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Gezonde maaltijd uit de muur
Zin in een gezonde, seizoensgebonden maaltijd, maar geen tijd om ervoor in 

de rij te staan? Bij de Health Food Wall op Plaza heb je binnen een paar secon-

den een vegetarisch, veganistisch of glutenvrij gerecht in handen. Er is keuze 

genoeg, want elk seizoen stelt een diëtist zes nieuwe smaakvolle varianten 

samen. Boordevol voedingsstoffen, zonder onnodige toevoegingen. En door-

dat de automaat gekoeld is, blijven de maaltijden lekker vers. De verpakking, 

van bakje tot bestek, is van biologisch afbreekbaar materiaal.

Met de komst van nieuwe ketens als de Verspillingsfabriek en de Health Food 

Wall groeit het aanbod in horeca op Schiphol met een focus op een gezonde 

en bewuste levensstijl. 

Chicken or eggs, that’s the question. De grote,  

verlichte letters in de zaak laten niets aan de ver-

beelding over. Alle gerechten zijn gemaakt met 

kip of eieren. Een uitsmijter met zuurdesembrood, 

een brioche bun met gemengde sla, oude kaas, 

bacon en een spiegelei. 

“Maar er is ook veel vraag naar de crispy chicken; 

malse kippendijen die wij zelf marineren en met 

cornflakes paneren en vervolgens bereiden”,  

zegt Cindy van den Beld van Vermaat Airport 

Exploitaties, dat Eggs & Co introduceerde.

Sfeervolle verlichting

Sinds 7 juni is Eggs & Co open. “Mensen reageren 

heel positief en dat heeft ook met de uitstraling 

van de zaak te maken”, zegt Cindy. “Het is ruimte-

lijk ingericht en ziet er fris en modern uit, met luxe 

bankjes en sfeervolle verlichting.” De meeste  

gasten komen ’s ochtends en tijdens de lunch. 

“Veel NS-reizigers bestellen ‘s ochtends als ze aan-

komen bij ons een kop koffie en de gasten kunnen 

de gehele dag en avond terecht voor een heerlijk 

ontbijt, lunch of diner. De halve Chefskip met friet-

jes en coleslaw is een van de heerlijke diner  

gerechten. Eggs & Co is tijdens het hoogseizoen 

24 uur open.”

De gerechten worden in de eigen keuken vers  

bereid. “We marineren de kip zelf in de keuken en 

maken ook zelf de coleslaw salade. De zelfbereide 

kipdijen verwerken we in verschillende gerechten, 

zoals in de clubsandwich, de chicken burger en  

de caesar salade.”

Chefskip

Eggs & Co werkt vooral met duurzame ingrediën-

ten. “We hebben gekozen voor OEReieren,  

afkomstig van een kip die in een goede omgeving 

leefde en werd gevoed met insecten. Als je een 

eitje bakt, komt er geen bruine rand omheen en 

zie je dat de dooier mooi geel is. Het ziet er prach-

tig uit. Bij de kipgerechten gebruiken we de 

Chefskip, duurzaam, supermals en sappig. Van  

binnen is deze lichtroze, net als een biefstuk.” 

Daarnaast zijn alle rietjes, saladebakken en bekers 

waar verse smoothies in worden geserveerd, van 

afbreekbare materialen gemaakt. “Zo dragen wij 

een steentje bij aan het milieu.”

Zomer op Schiphol
                   Go and let Go

Chicken or eggs,
that’s the question

De zomer is begonnen, dat betekent vakantie! Zon, zee en strand. Maar vaak kan de reis naar  
de bestemming als een vermoeiende en lange wereldreis aanvoelen voor onze passagiers.  

Een strak reisschema, stress bij het inpakken, de security-check en uiteindelijk de weg vinden 
naar, op en vanaf Schiphol. Maar geen zorgen: Go and let go! Wij helpen de passagiers deze 

zomer op weg, van huis tot thuis… want hun vakantie begint al op Schiphol!

de meest vergeten inpakkers, een efficiënt proces 

op de luchthaven, de €5 kortingsvoucher die je 

vooraf kan downloaden en weetjes over wat er  

allemaal te doen is op Schiphol, helpen we de  

passagiers op weg en zijn ze voorbereid op alle 

stappen in de journey. Zo kunnen de passagiers 

volledig hun Vacation Mode ON zetten al voordat 

ze het vliegtuig in stappen!

Van huis tot thuis

Eenmaal op Schiphol is de zomer dan eindelijk  

begonnen voor de passagiers. Dit is direct zicht-

baar op het parkeerterrein van P3 en kunnen  

families het Vakantie Doe-boek voor kinderen  

gratis meenemen. Goed voorbereid en wel bepakt 

vervolgen de passagiers zich daarna na security, 

waar zij wederom warm welkom worden geheten 

door de herkenbare zomerse stijlen van de  

campagne. Meer dan 100 zomerse aanbiedingen 

die op de mediaschermen te zien zullen zijn en  

een extra kortingsvoucher van €2,50 die samen met 

de Special Offers folder wordt uitgedeeld, zullen  

de relaxte passagiers verleiden richting de winkels. 

Met de laatste reis essentials op zak, vertrekken  

zij vervolgens ontzorgd, voldaan en verheugd naar 

hun zomerse bestemming.  

Weer terug op de luchthaven gaat het zomergevoel 

nog niet verloren op Schiphol Plaza. De speciale 

Happy Guards helpen de hele zomer elke reiziger, 

aankomende of nog vertrekkende passagier op 

weg. Daarnaast zal speciale zomer wayfinding op 

Plaza alle bezoekers begeleiden richting de winkels 

voor hun laatste aankoop of boodschap. Tot slot 

kan iedereen op Schiphol een eerste of laatste 

zomer kiekje maken op het Jan Dellaert plein, op  

de gigantische XXL-strandstoel. Een perfect begin 

óf afsluiting van een fantastische zomer!

When people stress, they buy less!

In de zomerperiode is het druk in de terminal en 

ervaren de passagiers veel stress. Met de zomer-

campagne gaan we deze Nederlandse passagiers 

ontzorgen. Door middel van de juiste informatie 

op het juiste moment, zomerse illustraties, een 

aansprekende taal en vrolijke kleuren zorgen we 

voor een lach op het gezicht van iedere passagier 

en een ontspannen mood op elk moment van de 

reis. Hierdoor zullen de passagiers open staan voor 

alles wat Schiphol nog meer te bieden heeft: een 

heerlijke kop koffie, sterke aanbiedingen en de 

laatste zomer musthaves.

Een goed begin is het halve werk

Of eigenlijk… een goede voorbereiding is het 

halve werk! En samen met Schiphol gaan de  

passagiers dit jaar zeker goed voorbereid op reis. 

Door de nodige informatie over de bagegeregels, 

Schiphol heeft een nieuw concept op Plaza, Eggs & Co. 

Op de plek waar het vroegere Dutch & Delicious zat, kun je 

terecht voor heerlijke eieren- en kipgerechten.
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Wat heb je gekocht?

Annick: “We hebben samen een kop koffie en 
een cappuccino gedronken. En een lekker warm 
koffiebroodje erbij gedeeld.”

Shop je vaker op Schiphol?

Annick: “We zijn goede vriendinnen van elkaar 
en gaan één of twee keer per jaar weg.” Jannie 
vult aan: “Dan slenteren we wat langs de win-
kels.” Ook al zeggen ze dat ze geen shoppers 
zijn, toch kochten Annick en Jannie eerder een 
wereldstekker, magazines en parfum op de 
luchthaven.

 

Wat is je favoriete winkel?

Jannie: “Wat we altijd doen op Schiphol, is  
koffiedrinken. Maar dan wel waar het er netjes 
uitziet en niet te druk is. We wisselen de koffie-
tentjes af, er is geen favoriet.” Annick: “Ook als 
we van een reis terugkomen, drinken we altijd 
een kop koffie voordat we de trein in stappen. 
Met een appelflap of andere zoetigheid. Je 
weet dat het hier goed is, want in sommige  
landen is de koffie lang niet zo lekker.”

ShoppersopSchipholEen 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.

Jannie van der Tuuk (links) en Annick Oostenbrink
bij de Segafredo Espresso Bar

Eén tegel maakt nog geen vloer
De Holland Boulevard ligt er weer stralend bij. Dankzij de nieuwe 

tegelvloer is het opnieuw fijn flaneren, shoppen of rennen naar de 
volgende gate op het drukste stukje Schiphol.

“Op 1 juli is de nieuwe vloer gereed, een half jaar 

vóór de geplande datum”, zegt projectmanager 

Liesbeth van Oort. Namens de luchthaven regelt 

zij bij bouwprojecten de planning, kostencontrole 

en communicatie met de tientallen stakeholders. 

Liesbeth: “Tegelen is niet zo ingewikkeld, maar als 

het op de Holland Boulevard moet, dan wel.”

25.000 tegels

Liesbeth vervolgt: “Ga maar na, dit is het knoop-

punt van vele gates. Je vindt er winkels, horecage-

legenheden en een museum. Erboven is een hotel 

en eronder een bagagekelder. Al die mensen 

mogen zo min mogelijk last ondervinden van onze 

bouwactiviteiten. Met afbeeldingen van de win-

kels en bewegwijzeringen op de afzetschotten 

bleef zichtbaar waar wat was.”

En: de boulevard is geen dag dicht geweest!  

De vloer lag er al 25 jaar en in die tijd zijn er heel  

wat passagiers en Schipholmedewerkers over  

de tegels gelopen. Deze waren, ondanks tussen-

tijdse reparaties, wel aan vervanging toe.

Op 2200 vierkante meter ging het om 25.000 te-

gels. Liesbeth: “Het drillen en boren is de grootste 

uitdaging. Zo hangen in het Rijksmuseum kostbare 

schilderijen, maar ook een fles drank van 50.000 

euro in de  Exquisite winkel of de KLM-huisjes in 

de lounge mogen niet omvallen. Daarnaast wilden 

we dat onze bagagekeldermedewerkers veilig 

konden blijven werken. En de hotelgasten lekker 

konden blijven slapen. Toch werd het project geen 

nachtmerrie, want werkelijk iedere stakeholder 

heeft keihard meegewerkt.”

Tegeltjeswijsheid

Het verliep zo voorspoedig, dat begin maart  

gevierd werd dat het ‘midden’ bereikt was. “Zoals 

dat gebeurt met Pannenbier bij het bereiken van 

hoogste punt van een gebouw, deden wij dat met 

onder andere Hollandse poffertjes”, vertelt 

Liesbeth lachend. Aannemer VolkerWessels kreeg 

een oude tegel met daarop de wijze tekst: ‘Eén 

tegel maakt nog geen vloer’. Liesbeth: “En zo is 

het, want vanwege dit succes vervroegden we de 

deadline. Die hebben we gehaald. Alle passagiers 

en Schipholmedewerkers wandelen nu op een 

prachtige, glimmende, slijtvaste tegelvloer op  

de Holland Boulevard. 

What
makes you 

smile?

  Glimlachen
in verbouwd Grand Café Plaza
Het Grand Café Plaza tegenover de deuren van Aankomst 3 is na  
een verbouwing van drie maanden weer open. De inrichting is modern, 
de sfeer gezellig.

servies is vernieuwd.” Met een trotse lach wijst  

hij in het rond. “Kijk, houten vloeren en koperen 

leidingen. En veel geel in het interieur. Daar is  

de open keuken.”

Vega en Angus burger

Ook de menukaart is vernieuwd. Naast de populai-

re burger van Angus vlees is er nu een ‘Meatless 

burger’, 100% plantaardig en vegetarisch dus. Hij 

smaakt inderdaad heerlijk. Pim: “Of je in dit restau-

rantgedeelte, de lounge, het terras of aan de  

bar zit, een koffie met kokosmakroon of een gin-

tonic neemt, je moet je er thuis voelen. Trouwens, 

wist je dat Schipholmedewerkers twintig procent 

korting krijgen?”

Gastvrijheid

Beiden wijzen op een zwarte muur. Corinne: 

“Daarop komt nog de tekst ‘What makes you 

smile?’ Het zijn dezelfde woorden die op de menu-

kaart staan. En, met andere leuke teksten, op  

verschillende ansichtkaarten die de gast gratis 

mag meenemen. Sterker nog: als hij of zij er een 

tekst en adres op schrijft, regelen wij de postzegel 

en doen ‘m op de bus. Ook dat is gastvrijheid.”

“Niet alleen de medewerkers, ook vaste gasten 

waren ongeduldig. Twee uur na de opening zat 

het vol en dat is continu zo gebleven”, vertelt hos-

pitality manager  Corinne Meijdam. Voorafgaand 

aan de opening op 18 april kreeg het personeel 

een uitgebreide training. “Niet alleen de zaak is 

verbouwd en kwalitatief verbeterd, we wilden  

de zeventig medewerkers een boost geven op het 

gebied van gastvrijheid en samenwerking.” 

Modern en gezellig

Pim Ooms, manager facilitaire projecten bij HMS 

Host legt uit dat het Grand Café wel aan een flinke 

verbouwing toe was, de eerste in vijftien jaar. “Van 

plafond tot vloer, en de gehele inrichting en het 

4  SidebySide    SidebySide  5 



Sylvia Wegman-Rayel 23 jr.Martine Stam 18 jr.

Gerrit Ebeltjes 10 jr. Raj 14 jr.Rachel Breedijk <1 jr.

Serge Hubers 21 jr.

Luciano Zorzanello-Nord 2 jr.
 

Betty Mallee >40 jr.

We are
the Schipholfamily
Rachel werkt ruim een half jaar op Schiphol, 
Betty heeft er al meer dan veertig dienstjaren 
opzitten. Maar allemaal horen ze bij de 
Schiphol family. Hoe kwamen ze terecht op de 
luchthaven, wat doen ze nu en wat is zo bijzon-
der aan de Schipholfamily? We vragen het acht 
collega’s. “Schiphol is een verslaving.”

Ze werkt al meer dan veertig jaar met veel ple-
zier op de luchthaven. Betty Mallee, shopmana-
ger Kappé International, startte op 24 april 
1979 als verkoopster in ‘Noord’, nu Lounge 2. 
“In die tijd hadden we één lange toonbankwin-
kel, met voorraad in de schappen achter je en 
voor de toonbank regelmatig flinke rijen met 
klanten”, herinnert Betty zich.
Sinds 2001 werkt Betty  bij Kappé Perfumes & 
Colors op Schiphol Plaza. “Schiphol is niet al-
leen de leukste werkplek van Nederland, maar 
ook een verslaving. De luchthaven is constant 
in beweging, op weg naar de toekomst. Soms 
heb je daar last van - denk aan omleidingen, 
verbouwingen en lawaai - maar als alles weer 

teruggekeerd is naar ‘normaal’, dan is het  
gewoon weer de leukste werkplek ever.”
Het was veertig jaar geleden absoluut geen 
vooropgezet plan om veertig jaar bij Kappé te 
blijven werken. “Maar ik heb er geen spijt van, 
Kappé Schiphol is de allerleukste werkplek”, 
vertelt Betty.

Fantastische plek

Hoewel ze nog maar acht maanden in dienst is, 
is Rachel Breedijk, rayonleider Gom Hospitality, 
het helemaal met haar eens. “Je maakt snel 
deel uit van de Schipholfamilie. En ik hoop er 
lang deel vanuit te maken.”
Rachel begon haar Schipholcarrière bij Gom  
de Expeditiestraat, in de kelder. In het kantoor 
waren geen ramen, dat was wennen, maar ook 
gaf dat een knusse sfeer. “Door mijn functie 
was ik veel op pad en ving ik zo alsnog veel 
daglicht”, glimlacht ze.
Ze is nu rayonleider, een superleuke functie  
met veel verantwoordelijkheid. Ze geeft leiding 
aan het schoonmaakteam, dat bijna alle win-

kels op Plaza en Airside schoonmaakt. “Mocht 
je twijfelen om bij Schiphol te werken, kan ik 
dit zeggen: het is een fantastische plek om er  
te werken. Elke dag heb je een fijn gevoel als je 
op Schiphol komt. Of je nu werkt bij de schoon-
maak of in de winkels; het maakt niet uit. 
Iedereen op Schiphol groet elkaar en dat geeft 
een fijne sfeer.”

Andere wereld

De eerste werkplek ruim een jaar geleden van 
Luciano Zorzanello-Nord was Planes@Plaza, 
maar hij werkt inmiddels als verkoopmedewer-
ker in de Museumshop op de Holland 
Boulevard, af en toe in combinatie met Present 
Present op Plaza en op de D-pier. “Als je gaat 
vliegen en alvast in de reisstemming wilt 
komen, breng dan een bezoek aan de schilde-
rijen van het Rijksmuseum, via onze 
Museumshop te bereiken. Je waant je in vijftien 
minuten even in de andere wereld.”
Het leven op de luchthaven bevalt Luciano 
prima. “Deels kan ik mijn werkdagen en -tijden 

zelf kiezen. Daarnaast is Schiphol goed te berei-
ken, waardoor ik niet meer de auto hoef te ge-
bruiken. In mijn vorige baan als salesmanager 
zat ik dagelijks in de auto. Daarnaast gebruik ik 
meerdere talen op Schiphol, waaronder mijn 
moedertaal Italiaans.” 

Ambassadeur Nederland

Ook Raj Hansraj, dertien jaar kassier bij ABN 
AMRO, komt in contact met veel nationalitei-
ten. “Werken op Schiphol geeft mij voldoening 
omdat ik klanten vanuit de hele wereld bedien. 
Soms deel ik leuke tips over Nederland met 
mijn klanten. Dat geeft me heel veel plezier. 
“Niet alleen wil ik het visitekaartje voor ABN 
AMRO zijn, maar ook van de Luchthaven 
Schiphol. Tegelijkertijd voel ik me een ambassa-
deur van Nederland. Soms ben ik de eerste 
Nederlander die door de passagier wordt aan-
gesproken.”

Herinneringen maken

Het contact met klanten is voor Serge Hubers, 
verkoopadviseur The Fashion Gallery ook de 
reden dat hij al 21 jaar op Schiphol werkt. “Al 
jaren heb ik veel vaste klanten over de hele  
wereld en dat breidt zich nog steeds uit. 
Daarnaast vind ik het leuk om een vaste groep 
collega’s te kennen op Schiphol van verschillen-
de bedrijven.”
Hij begon zijn Schipholcarrière in lounge 3,  
maar werkt nu vier dagen in de week in lounge 
2 als verkoopadviseur. De woensdag zit hij op 

kantoor. “Dan doe ik de inkoop of geef ik  
instore trainingen.”
Wat wil Serge nog meer delen met de lezers? 
“Alle energie die je aan een ander geeft, krijg je 
ook weer terug. En als je iets met passie doet, 
geeft dit niet alleen jezelf voldoening, maar 
ook voor de ander. Elke passagier kan een vaste 
klant worden en ik vind het fijn om ze het ge-
voel te geven in hun eigen buurt te winkelen. 
Dus ze ‘thuis’ laten voelen op een vreemde 
plek. Bij elke schoen, tas, pantalon, blazer wil ik 
ze laten terugdenken aan mij en aan Schiphol. 
Zo maak je herinneringen.”

Goede herinneringen aan Schiphol heeft ook 
Martine Stam, verkoopmedewerkster fashion. 
Haar eerste werkplek was in lounge 2. “Een  
geweldige winkel met toen nog een Hermès 
corner achter  het kassa blok.” Nu, achttien jaar 
later, werkt ze in Lounge 1 als verkoopmede-
werkster in de BOSS en fashion store.
Het Schipholwereldje vindt ze heel leuk. “Je 
ontmoet veel nationaliteiten. En hun verhalen 
spreken me aan. De ene passagier vertelt zijn 
levensverhaal en met de ander heb je vluchtig 
contact. Dat afwisselende, daar houd ik van. 
Het is niet voor niets is dat mensen al zolang op 
Schiphol werken en via Schiphol reizen. Het is 
een geweldige luchthaven.”

Gaat niet, bestaat niet

Gerrit Ebeltjes, vestigingsmanager Servicepoint 
heeft al een hele lange carrière erop zitten, 

maar niet alleen op Schiphol. “Ik ben 52 jaar 
geleden als leerling schoenmaker begonnen op 
de Keizersgracht in Amsterdam waar ik het vak 
leerde.” De laatste tien jaar werkt hij op 
Schiphol Plaza.
Als vestigingsmanager verzorgt hij de planning 
op Schiphol, maar ook op enkele treinstations 
in Nederland. Zijn motto: “Als er ook maar iets 
nodig is, schroom dan niet om even bij ons bin-
nen te lopen. Gaat niet, bestaat niet! Niets is 
onmogelijk en we zoeken altijd naar een oplos-
sing.”
Gerrit vindt het na ruim een decennium nog 
steeds geweldig dat hij deel uitmaakt van de 
Schipholfamilie. “Er is een grote saamhorigheid 
onder de mensen die er werken. Iedereen is 
zich bewust van deze dynamische wereld die zo 
uitdagend en energiek is.”

Sylvia Wegman-Rayel werkt al 23 jaar op 
Schiphol. Voordat ze op de luchthaven ging 
werken, had ze een avontuurlijk bestaan. “Mijn 
eerste werkplek was op een booreiland als 
huisdame”, vertelt Sylvia. Ze werkt nu bij Liquor 
Tobacco Chocolates in Lounge 3  als kassame-
dewerkster. Wat vindt zij het bijzondere van de 
Schipholfamilie? “De internationale contacten 
en cultuur vind ik leuk. Dat zorgt ervoor dat ik 
altijd vrolijk, en opgewekt naar het werk ga.”

6  SidebySide    SidebySide  7 



Best Airport for 
Customer Service 2019
Amsterdam Airport Schiphol (AMS)

Best Airport for 
Customer Service 2019
Amsterdam Airport Schiphol (AMS)

Travel Retail Award
                               voor Schiphol

Maak kennis met de nieuwe MPA’s

Het is een van de mooiste prijzen die je als lucht-
haven kunt winnen: Schiphol sleepte de Travel 
Retail Award in de categorie ‘Best Airport for 
Customer Service 2019’ in de wacht. Een fantastisch 
resultaat waar we met z’n allen ontzettend trots 
op kunnen zijn. 

Schiphol heeft er een nieuwe functie bij: de Mobiele Persoonlijke Assistent (MPA). 
Hajar Alariachi is een van de 27 MPA’s op Schiphol, die reizigers helpt om hun reis zo 

soepel mogelijk te laten verlopen.

Hajar Alariachi

Vijfduizend internationale reizigers brachten hun stem uit waarbij zij het  

winkelpersoneel op diverse luchthavens beoordeelden op klantvriendelijk-

heid, pro-activiteit en werkwijze. De andere luchthavens in de race voor  

deze prijs waren Singapore Changi Airport, Abu Dhabi International Airport,  

Dubai International Airport, Hong Kong International Airport.

Beloning

“Dat passagiers van over de hele wereld ons de hoogste waardering geven  

als het gaat om customer service, is een fantastische beloning voor jullie inzet 

om dagelijks de verwachtingen van onze reizigers te overtreffen”, zegt Tanja 

Dik, Directeur Consmer Products & Services.  “Bij de totale reiservaring op  

onze luchthaven vormt een prettige en zorgeloze winkelervaring een enorm 

belangrijke rol. Ik wil iedereen op Schiphol dan ook van harte feliciteren met 

deze prijs en bedanken voor de geweldige inzet voor onze passagiers.”

Wieke Vrielink, Manager Consumer Marketing  en Tanja Dik, Directeur 

Consumer Products,  nemen de Award in ontvangst 

Selfservice Units 

Vanaf 1 april zijn er informatiezones in de terminal gekomen. De informatiezone bestaat uit 

de bekende vluchtinformatieschermen, digitale plattegronden en een aantal Selfservice Units 

(SSU). Heeft de reiziger een specifieke vraag of persoonlijke behoefte, dan kan hij de SSU 

raadplegen. 

Wat heb je gekocht?

“Een iPhone headset. Ik ben namelijk op deze 
oude gaan staan”, vertelt Henk met een veron-
gelijkt gezicht terwijl hij het geluid test van zijn 
nieuwe oordopjes.

Shop je vaker op Schiphol?

“Jazeker, want ik werk bij Gate Gourmet catering 

op de luchthaven. Maar dan meer om wat  

boodschappen te doen bij Albert Heijn, of een 

hamburger te eten bij de Burger King.”

Wat is je favoriete winkel? 

Hij kijkt wat in het rond en zegt: “Deze winkel!” 

Zijn vorige headset kocht hij namelijk ook bij Capi. 

De verkoper roept hem nog na “Wel voorzichtig 

zijn hè, niet op gaan staan”, maar Henk hoort  

het niet. Het geluidsvolume is in elk geval goed- 

gekeurd.

ShoppersopSchiphol
Henk Rozenstruik bij Capi The Travellers Electronics Company 

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.

Hajar is sinds april van dit jaar begonnen als MPA 

en het bevalt heel goed. “Ik voel me ook trots, 

want we zijn een van de eerste airports die dit 

doen. Het is hartstikke leuk en geeft enorme vol-

doening om een reiziger van A tot Z te helpen.”

80-jarig echtpaar

Want dat is waar het werk van een MPA uit be-

staat. “Zo was er een 80-jarig echtpaar dat elkaar 

kwijtraakte op Schiphol. Uiteindelijk hebben mijn 

collega’s ze bij elkaar gebracht, maar ze hadden 

wel hun vlucht gemist. Ik heb daarna het hele pro-

ces begeleid. Bagage ophalen, nieuwe tickets en 

hotel regelen, zodat ze de volgende ochtend 

meekonden met een vlucht naar New York.”

Dochter zoek

Never a dull moment dus en elke dag maakt Hajar 

wel iets onverwachts of urgents mee. “Onlangs 

was er een reiziger die wilde gaan boarden, maar 

ze kon haar dochter niet vinden. Helemaal in pa-

niek was ze. Toen kwamen er verschillende MPA’s 

in actie. Ik riep het missing child-bericht om vanuit 

de omroepkamer, stuurde een MPA naar de 

vrouw toe om haar te kalmeren en de andere 

MPA hielp mee zoeken. Gelukkig is het weer goed 

gekomen. We laten de reiziger niet los, totdat het 

probleem is opgelost en de reiziger met een goed 

gevoel verder kan. Behalve de goede service die je 

aan reizigers en bezoekers aanbiedt, werk je ook 

mee aan een hoger doel: op tijd vertrekken. Dat is 

prioriteit voor Schiphol en wij dragen daar graag 

een steentje aan bij.”

Onbekendheid

Omdat de MPA’s nog maar een paar maanden ac-

tief zijn, weet lang niet iedere collega op Schiphol 

dat ze bestaan. “Er is al veel communicatie richting 

personeel geweest, maar we merken dat mensen 

nog niet genoeg van ons af weten. Het is logisch 

dat men even moet wennen aan de nieuwe func-

tie. Wij kunnen veel werk uit handen nemen van 

onze collega’s. Als er problemen zijn, kunnen ze 

ons altijd inschakelen door te bellen (0900-

0141/020-7940800) of whatsappen met Schiphol 

of de videocall contactoptie te kiezen op de infor-

matiezone.” 

Een winkelmedewerker heeft vaak niet de tijd om 

een reiziger te helpen die een paspoort is verloren. 

Wij kunnen ze naar de Koninklijke Marechaussee 

begeleiden om bijvoorbeeld een nooddocument 

aan te vragen. Ik spreek zes talen; hoe mooi is het 

om die in te zetten om mensen in nood te helpen.”
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Het werk van een EHBO’er is veelzijdig. Hij staat paraat bij lampionoptochten 

van kinderen tot het muziekfestival in Alkmaar om alcohol- en drugsinciden-

ten te behandelen. “De meesten komen voor een pleister, maar vorig jaar 

moesten we vijf keer een ambulance bellen door overmatig drugsgebruik. 

Maar ik ben ook aanwezig op de Alkmaar City Run. Ik zit dan op de personen 

ambulance. Achterin ligt een brancard. Als er iemand hulp nodig heeft, rijden 

we er met de ambulance naartoe. Blaren prikken heb ik ook gedaan, maar 

daar was ik niet zo’n fan van.” 

Rode Kruis 

Jelle meldde zich in 2015 aan bij een EHBO-vereniging in Mare. “Ik ben een 

zorgzaam type, help graag mensen. En als er een ongeluk op straat gebeurt, 

weet je wat er moet gebeuren.” Hij volgde een opleiding van een half jaar 

en nam daarna zijn diploma in ontvangst. Hij was het eerste jaar in Mare  

actief, maar sloot zich daarna bij het Rode Kruis aan. ‘In Mare deed ik 

maar één evenement per jaar, maar ik wilde graag vaker actief zijn. Het Rode 

Kruis verleent hulp op alle evenementen in Nederland.” 

Jelle is ook actief als burgerhulpverlener. Als er iemand in zijn buurt een hart-

stilstand krijgt, ziet hij een oproep op zijn mobiel. Hij gaat dan zo snel mogelijk 

naar het slachtoffer toe om de eerste hulp te verlenen, tot de ambulance arri-

veert. “Op zo’n moment moet je de rust bewaren en mensen geruststellen.” 

 

Heftig 

Niet alle reanimaties lopen goed af. Jelle heeft meegemaakt dat het slachtof-

fer het helaas niet heeft gehaald. “Dat is heftig. Je moet het daarna verwerken 

door erover te praten. Niet opkroppen, maar met iemand bellen die dichtbij  

je staat.” Soms maakt hij bijzondere situaties mee. “Ik kreeg een oproep van 

een levensbedreigende situatie. Maar een man bleek uit zijn bed gevallen  

te zijn. De man had een paar dagen daarvoor op de hartbewaking gelegen. 

De omwonenden dachten dat het levensbedreigend was. Er bleek weinig aan 

de hand, alleen een blauwe plek.” 

Het is dankbaar werk en daar doet hij het voor. 

“Zo hielp ik ooit een vrouw die onderweg onwel was geworden. Een paar 

dagen later kwam haar man aan de deur met VVV-bonnen. Van de Albert 

Heijn kreeg ik een bos bloemen na een reanimatie in een winkel. Het geeft 

een goed gevoel als je iemand kunt helpen. Maar ik doe het niet voor de  

presentjes, het woord ‘dankjewel’ is al genoeg.” 

 

Collega’s 

En heeft Jelle bij AKO ook een rol in de bedrijfshulpverlening? “Zeker, want  

alle leidinggevenden krijgen een BHV-cursus.” Maar hij moet nog op cursus. 

“Als BHV’er moet je ook brandjes blussen; dat heb ik nog niet geleerd.” De 

meeste collega’s weten inmiddels dat hij EHBO’er is. “En als ik het tegen een  

collega vertel, dan zeggen ze vaak: bij jou ben ik in goede handen.” 

“De meesten komen
voor een pleister”

Van blaren prikken tot levensbedreigende situaties, Jelle Klingeler maakt het allemaal mee. 

De assistent-manager van de AKO-vestigingen op Schiphol zet zich in als EHBO’er tijdens evenementen. 

Trainingsprogramma Lagardère 

Always walk the extra mile

Het OSCAR-trainingsprogramma loopt als rode draad door Lagardère Travel Retail 
en zit in het DNA van alle medewerkers. “We willen de klant een memorabele  
ervaring geven”, zegt Kristel de Zoete-Bax, Manager Training.

Ieder jaar stijgt het aantal Chinese passagiers op 

Schiphol. In 2018 telde de luchthaven meer dan 

500.000 vertrekkende Chinese passagiers. Zij kun-

nen nu via de WeChat app een pakket aan services 

en diensten gebruiken, specifiek gericht op 

Schiphol. Tanja Dik, directeur Consumer Products 

& Services bij Amsterdam Airport Schiphol:  

“We zijn enorm trots dat we als eerste luchthaven 

in Europa onze Chinese reizigers alle gemakken 

van WeChat kunnen bieden.”

Alle winkels

Passagiers kunnen door gebruik van het Mini 

Program door het aanbod van bijna alle winkels 

op Schiphol browsen om een bestelling te  

plaatsen. De producten worden door de winkels 

klaargelegd en de reiziger haalt het voor vertrek 

op. Afrekenen verloopt via WeChat Pay.  

Daarnaast kunnen reizigers specifieke informatie 

over hun reis vinden, zoals vluchtinformatie, en 

kunnen zij terecht bij een klantenservice die 24/7 

bereikbaar is. 

De winkeliersvereniging van Schiphol verwacht er 

veel van. “Voor een grote groep Chinese klanten 

maakt dit het eenvoudiger om af te rekenen.  

Ze komen in de winkel en vragen vaak of ze met 

WeChat kunnen afrekenen”, zegt Benno Leeser 

van Gassan Diamonds en voorzitter van de winke-

liersvereniging op de luchthaven. 

Chinese reizigers kunnen op Schiphol met WeChat Pay betalen.  
De luchthaven speelt daarmee in op de vraag van deze groeiende 

groep reizigers. Naast WeChat Pay als betaalmiddel via de telefoon, 
bieden Schiphol en WeChat klantgerichte reisinformatie en 

het vooraf reserveren van producten. 

Chinezen betalen met WeChat

C’est le ton 

qui fait la 

musique

talen”, zegt Kristel. Maar ook lichaamstaal, woord-

keuze en tone of voice zijn belangrijk. “C’est le ton 

qui fait la musique. Het is de toon die muziek 

maakt tot wat het is. Het gaat er niet om wat  

je zegt, maar hoe je het zegt. ‘Goedemiddag’ kun 

je op verschillende manieren zeggen. Dat oefenen 

we ook in de trainingen.”

Persoonlijke aandacht

OSCAR legt de basis voor een memorabele klan-

tervaring. Dat doe je volgens Kristel door de ver-

wachtingen van de reizigers te overtreffen. “Het 

begint met het bouwen van een relatie met je 

klant. Je houding, deskundigheid, maar ook per-

soonlijke aandacht spelen een rol. Always walk the 

extra mile, je vertelt iemand waar de gate is of 

stelt een gestreste reiziger op z’n gemak.” Het is 

belangrijk om te blijven trainen. “Training houdt 

iedereen gemotiveerd en helpt medewerkers  

verder in hun ontwikkeling. Character we hire, 

skills we train.”

Positieve feedback

Dat vergt best veel van de medewerkers. “We stre-

ven naar tevreden klanten, 24/7. Fysiek en men-

taal is het topsport om je continu in de klant te 

verplaatsen. Daar heb ik veel respect voor.” In elke 

training van Lagardère ligt het accent op bewust-

wording en positieve feedback. Een bewuste 

keuze, zegt Kristel: “Als je je vooral richt op wat 

goed gaat, zullen medewerkers daar meer van 

gaan doen. Iedereen heeft ontwikkelpunten,  

die benoemen we ook. Ik ben ervan overtuigd dat 

ze zo meer fun in hun werk krijgen.”

De dag voor het interview heeft Kristel nog een 

‘on board’-training gegeven, waarmee elke nieu-

we verkoopmedewerker bij Lagardère start. Ze 

leren deze dag het bedrijf beter kennen. “Vaak is 

het een mooie mix van mensen, ieder met een  

andere achtergrond en leeftijd.” Al vanaf de eerste 

dag probeert Kristel teambuilding te creëren.  

“We hebben verschillende multi- en monobrand 

winkels op Schiphol, maar onze collega’s komen 

elkaar weer tegen. We zijn samen Lagardère.’

Glimlachen

Daarna volgen er meer trainingen, waarbij OSCAR 

centraal staat en de rode draad is door elke ver-

volgtraining. Het is de afkorting voor de vijf basis-

stappen om de klantreis in kaart te brengen. Zo 

staat de letter S voor Smile. “Medewerkers glimla-

chen tegen iedere klant, een smile werkt in alle 

De passie van Jelle Klingeler
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Voor alle aanbiedingen geldt: 

tegen inlevering van de voucher en 

niet in combinatie met de reguliere 

Schipholkorting.Specials! SidebySide

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 31 augustus 2019.

JBL Charge 4
Draagbare Bluetooth speaker
en power bank in één

van 179,- voor129,-

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 15 september 2019.

10%
KORTING

FRANK
heren sieraden

geselecteerde Sale collectie

20%KORTING

HEERLIJK        BELGISCH

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholpaskorting. Geldig t/m 15 september 2019.

3
GRATIS!
bolletje
de

van 129,99 voor99,99
Bescherm jezelf met 
de Cathy  
Anti-Harassment Backpack  
Te koop bij Outdoor & Travel in aankomst 3

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 31 augustus 2019.

Even een drankje, salade of broodje halen bij de AH to go ging nog 

nooit zo snel. Klanten kunnen nu ook supersnel betalen door simpel-

weg een Tap to go-kaart of je mobiele telefoon tegen het schapkaart-

je aan te houden. Je pakt het artikel, houdt de kaart of telefoon tegen 

het schapkaartje en kunt de winkel meteen verlaten. Na ca 10 minu-

ten wordt het bedrag van je rekening afgeschreven.

De Tap to Go kaart is gratis te krijgen in de winkel.  De AH to go in 

Aankomsthal 1 is de vijfde in Nederland met deze service en ook nog 

eens 24 uur per dag geopend. 

Tap to Go
bij AH to go 
Aankomst 1

De Nespresso shop op Plaza is onlangs helemaal verbouwd en 

een echte eye-catcher geworden. Koffieliefhebbers kunnen nu 

gebruik maken van de self service wall en rekenen zelf af. 

Bij de realisatie speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Zo is 

een gedeelte van het meubilair gemaakt van koffie-restproducten 

en hangt er kunst van gerecyclede cups. Specialisten van Nespresso 

zijn wel altijd tijdens openingstijden aanwezig voor advies. 

Ook kunnen klanten nog steeds koffie proeven.

Verkrijgbaar bij Leonidas


