni bezig met 

de horecaconcepten op Schiphol. 

Salade

De kritische blik van Mieke en Mike gaat niet  

alleen uit naar de bestaande concepten, maar is 

ook gericht op de toekomst. Mieke: “Een gezond 

aanbod is de nieuwe norm. Daar spelen we op in 

met concepten als VIT.en Leon. Bij VIT. vind je  

verse sappen, goedgevulde salades en suikervrije 

verwennerijen. Als Schiphol willen we graag  

bijdragen aan een gezondere levensstijl.” 

Hoewel de behoefte aan gezonde voeding groeit, 

kiezen mensen op de luchthaven nog vaak voor 

fastfood. Mike: “Reizigers kiezen nog vaker voor 

een hamburger dan voor een gezonder alterna

tief, zoals de producten van Leon. In de beleving 

van de consument is gezonde voeding vaak  

duurder en duurt het langer voordat je je bestel

ling hebt. Dat beeld klopt niet altijd. VIT. en Leon 

zijn juist gericht op gemak en snelheid tegen een 

aantrekkelijk prijsniveau.” 

Prettige pieren

Ook in het kader van het programma Up, het  

upgraden van de pieren, zoeken Mike en Mieke 

naar passende horeca. Zo is Pana een succesvol 

concept op de Gpier, dat HMSHost speciaal voor 

Schiphol ontwikkelde. Mieke: “Bij Pana verkopen 

we flatbreads die in de smaak vallen bij de ver

schillende nationaliteiten. Het is de huiskamer van 

de Gpier geworden. We merken dat reizigers  

het  verblijf op de pier prettiger gaan vinden,  

en dit creeert weer ruimte in de drukke lounge.” 

Een volgende stap kan zijn om ook de gates  

te voorzien van horeca. Mike: “Dan kun je denken 

aan mobiele verkoop met een klein assortiment. 

Dit reduceert ook de stress bij passagiers en  

stimuleert hun besteding.

 

Koffiedik

Digitale ontwikkelingen spelen daarbij een  

steeds grotere rol. Mike: “Via een app een salade 

bestellen, precies zoals jij hem lekker vindt,  

die je vervolgens afhaalt zonder in de rij te hoeven 

staan. Consumenten, zeker nieuwe generaties  

reizigers, verwachten dat die mogelijkheid er is.”

Daarnaast is circulariteit een belangrijk thema 

voor de toekomst. Mieke: “We streven ernaar om 

in de toekomst zo min mogelijk producten en 

grondstoffen te vernietigen in het gebruik. Eerste 

stappen zijn het gebruik van recyclebare disposa

bles: servies gemaakt van koffiedik en rietjes van 

bamboe. Ook de inkoop van voedsel kan met  

behulp van slimme systemen nog beter worden  

ingeschat, zodat je minder hoeft weg te gooien. 

De horecaconcepten op Schiphol moeten niet  

alleen aansluiten bij de trends van dit moment. 

We willen er ook de komende jaren mee  

vooruit kunnen.” 

Horeca van de toekomst:
gezond, makkelijk en digitaal

Olifanten op Schiphol

In het weekend
parkeer je dichterbij je werk

Ook als  het om Food & Beverage gaat, loopt Schiphol het liefst voorop.  
De wensen en behoeften van de passagier staan daarbij centraal. Mieke Verduijn 
en Mike Boks vertellen wat we in de toekomst op Schiphol kunnen verwachten.

Salade  
bestellen
via app
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“Het gaat goed, we groeien nog steeds”,  

zegt Ivanilde trots. “Destijds hadden we net een 

school opgericht voor de kinderen in de gemeen

schap. Ze leren daar lezen, schrijven, rekenen en 

taal. De school heeft inmiddels zestien kinderen 

opgeleid die kunnen doorstromen naar het  

middelbaar onderwijs. Hun lunch wordt betaald 

door de lokale overheid, de docent krijgt salaris 

van de regering.  

Het is geweldig om te zien dat wij ze een beter  

bestaan kunnen bieden. Kinderen hebben  

de toekomst.”

Broers

Ivanilde groeide zelf ook op in het oerwoud van 

het Braziliaanse Amazonegebied. Op zesjarige 

leeftijd ging ze bij een tante wonen in een grotere 

plaats. Daar kon Ivanilde naar school en bleef ze 

zich verder ontwikkelen.  

Ze werkte bij de Braziliaanse radio in Belém,  

waar ze de Nederlander John Verburg ontmoette. 

Samen startten ze Amazon ProLife. Ivanilde:  

“Als jong meisje was het al mijn droom om later 

iets terug te doen voor de gemeenschap waar ik 

ben opgegroeid. Ik begon met het inzamelen van 

kleding en spaarde geld om later een stichting te 

kunnen oprichten. Mijn broers wonen daar nog 

steeds, zij beheren de lokale organisatie.”

Tropische vogels

De afgelopen tien jaar realiseerde de stichting een 

visvijver, een kippenboerderij en landbouwgrond, 

zodat de bewoners zelf voor hun voedsel kunnen 

zorgen. “Voorheen was er vaak niet genoeg eten 

om te lunchen. Nu is de bevolking voor een  

deel zelfvoorzienend. De gemeenschap is zelfs  

gegroeid.”

Onlangs werd er een waterput en elektriciteit aan

gelegd en kwamen er sanitaire voorzieningen.  

Een koelkast en elektrisch licht maken het dagelijks 

leven van de bewoners een stuk makkelijker.  

In de toekomst hopen ze er een antenne te  

kunnen plaatsen, zodat er ontvangst is voor inter

net en mobiele telefonie. Verder op de wensenlijst: 

een speelplaats met speeltoestellen voor de  

kinderen en een gastenverblijf voor bezoekers.  

“Je zit daar middenin de jungle, aan de rivier  

de Caraxio, een zijtak van de Amazone. De indruk

wekkende natuur, met apen en tropische vogels,  

is overal om je heen. Je kunt er helemaal tot  

jezelf komen.”

Planten door het wegdek

In december gaan Ivanilde en John vier weken 

naar het gebied. Ze hopen dan nieuwe vervoers

mogelijkheden te realiseren. Sinds een aantal jaren 

is er een verharde weg, maar die vraagt veel on

derhoud. De planten groeien gewoon dwars door 

het wegdek heen. De bewoners verplaatsen zich 

vooral op motoren, maar die zijn niet altijd even 

praktisch. Een vierwiel aangedreven pickup truck 

zou een uitkomst bieden voor het vervoer van 

spullen en bij calamiteiten. “Het slurpt geld, maar 

we gaan gewoon door. Als je echt wil, kun je veel 

bereiken. Zelfs in de Amazone.” 

Wil je stichting Amazon ProLife steunen? Dat kan 

via amazonprolife.nl. De stichting krijgt binnenkort 

een ANBIstatus, giften aan een ANBIinstelling 

zijn aftrekbaar van de belasting. 

De passie van Ivanilde Santos da Silva

Een betere toekomst
in de Amazone

Wees de beste versie van jezelf

Ruim tien jaar geleden vertelde Ivanilde Santos da Silva, verkoopmede

werkster bij Lagardѐre in Lounge 2, in Side by Side over de stichting 

Amazon ProLife die zij toen net had opgericht. De organisatie zet zich in 

voor een kleine gemeenschap in het oerwoud van de Braziliaanse 

Amazone. Hoe staat het er nu voor met de stichting?  

8  SidebySide

SPL Side by Side 3-2018 Nick.indd   8 17-09-18   16:17



Een betere toekomst
in de Amazone

Wees de beste versie van jezelf

Maike winnaar
zomerprijsvraag

Je unieke stijl ontdekken? Dat kan bij Otentic Perfumes, sinds vorig jaar gevestigd op Schiphol 

Plaza. Bij Otentic beleef je de heerlijkste geuren, net zo lang tot je het parfum gevonden hebt 

dat helemaal bij je past. 

Bij Otentic gaan we ervan uit dat onze persoon

lijkheid begint wanneer we stoppen met vergelij

ken. Wees de beste versie van jezelf: Be yourself, 

be Otentic! Ga daarom met ons op ontdekkings

reis naar geuren die jij lekker vindt en die passen 

bij jouw persoonlijkheid, stijl of stemming.

Wij hebben een uitgebreide collectie die bestaat 

uit 73 verschillende parfums onderverdeeld in 9 

stijlen. Er is dus voor iedereen een passende geur. 

Onze parfumconsulenten kunnen je uitstekend 

begeleiden bij het uitkiezen van jouw favoriete 

parfum.

Kom voor deze ervaring gerust een keer langs  

in onze popup store op Schiphol Plaza. Locatie: 

naast het Rembrandt Café. Schiphol, Plaza, 

Priviumpashouders en bemanningsleden krijgen 

ook bij Otentic Perfumes altijd 15% korting.

Kolibrie

Het logo van Otentic is de kolibrie, die symbool 

staat voor zelfvertrouwen en de kwaliteit van  

de ingrediënten. Wist je dat kolibries vaak andere 

snavels hebben die bij een specifieke bloemvorm 

passen? Elke kolibrie is uniek, daarom zijn deze 

bijzondere vogels geen concurrenten van elkaar. 

Helemaal Otentic!

Vraag 1: Waarom is het verstandig om je huid ook goed te beschermen  

tegen de zon als het bewolkt is?

Antwoord: Zelfs op een mistige of bewolkte dag zijn alle vormen van  

zonnestralen aanwezig en kunnen ze de huid beschadigen.

Vraag 2: Hoe vaak zou je je opnieuw moeten insmeren met een zonnecrème 

met de juiste SPF, om de optimale bescherming te garanderen als je in  

de zon verblijft?

Antwoord: Ben je het grootste deel van de dag buiten, dan raden wij aan 

je antizonnebrandcrème iedere twee uur opnieuw aan te brengen. 

Vraag 3: Hoe lang blijft zonverzorging goed als de verpakking geopend is?

Antwoord: De wet bepaalt dat de PAO (period after opening) op alle ver

pakkingen vermeld moet staan. De PAO voor zonproducten is 12 maanden. 

Het wordt sterk afgeraden om een geopend zon product het jaar erop weer 

te gebruiken. De beschermende eigenschappen kunnen dan grotendeels 

verloren zijn gegaan. 

Vraag 4: “Tussen 12.00 en 16.00 uur bruin je het snelste, omdat de zon dan  

de hoogste stand heeft bereikt.” Klopt deze stelling?

Antwoord: Nee. De zonnestralen staan tussen 12 en 16 uur verticaal en 

branden in plaats van te bruinen! Er is meer UVB in deze tijd. Denk maar 

aan de Spanjaarden/Italianen: zij houden siësta in deze periode en zijn 

toch bruin.

Vraag 5: Kinderen spelen graag in de zomer in het water. Er zijn ouders die 

hun kind een Tshirt aandoen wanneer zij zwemmen, i.p.v. een zonproduct 

met SPF. Waarom is dit niet verstandig? 

Antwoord: Een nat Tshirt is heel gevaarlijk voor een kindje, omdat de 

druppels als een vergrootglas werken en daardoor de kans op verbranding 

vergroten! Een Tshirt beschermt de huid, maar daaronder moet ook een 

SPF 30 worden gebruikt en als het kindje gaat zwemmen, kun je beter het 

Tshirt uitdoen! 

WIN EEN MAKE-OVER EN OTENTIC PARFUM! 
Inleveren uiterlijk 1 november 2018 

In het thema, wees de beste versie van jezelf, geeft Otentic Perfumes in samenwerking met Kappé 

Perfumes & Colors een gratis makeover pakket weg, bestaande uit: een makeover door een pro

fessionele makeup artist van Kappé  Perfumes & Colors, én uit de gehele Otentic Perfumes collec

tie mag jij jouw favoriete 8ML Otentic parfum uitzoeken die het best past bij jouw persoonlijkheid, 

stijl of stemming. Beantwoord de volgende vragen om dit makeover pakket te winnen:

Waar staat Otentic Perfumes voor?

.........................................................................................................................................................................................

Hoeveel stijlen heeft Otentic Perfumes?  ........................................................................................................

Welke vogel staat symbool voor Otentic Perfumes?  ..................................................................................

De antwoorden kun je inleveren bij de Otentic Perfumes popup store op Schiphol Plaza of
mailen naar: info@otenticperfumes.nl 

Naam: ............................................................................................................................................................................

Email adres: ..................................................................................................................................................................

        Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen van Kappé Perfumes & Colors.

Medewerkers van Kappé en haar dochterbedrijven zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.

Maike Bootsman (rechts op de foto) uit Hoofddorp mag zich de  

gelukkige winnares noemen van de  prijsvraag uit de zomeruitgave 

van Side by Side. Uit de vele Inzendingen werd zij getrokken en op  

24 augustus mocht zij haar zonverzorgingspakket van Lancaster  

samenstellen, geadviseerd door shopmanager Betty Mallee.  

Maike is Premier Service Agent in de British Airways Lounge en werkt  

inmiddels bijna dertig jaar op Schiphol. Ze is een trouwe klant van  

Schiphol Plaza en heeft een stempelkaart van Kappé Perfumes & Colors.  

Ze houdt van zonvakanties en gaat in december met haar gezin weer  

naar haar favoriete vakantiebestemming, ZuidAfrika. Dus het Lancaster  

zonverzorgingspakket komt goed van pas. Door het uitzonderlijk  

mooie weer in Nederland is ook zonder vakantie bescherming tegen  

de zon aan te bevelen. De goede antwoorden op de vragen zie je in  

de kolom hiernaast.
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Uitreiking
7 februari 

2019

Het zal je niet ontgaan zijn: de Schiphol Business 

Awards komen er weer aan! Deze Awards reikt  

Schiphol jaarlijks uit aan Business Partners die een  

bijzondere prestatie hebben neergezet. Zo zijn er  

de Innovation Award, de Team Spirit Award, de Growth 

Award en de Hospitality & Service Award. Dit jaar  

gaat er echter iets bijzonders gebeuren. Schiphol heeft 

namelijk een nieuwe Award in het leven geroepen:  

de Connection Award. Waar de andere Awards worden 

uitgereikt aan een prestatie van het team,  

wordt de Connection Award uitgereikt aan een persoon 

die het volgens de medewerkers van de Business 

Partners verdient om in het zonnetje gezet te worden. 

Wie heb jij op het oog? En welke Award slepen jij en  

je collega’s in de wacht tijdens de spetterende Award 

uitreiking op 7 februari 2019?

 

 De Schiphol Business Awards in een notedop

 Innovation Award*

  Een Award voor een vernieuwend initiatief, zoals een innovatief  

design, een creatief concept of een duurzaam initiatief.  

Let op: extra bonuspunten voor duurzaamheid! 

 Team Spirit Award*

  Een Award voor het team dat dit jaar het best heeft gepresteerd  

of een andere bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Schiphol  

experience. 

 Growth Award

  Een Award voor de Business Partner die in 2018 de hoogste 

  omzetstijging heeft laten zien (op basis van likeforlike), uitgereikt aan 

Landside en Airside.  

 Hospitality & Service Award

  Een Award voor de Business Partner met de beste dienstverlening en  

gastvrijheid (op basis van de bevindingen van een mystery shopper).

 Connection Award*

  Welke medewerker verdient het om in de spotlights gezet te  

worden? Wie heeft dit jaar veel voor de passagier van Schiphol  

betekend? 

 * Lever voor deze Award een case aan via:

 www.theschipholconnection.nl 

De Connection Award

Voor deze nieuwe Award kun jij iemand aandragen die het volgens jou  

verdient om in de spotlights gezet te worden. Dit kan die collega zijn die altijd 

voor iedereen klaar staat, of die medewerker die altijd het stapje extra zet. 

Wie heeft veel voor de passagiers op Schiphol betekend? Wie maakt het  

verschil? Via www.theschipholconnection.nl kun je voor 30 november  

eenvoudig een kandidaat aandragen, voorzien van jouw motivatie.  

Een professionele jury (die te zijner tijd bekend wordt gemaakt) bekijkt alle 

inzendingen en kondigt in januari 10 genomineerden aan, waar je vervolgens 

op kunt stemmen. Wie wint op 7 februari 2019 de eerste Connection Award?

Case aanleveren voor 30 november 2018

Hoe maak je kans op een Award? Voor de Innovation Award, Team Spirit 

Award en Connection Award lever je voor 30 november 2018 een case aan  

via www.theschipholconnection.nl. Voor de Growth Award en de Hospitality 

& Service Award is geen actie vereist. Dit wordt gemeten op basis van likefor

like sales en op de bevindingen van een mystery shopper. We nodigen je  

van harte uit om, samen met je collega’s, een of meerdere cases in te dienen. 

De Awards worden op donderdag 7 februari 2019 uitgereikt tijdens een  

spetterend event.

Brainstormen

November lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt, dus ga aan de slag! 

Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie met je collega’s om te sparren 

over de cases die jullie willen insturen. Heb je een innovatie in gedachten 

waar je trots op bent? Of ga je voor de Team Spirit Award omdat je in het 

beste team van de hele wereld werkt? En heb jij al iemand op het oog voor  

de Connection Award? 

 De winnaars van de Schiphol Business Awards 2017

 De Innovation Award:  HMSHost  

 De Team Spirit Award:  GWX Travelex 

 De Growth Awards:   Multivlaai (Landside) en

  HMSHost (Airside) 

 De Hospitality & Service Award:  Exquisite

Stay connected 
www.theschipholconnection.nl 

Welke Award
sleep jij in de wacht?

Nieuw dit jaar: De Connection Award

Schiphol
Business
Awards
2018
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Wat heb je gekocht?

“Een bikini. Uit verveling eigenlijk. We zouden  

vanochtend om 7 uur naar Londen vliegen,  

maar de Marechaussee wilde controleren of  

mijn dochter wel van mij is. Alle papieren waren  

in orde, maar door de extra controle misten we 

onze vlucht. Nu kunnen we pas vanavond om  

19 uur met een vlucht mee. We hebben dus wel 

wat tijd om te winkelen.”

Shop je vaak op Schiphol?

“Eigenlijk niet. Als ik moet vliegen ga ik meestal 

meteen door naar de gate.” 

Wat is je favoriete winkel?

“Fijn dat er op Schiphol een H&M zit, daar vind ik 

altijd wel iets leuks.” 

ShoppersopSchiphol
Viviane Dos Santos Barbosa en haar dochtertje bij de H&M

Een flesje parfum, wat te eten voor onderweg of 

een compleet nieuwe outfit: klanten kunnen op 

Schiphol terecht voor van alles en nog wat.  

Maar wie zijn die shoppers precies? En wat 

kopen ze? In de rubriek Shoppers op Schiphol 

laten we het winkelend publiek aan het woord. 

Voor José is de luchtvaart onderdeel van haar leven. Haar man werkt voor 

Canadian Aircraft Engineering (CAE) in Hoofddorp. Zelf is ze al zo’n elf jaar 

verkoopster op Schiphol. En zelfs haar beide kinderen hebben een bijbaantje 

op de luchthaven. José is graag druk bezig en vindt het vanzelfsprekend dat 

ze een deel van haar tijd aan vrijwilligerswerk besteedt.

José: “Via mijn man hoorde ik dat Stichting Hoogvliegers op zoek was naar 

vrijwilligers. Iedereen doet het belangeloos: de stewardessen die uitleg geven 

over hun werk, de piloten die een rondje met de kinderen vliegen en de crew, 

waar ik onderdeel van ben. Tijdens de dag zorg ik voor een onvergetelijke 

krokettenlunch.”

Emotioneel

De kinderen die meedoen aan de Hoogvliegersdag, hebben vaak  

autisme, diabetes of zijn terminaal ziek. “Het is soms heel emotioneel”,  

vertelt José. “De kinderen kunnen echt even afstand nemen van hun ziekte. 

Het is ontzettend dankbaar om te doen.”

Stichting Hoogvliegers is er voor chronisch zieke kinderen tussen  

6 en 17 jaar oud. Kinderen kunnen zich aanmelden via de website

www.stichtinghoogvliegers.nl

Voor één dag piloot
Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, stijgen hoog 

in de lucht boven hun zorgen uit. Met stichting 

Hoogvliegers mogen ze een dagje meekijken op een 

vliegbasis, dragen ze een piloten of stewardessenpak 

én mogen ze zelf een rondje vliegen. José Maarschalk, 

verkoopmedewerkster bij Lagardère in Lounge 2, 

draagt als vrijwilligster haar steentje bij. 
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* Speciaal voor personeel met toegang tot P30, P40, P44 of P5

Reserveer nu!  
schiphol.nl/weekendparkeren

Weekenddienst?
Parkeer naast je  
werk!*

* Speciaal voor personeel met toegang tot P30, P40, P44 of P5

Reserveer nu!  
schiphol.nl/weekendparkeren

OTENTIC

8 ML
TRAVELSIZE 

CADEAU

€ 69.95

€ 59.95
Deze aanbieding is geldig t/m 31 oktober 2018 op vertoon van een

Schiphol-pas. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Relax after a long day at work 
with Mitone’s noise cancelling 
headphone.

Tegen inlevering van de bon.
Geldig t/m 31 december 2018.

Voor alle aanbiedingen geldt: 

tegen inlevering van de voucher en 

niet in combinatie met de reguliere 

Schipholkorting.Specials! SidebySide

BIJ AANKOOP VAN EEN 
OTENTIC PERFUME
VAN 50 ML OF 100 ML
EEN 8 ML TRAVELSIZE 
T.W.V. €16,50 CADEAU

EXPO

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 30 november 2018.

20%
KORTING

OP ALLE
AGENDA’S

40% korting op geselecteerde items
uit de Pandora collectie 

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 30 november 2018.

LET OP! 
De agenda loopt
van september 2018
t/m december 2019 

Parkeren in het weekend
in de WTCgarage

op Schiphol Centrum
     De eerste 24 uur 5 euro per reservering

     Na 24 uur  max 10 euro
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