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Op de voorzijde:  
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15 mei 2018. Je kunt ook mailen naar sidebyside@schiphol.nl
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“Luisteren is helemaal
     nog niet zo makkelijk”

Drie weken lang, zo’n drie dagen in de week, 
drie workshops per dag, met gemiddeld 25 
deelnemers. Het waren superdrukke weken 
voor trainers/coaches Ida en Mathijs van 
Performance Solutions en voor Liesbeth 
Mahieu van Schiphol Group, verantwoordelijk 
voor de workshops. Doel van ‘Schiphol,  
That’s Me!’ is om medewerkers van Schiphol 
Retail in het zonnetje te zetten voor hun  
enorme inzet”, zegt Ida.

Sunshine
Na de gezamenlijke opening met lekker eten 
en drinken en een introductie met woorden 
van Tanja Dik op film splitste de groep zich  
op in tweeën en kwam het thema ruimschoots 
aan de orde. Ida noemt een voorbeeld:  
“Je hebt een leuk contact met een passagier. 
Die loopt naar het vliegtuig en komt naast  
iemand te zitten en ze hebben het over je. 
Wat zou jij willen dat die klanten over  
jou zeggen?” 

De aanwezigen schreven vervolgens indivi
dueel hun antwoorden op memoblaadjes.  
De antwoorden: ‘Als een klant mij de Sunshine 
van de winkel noemt ben ik blij!’ Of: ‘Ik ben  
er trots op als de klant zegt: jij hebt mijn dag 
tot een feestje gemaakt!’ Wil je dat bereiken, 
dan zal jij daar zelf iets aan moeten doen en 
gedrag laten zien waardoor klanten dit ook 
gaan zeggen. Als je de Sunshine van de winkel 
wilt zijn, dan is een vriendelijke lach, van 
begin tot eind van de dag, nodig. Je bent  
zelf verantwoordelijk voor je gedrag,  

dus jij kunt elke dag weer tot  
een feestje maken.” 

Eyeopener
Vervolgens werd in korte oefeningen  
de praktijk nagebootst. Een van die oefeningen 
ging over luisteren. Ida: “Dan blijkt dat luisteren 
helemaal nog niet zo makkelijk is. We hande
len vaak uit aannames, denken al te weten 
wat klanten willen of meemaken, terwijl dat 
niet altijd het geval is. Dat was voor iedereen 
een eyeopener.”Bij een andere oefening 
moest de groep een artikel van de tafel  
pakken; bijvoorbeeld een boek, een crème  
of powerbank. De uitdaging was om zoveel 
mogelijk voordelen voor de klant op te  
noemen, en dus niet de kenmerken van het 
product. “Een klant wordt blij van voordelen, 
dus benadruk die.” 

Verbinding
De leidinggevenden kregen een vergelijkbare 
workshop op 21 februari. “Wel waren er  
inhoudelijke verschillen”, zegt Ida. “We  
gingen in op de vraag wat het thema voor  
leidinggevenden betekent en wat zij kunnen 
doen om dit een vervolg te geven in de  
praktijk. Ook was er aandacht voor het maken 
van verbinding met je teamleden en het  
belang van concrete communicatie onderling.”
Terugkijkend, is Ida zeer happy over  
een succesvolle Schiphol, That’s Me! 2018. 
“Iedereen roept na afloop: tot volgend jaar! 
We doen het spelenderwijs, met veel lol en  
er zitten uiteraard ook leerelementen in.”  

Klantverwachtingen overtreffen! Dat was het thema tijdens  
de Powerworkshops van ‘Schiphol, That’s Me!’, die in januari voor  
honderden Schiphol-medewerkers werd gehouden. Trainer/coach  
Ida de Rijke blikt terug. “Iedereen roept na afloop: tot volgend jaar!”

Schiphol 
that’s Me

mailto:sidebyside@schiphol.nl
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De sneeuwploeg staat
ALTIJD STANDBY 

onder nul gaat, vriest de sneeuw op en krijg je ijsvorming  
op banen, opstelplaatsen en exits.

Standby
Met het voorbereiden van deze uitgave van Side by Side, zijn we  
inmiddels in februari aangeland en van hevige sneeuwval is sinds  
december geen sprake meer geweest. Blijft het hierbij? Voor het  
vliegverkeer prima, maar wellicht hebben deze ijsberen stiekem  
nog wel op een beetje meer winter gerekend? Half februari leek  
het erop dat er weer een winterweekend aan zat te komen, maar  
dat liep met een sisser af. Het derde weekend van februari, terwijl  
de Nederlanders medailles scoorden in ZuidKorea, werd geschaatst  
in Nederland. En hadden de deicing wagens volop werk. Op 1 maart 
kregen de ijsberen een oproep standby te zijn voor de nacht van  
2 op 3 maart. Zo wisselvallig kan het lopen. En hoewel iedereen  
zich voorbereidt en startklaar maakt om er vol tegenaan te gaan, 
wordt er ook opgelucht adem gehaald als de operatie vlekkeloos  
door kan gaan.  

Bron AiReport

Het begint natuurlijk altijd bij het weerbericht. Al vier dagen voor  
het gaat sneeuwen, wordt er druk geschakeld met de meteorologen. 
Dat het op 10 en 11 december wit zou worden op Schiphol leek zo 
goed als zeker. En dat betekent extra medewerkers oproepen. 
“Normaal gesproken hebben er zo’n twintig mensen dienst aan airside. 
Denk aan marshallers en airside support employees”, vertelt George. 
“Maar met sneeuw hebben we bijna vijf keer zoveel medewerkers nodig.”

Kleine luchthaven
Toen vielen de eerste sneeuwvlokken. En niet zo’n beetje ook.  
“Door de heftige sneeuwval kozen we ervoor om een ‘kleine lucht
haven’ te maken”, zegt George. “Dat betekent dat we één baan  
gebruiken voor starten en landen, in dit geval de Zwanenburgbaan.” 
De sneeuwploegen vegen de baan vliegtuigopstelplaatsen en  
de exits schoon en sproeien met een antivriesvloeistof. 

Als het stopt met sneeuwen ben je nog niet klaar. “Alle banen van 
Schiphol moeten we sneeuwvrij maken. Zodat de normale operatie 
weer kan opstarten.” Dat moet zo snel mogelijk gebeuren nadat  
het gestopt is met sneeuwen. Als de temperatuur namelijk  

Elke winter staat de Schiphol sneeuwploeg paraat voor barre weersomstandigheden.  
Zo moesten ze in december voor het eerst uitrukken dit ‘seizoen’. Hoe werkt de operatie  
eigenlijk als het sneeuwt? Wij vroegen het aan sneeuwleider George Mensonides.

Andreas Mavrocordatos met moeder  
Marie-Sophie bij Suit Supply.

Wat heb je gekocht? 
“Een nieuw pak voor mijn werk. We gingen 
mijn broertje wegbrengen, hij gaat vrienden 
opzoeken in Schotland. Toen dachten we:  
dan kunnen we op Schiphol meteen  
een nieuw pak kopen. Mijn oude pak  
was gescheurd.”

Shop je vaker op Schiphol? 
“Ja, want we vliegen veel. Ik ben half  

Frans, half Grieks, mijn familie woont  
in Nederland en zelf woon en werk ik  
in Luxemburg. Bij Suit Supply was ik nog  
nooit geweest, maar ik koop regelmatig  
iets op Schiphol.”

Wat is je favoriete winkel? 
“Ik kom graag bij die elektronicawinkel,  
Capi. Ik heb daar een keer een apparaat  
gekocht dat niet goed werkte en toen  
kon ik hem zonder probleem  
omruilen.”

Shoppers op Schiphol
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.



 

Donald Idskes, werkt voor de Gall&Gall  
op Schiphol.

Wat heb je gekocht?
“Ik heb een nieuwe smartphone bij  
Capi gekocht. Een Samsung A8, omdat hij  
daar lag te lonken in de etalage. Ik kreeg 
een fijne uitleg en bijkomend voordeel 
was dat de smartphone iets goedkoper 
was dan bij andere winkels.”

Shop Je vaker op Schiphol?
“Niet heel vaak, maar ik maak wel gebruik  

van de horeca. Aan de overkant haal ik voor 
het avondeten een pizza of pasta. Bij een  
sollicitatie van een nieuwe medewerker gaan 
we vaak even bij een koffietent zitten.”

Wat is je favoriete winkel?
“Er zijn een paar mooie winkels bijgekomen, 
zoals Leon. Toch zou ik graag meer speciaal
winkeltjes op Schiphol Plaza zien. Je ziet  
nu vooral de grote ketens. Bijvoorbeeld  
een olieen azijnwinkeltje, of waar je goede  
 sigaren kunt kopen. Ik denk dat daar zeker 
vraag naar is.” 

Shoppers op Schiphol
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.
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Een echte Jamie’s
Wie kent hem niet? Jamie Oliver was tweeëntwintig toen hij in 1999  
als The Naked Chef met zijn eerste gelijknamige kookboek en televisie
programma Engeland veroverde. Negentien jaar later heeft Jamie 
Oliver een internationaal imperium. Hij is de enige chef kok met  
een eigen magazine, een YouTube kanaal (3,5 miljoen volgers),  
een Instagram account (6 miljoen volgers) en meer dan twintig  
kookboeken op zijn naam. En dan heeft hij ook nog tientallen  
restaurants over de hele wereld, waaronder meer dan vijftig  
Jamie’s Italian Restaurants en sinds kort ook vijf Jamie’s Deli’s. 

Diervriendelijk
Na Oslo, Wenen, Düsseldorf en Nice heeft Amsterdam een echte 
Jamie’s. “Eigenlijk wilden we de eerste van de 34 luchthavens zijn  
waar een Jamie’s Deli komt”, vertelt Julius Verwoerdt, general manager 
van SSP Nederland, de exploitant van Tastes from the Lowlands en 
thans Jamie Oliver in Lounge 3. SSP zat in 2014 al met de Jamie Oliver 
Group om de tafel. Het duurde een jaar voordat voldaan kon worden 
aan de strenge eisen die Jamie Oliver aan voedsel stelt, licht Julius toe. 

“De producten zijn veelal biologisch en altijd diervriendelijk.  
Voor de pulled pork bijvoorbeeld gebruiken we niet zomaar  
varkensvlees, maar vlees van varkens die vrij hebben rondgelopen.” 

Grab and go
Jamie Oliver bewaakt zijn gezond en eerlijk eten concept goed,  
een belangrijke voorwaarde voor het succes. Het keukenpersoneel  
op Schiphol kreeg kooktrainingen om aan deze standaard te kunnen 
voldoen. Ook de barista’s gingen in training. Niet voor niets, de Deli  
is nog geen maand open en loopt nu al super goed, vertelt Julius.  
Met stip op één bij de klanten staat de Pizza Pepperoni. Maar ook  
de vers bereide smoothies, de grab and go salads en de full breakfast 
(ook veggie) doen het goed. Je vindt Jamie’s Deli in Lounge 3, meteen 
wanneer je als reiziger de securityconrole uitkomt e officiële opening 
moet nog plaatsvinden. En hoe gaaf, Jamie Oliver himself zal de Deli 
openen. Wanneer, Julius? “Dat is top secret, maar zijn komst zal zeker 
niet onopgemerkt blijven.” 

Jamie Oliver veroverde de wereld met zijn kookkunsten.  
Sinds 5 januari heeft hij ook Schiphol veroverd, met een Jamie’s Deli. 



“Ga er maar in zitten”, zegt Michiel. Dat laten 
we ons geen twee keer zeggen en snel daarna 
begint de stoel automatisch te masseren,  
gebaseerd op de drukpuntenmassage Shiatsu. 
Vijf minuten lang word je stevig onder  
handen genomen. Bovenin speelt een filmpje 
af met ontspannende muziek en zorgen  
beelden van vissen en palmbomen voor  
een ontspannen sfeer.

Verwenmoment
Het werkt. De rug is weer soepel en we  
kunnen er weer een tijdje tegenaan. “Het is 
een echt verwenmomentje”, zegt Michiel,  
de bedenker van de MassageOMatic. In 
maart 2010 mocht hij de eerste Massage 
OMatic op Schiphol plaatsen. Eerst was het  
een ‘kale’ stoel bij de STA balie. “Ik kwam  
hier via mijn moeder terecht die klant was  
van de verzameltaxi. Zij heeft de STAbalie 
verzocht om massagestoelen neer te zetten 
om de wachttijd te veraangenamen.  
Ik ben toen langs gegaan met als resultaat  
dat de eerste ‘kale’ stoel geplaatst werd.  

Ik heb later een bevriende architect gevraagd 
een behuizing te ontwerpen om zo meer pri
vacy te bieden, dit werd de MassageOMatic.  
Door de behuizing sta je niet te kijk voor  
anderen.” Inmiddels zijn er op Schiphol 46 
stoelen geplaatst. Door de jaren heen zijn ze 
verbeterd en voorzien van wisselautomaten 
en pin terminals. Vijf minuten massage kost 
twee euro. “ Wij zijn het voordeligste product 
van de luchthaven”, glimlacht Michiel.

Verzekeringsadviseur
Michiel is een ras ondernemer. Hij begon  
zijn carrière ooit als verzekeringsadviseur  
bij de RVS, maar zocht al snel het avontuur. 
Hiervoor was hij eigenaar van een strandtent 
op Scheveningen en heeft samen met zijn 
broer Bungy jump Holland opgericht,  
die het bungy jumpen in Nederland op  
de kaart heeft gezet. Zit hijzelf wel eens  
op de massagestoel? “Te weinig”, glimlacht 
Michiel, “maar toch wel een keer per week. 
En elke keer als ik ga vliegen, zit ik in  
de stoel.”  

Op veel plekken op Schiphol staan ze, de Massage-O-Matic.  
Het zijn massagestoelen van ondernemer Michiel Versprille.  
“Het is een echt verwenmomentje.”

Verwenmomentje
tijdens het wachten

Het Internet of Things (IoT) is het netwerk 
van apparaten die op het internet aan
gesloten zijn om gegevens te verzamelen 
en uit te wisselen. Dat gebeurt ook steeds 
meer op de lucht haven. Vanaf het moment 
dat reizigers de luchthaven opkomen,  
passeren ze touchpoints en slimme sensoren 
die data verzamelen. “Zo kunnen we slimme 
camera’s plaatsen op de wegen naar  
de luchthaven. Hier kunnen we dan op  
inspelen door de capaciteit bij parkeren  
of bij security aan te passen.” Op basis van 
de data, kan Schiphol enkele uren vooruit 
een inschatting maken hoe druk het gaat 
worden in de terminal. “Hierdoor kunnen 
we de operatie beter sturen en voorzien 
wij reizigers van goede informatie en  
verbeteren zo hun reiservaring’, vertelt Roel. 

Wat merk ik van IoT
Nu merk je er misschien nog niet veel van, 
maar indirect krijg ook jij met IoT te maken. 
Bij de roosterplanning krijg je in de toe
komst wellicht informatie aangeleverd 
vanuit het IoT netwerk. En bij onderhoud 
kan het ook van pas komen. Roel:  
“Een sensor in een lift kan meten hoe  
vaak de lift op en neer gaat. Op basis  
daarvan bepalen we nauwkeuriger  
wanneer een lift onderhoud nodig heeft 
voordat deze stuk gaat.”

Slimmer
Dankzij IoT worden gebouwen slimmer. 
Roel: “Zo starten we een pilot met het 
smart maken van het kantoorgebouw  
The Outlook. Bewoners krijgen de moge
lijkheid om het gebouw te besturen met 
een smartphone app. Ze bedienen zaken  
als licht en klimaat met hun telefoon,  
maar krijgen ook de mogelijkheid om  
een werkplek of collega te zoeken in  
het pand.” 

Bron AiReport

The 
Internet  
of Things
The Internet of Things is waar-
schijnlijk een term die je niet 
meteen iets zegt. Daarom laten 
we Roel van Teeseling, werkzaam 
voor het Digital Airport 
Programme, aan het woord  
om ons er meer over te vertellen 
en wat het voor Schiphol en  
jou betekent.
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Massage-o-matic



In 2023 is de nieuwe terminal op Schiphol klaar. Voor die tijd willen we 
de huidige terminal al aanpassen om de groei van het aantal reizigers 

op te vangen. Daarom richten we Vertrek en Lounge 1 opnieuw in.  
Dat betekent flink verbouwen, vernieuwen en uitbreiden.

Schiphol is de eerste luchthaven in 
Europa die maaltijden aan de gate 
bezorgt. Samen met HMS Host en maaltijd-
bezorger Deliveroo doet Schiphol een 
pilot waar passagiers een sushi maaltijd 
of een luxe broodje kunnen bestellen.

You’ve entered a food delivery zone, staat er 
op een meterslange sticker op de grond bij  
de EPier. We nemen meteen de proef op  
de som. Via de app van Deliveroo bestellen 
we bij gate E2 een broodje Caprese. De app 
houdt ons op de hoogte als de bestelling 
klaar is en de rider (de bezorger) onderweg  
is. En inderdaad, binnen een kwartier  
is het lekkere broodje bezorgd.

Negentig minuten
“Tegenwoordig kun je overal eten laten  
bezorgen in de stad. Waarom zou je dat  
niet op Schiphol kunnen doen?”, zegt Nicky 
Bresser, Business Manager Commercial 
Services. Zij is de afgelopen maanden druk 
bezig geweest met de invoering van Food 

Delivery at the Gate. “Uit onderzoek blijkt dat 
passagiers zich gemiddeld negentig minuten 
bij de gates ophouden, voordat ze boarden. 
Daar willen ze graag nog wat eten of drinken, 
maar ze willen wel graag blijven zitten.”
Het was reden voor Schiphol, Deliveroo en 
HMSHost om een pilot op te starten. Vier  
restaurants doen er aan mee, waaronder 
Kebaya en The Oven. Passagiers kunnen  
daarnaast bij het Mercure hotel maaltijden 
laten bezorgen bij wijze van roomservice. 
Binnen een kwartier wordt de bestelling  
bezorgd. “ Als we door de drukte niet  
binnen de vijftien minuten kunnen bezorgen,  
kan de passagier zelf besluiten bij het zien 
van de daadwerkelijke bezorgtijd of hij  
de bestelling nog plaatst.”

Op een luchthaven bezorgen is toch net iets 
anders dan in de stad, heeft Nicky ervaren. 
“Bezorgen met de fiets op de luchthaven  
mag niet. Toen kwamen we op het idee van 
een step. Die moet weer niet te groot zijn, 
want de bezorgers moeten ook trappen op 
lopen.” Een bel aan de step was niet mogelijk,  
dus roepen de riders onderweg vriendelijk 
‘pardon’ of ‘opgelet’.

Digitaal
De pilot op de D en de Epier en het hotel 
loopt dit voorjaar. Daarna volgt een evaluatie. 
“En het mooie is: we hoeven niet met horeca
ruimte uit te breiden bij de gate, we breiden 
uit met digitale vierkante meters.”  

Verbouwen, vernieuwen en uitbreiden
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Sushi bezorgen 
     aan de gate



Een bouwproject is geen bouwproject zonder 
een officieel startsein. Dat sein werd op  
25 januari gegeven door directieleden van 
Schiphol, André van den Berg en Siebolt 
Bennema. Als symbolische handeling werd  
een deel van de roltrap naar buiten gereden. 
“Op een relatief klein stuk grond zijn we  
inmiddels de 68,5 miljoen reizigers per jaar  
gepasseerd”, vertelt André. “We verwachten 
in de toekomst nog méér vluchten en méér 
reizigers. Natuurlijk zijn we al bezig met  
de bouw van de nieuwe pier en terminal en 
we hebben een prachtige tijdelijke vertrekhal 
neergezet. Maar ook de bestaande ruimtes 
kunnen we optimaler en efficiënter gebrui
ken. Zodat we nu al meer ruimte hebben.  
Dit project waar wij met zijn allen voor staan, 
de herontwikkeling van Vertrek en Lounge 1, 
maakt een belangrijk deel uit van het master
plan om Schiphol klaar te stomen voor  
de toekomst.”

Meer ruimte
Inmiddels is de verbouw gestart van Vertrek 
en Lounge 1. In de terminal is dat al goed 
zichtbaar. De werkgebieden zijn afgezet met 
stofschotten en er wordt al wat voorzichtig 
sloopwerk verricht. “Om de capaciteit qua 
checkin, security én lounge te vergroten, 

delen we Vertrek 1, Lounge 1 en de direct  
aangrenzende verdiepingen slimmer in”,  
vertelt projectmanager PLuS Michiel van Goor. 
“We bouwen onder andere een mezzanine  
die ruimte biedt aan het securityproces,  
net zoals de tussenverdieping in Vertrekhal 2.  
In het checkin gebied ontstaat daardoor  
meer ruimte voor passagiers. Ook in Lounge 1 
verbeteren we routes en komen meer  
voor zieningen zoals horeca en retail.” 

Verbetering voor iedereen
Het jonge en enthousiaste projectteam heeft 
in 2017 een knappe oplossing bedacht voor 
een heel ingewikkelde puzzel. Het gebrek  
aan ruimte maakte dat iedereen de urgentie 
voelde om met een goed plan te komen. 
Michiel: “Met de verbouwing van Vertrek  
en Lounge 1 willen we meer ruimte creëren  
en zorgen dat iedereen verbetering merkt,  
airlines, passagiers en collega’s van Schiphol. 
We verplaatsen bijvoorbeeld de businessclass 
lounges en de trappen en liften. De ingebruik
name van het securityfilter op de nieuwe  
mezzanine staat gepland voor het tweede 
kwartaal van 2020. Eind 2021 willen we  
helemaal klaar zijn – en de groeiende  
stroom reizigers goed en duurzaam  
hebben opgevangen.”

Wat merk jij daar als 
medewerker nu van?
De werkzaamheden die geluidsoverlast zullen 
geven worden zo veel mogelijk ’s nachts  
uitgevoerd maar natuurlijk gaat zo’n groot 
project niet ongemerkt voorbij aan passagiers 
en Schipholmedewerkers. De toiletgroep naast 
het securityfilter is door de werkzaamheden 
buiten gebruik tot eind mei. Onhandig,  
maar er zijn gelukkig alternatieven.  
Schiphol zal alle medewerkers van  
de bedrijven in het gebied zo goed  
mogelijk op de hoogte blijven houden.  

Verbouwen, vernieuwen en uitbreiden

Model in spé?
Meld je aan
Heb je de bouwborden en stofschotten  
bij de bouwprojecten al eens gezien?  
Dan heb je vast en zeker collega’s herkend. 
Nu is het ook jouw kans. Voor Perform 
today, Create tommorrow zijn we op  
zoek naar modellen. Meld je aan via  
tomorrow@schiphol.nl en zie jezelf  
terug in de terminal of ergens anders  
op een bouwbord of doek. 
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Tussen de bouwperikelen door laat Theo Goldberg, projectmanager  
en verantwoordelijk voor de bouw en verbouw van alle WOD winkels, 
enthousiast artist impressions van de nieuwe winkel op zijn telefoon 
zien. “We krijgen een wand met veertienduizend rode tulpen, een 
grote klomp waar je in kunt zitten en het bekende I Love Amsterdam 
logo met op de achtergrond op groot scherm het Rijksmuseum.  
Om een selfie bij te maken en te delen.” Het nieuwe winkelconcept  
We Love Holland speelt niet alleen in op sharing maar wil reizigers  
ook een Hollandbeleving mee geven. Alles wat ze tijdens hun reis  
door Nederland zagen, komt nog eens terug in We Love Holland. 

Nijntje
Nog steeds doen molens, klompen en tulpen het goed. Maar er is  
meer dat Holland kenmerkt. Theo: “Toen we het concept een jaar  
geleden in samenwerking met ons vaste ontwerpbureau Unit D  
bedachten, hebben we naar Hollandse iconen gezocht. Van Johan 
Cruijff tot het Rijksmuseum, van Nijntje tot Vermeer, van Max 
Verstappen tot Mondriaan.” Al die iconen zie je terug bij We love 
Holland. Kom je de winkel binnen, dan heb je in een oogopslag  
een blauwdruk van Nederland te pakken. 

Zachtroze 
Het NL+ kenmerkende oranje verdwijnt, zachtroze strepen en hartjes 
gaan de wanden kleuren. Dat past beter bij de artikelen. En roze is  
toch ook een beetje de kleur van de liefde. Het inpakpapier is ook wit 
met roze en bezaaid met hartjes, de souvenirs kun je personaliseren  
met een naamkaartje. 

Appels  
Het verhaal van World of Delights begon zestig jaar geleden,  
met de verkoop van appels aan passagiers op Schiphol. Nu zijn er  
30 winkel locaties op Schiphol, zoals Present Present, Let’s Play en 
FineFood. Schiphol bleef de thuishaven, maar WOD heeft inmiddels  
ook winkels op de luchthavens van Kopenhagen en Helsinki en  
souvenirwinkels in Delft en Amsterdam. Lekker dynamisch, vindt Theo 
en ook voor Evelien Lagerweij van marketing is stilstaan geen optie. 
“Stilstand is achteruitgang. Dat is geen motto, maar eens per tien jaar 
veranderen is gewoon te weinig.” Dus worden alweer de eerste stappen 
gezet voor een nieuw winkelconcept. Welke? Dat horen we binnenkort. 
Wordt vervolgd dus. 

Stilstaan past niet bij World Of Delights. Het is dan 
ook niet vreemd dat de NL+ souvenirwinkels plaats 
maken voor een nieuw eigentijds winkelconcept:  
We Love Holland. De eerste store-locatie is  
24 februari geopend, in lounge 3.

Van molens tot Mondriaan

mailto:tomorrow@schiphol.nl


Ruime openingstijden 
Wist je dat het voor alle Schipholwerkers  
mogelijk is om jouw vaste apotheek op 
Schiphol Plaza te hebben? De apotheek is  
gevestigd in aankomstpassage 1 van Schiphol 
Plaza. De apotheek is alle dagen van het jaar 
geopend van 07.00 uur tot 22.00 uur. 
Producten die niet in het assortiment  
aanwezig zijn en voor 12.00 uur worden  
besteld, kunnen dezelfde werkdag rond  
18.00 uur worden afgehaald (mits leverbaar 
bij de groothandel). 

24-uurs service
Op Schiphol kun je ook buiten openingstijden 
geneesmiddelen ophalen. We leggen je bestel
ling klaar in een medicijnkluisje. Het enige dat 
je nodig hebt is een toegangscode: die sturen 
wij je per sms. Na je werk nog een recept  

ophalen is dus geen probleem; met de ruime 
openingstijden kun je bij Apotheek Schiphol 
Plaza nog gemakkelijk jouw recepten afhalen.

Exclusieve producten
Een aantal producten is exclusief te verkrijgen 
bij Apotheek Schiphol Plaza, bijvoorbeeld 
huidverzorgingsproducten van: Dr. Hauschka, 
Eucerin, La RochePosay, Vichy en Weleda.  

Extra korting
Daarnaast krijg je als Schipholwerker ook  
nog eens 5% extra korting bij de apotheek  
op verschillende producten. Dit krijg je op  
vertoon van je KLM, Schiphol of Plaza  
kortingspas. Niet in het bezit van een dergelijke 
pas? Deze kun je gratis aanvragen via  
www.schiphol.nl/korting. 

De griepepidemie in Nederland  
is gestart in december en houdt nog 

steeds aan. Op Schiphol Plaza is sinds 
2014 een apotheek gevestigd. Hier 

kun je snel en gemakkelijk jouw medi-
cijnen en overige producten ophalen, 

zodat je weer snel op de been bent.

Griepvirus te pakken?
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Handgebakken friet en halal kebab. De betere east meets west snackbar vind je op Plaza bij Arrivals 2.  
Vijf redenen om heel snel langs te gaan bij Pommes Frites & Dönner Kebab.

“Doe mij een puntzak en een pide”

1. #love verse friet
Gemaakt van een speciaal gepote nieuwe 
aardappelsoort uit de Hoeksche Waard. Zo’n 
vierhonderd kilo (met schil) gaat er dagelijks 
doorheen bij Pommes Frites & Dönner Kebab, 
voorheen Vlaamse Frites. Eerst worden de 
aardappels met de hand gesneden, dan voor
gebakken. Daarna gaan ze in een speciale 
blast chiller – die koelt de frieten razendsnel 
en onttrekt vocht. En voilà, bij de tweede 
ronde komen ze perfect goudgeel direct  
uit de frituur in een puntzak. 

2. Halal vlees
Je kunt twee soorten kebab krijgen: kalf of 
kip, en beiden zijn halal. Je kunt kiezen uit  
zes varianten: Dürüm of pide met kipkebab, 
kalfskebab of kapsalon. De plek waar de 

kebab wordt gegrild en gestreken is  
gescheiden van het frituurgedeelte,  
maar bij de uitgifte komen ze weer samen. 

3. De ouderwetse automatiek
Ooit bedacht door de FEBO, de Amsterdamse 
snackkoning uit de Ferdinand Bolstraat:  
kroketten, frikadellen en kaassoufflés warm 
uit de muur. En nu ook hier, voor 2,25 euro 
gaat het luikje open. Geen muntgeld?  
Je kunt ook met je pinpas contactloos  
betalen bij de automatiek.

3. Garnalenkroketten
Handgemaakte, van Holtkamp. In Vlaanderen 
zijn ze razend populair bij een frietje, hier zijn 
ze in opkomst. De kalfskroketten zijn ook van 
Holtkamp. En dan kun je nog kiezen voor een 

‘gewone’ Amsterdamse kroket en de bekende 
snacks – van bamischijven tot kipnuggets. 

4. Een frisse uitstraling
Dit is geen traditionele snackbar,  
maar een met een frisse uitstraling:  
witte tegeltjes, veel gele accenten,  
lichte houten balies en tafels, heldere  
verlichting. Je zit op gele en grijze krukken 
aan de hoge tafels die houders hebben  
voor de frietpuntzakken. Handig!

5. Ruud van der Salm
De HMSHostmanager van de enige snackbar 
op Schiphol die verse friet heeft. Ruud zegt 
geen patat, maar friet want deze horecaman 
pur sang komt uit Maastricht. Omdat ze nog 
maar pas open zijn, is Ruud nog druk om de 
processen soepel te houden tijdens de spits
uren tussen 11 uur en half 2 en tussen 5 uur  
en 8 uur. Vooral op vrijdagmiddag kan  
de wachtrij lang zijn. Dat ligt zeker  
aan de kwaliteit, maar de 20% korting 
 op je Schipholpas helpt ook.  

http://www.schiphol.nl/korting
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In Hal 9 van de HORECAVA in de RAI Amsterdam 
vond in de tweede week van januari ‘de lekkerste 
wedstrijden’ plaats waar 22 collega’s aan meededen. 
De vier dagen in beeld en hun reacties.

Dag 1
Nieuw tijdens de Lekkerste Wedstrijden:  
De Lekkerste Hotdog. Een razend populaire 
snack. Richard Theisen durfde het aan en won 
de sponsorprijs met The New Dog In Town. 
 
De vakwedstrijd ‘Lekkerste Broodje Horeca’ 
vindt al sinds 1984 jaarlijks plaats tijdens de 
Horecava. Hanno Lansdorp en Silvia Morais 
maakten beiden de heerlijk broodjes Talk of 
the Town en Karma Food Star. De vakjury  
beoordeelde de broodjes op originaliteit,  
gezondheid, uitstraling en een verbluffende 
smaaksensatie.

Dag 2
Op dag twee van de Lekkerste Wedstrijden  
op de Horecava maakte Ferlyan Palimbong de 
Lekkerste Hamburger Fastest van Nederland; 
de Javaanse Pomodoreburger. De vakjury 
prees de winnende hamburger vanwege  
de kwaliteit van het hamburgervlees,  
de opmaak, de snelle verwerking en  
de totale uitstraling van de burger.

Ferlyn vertelt: “Ik heb een aparte burger  
gemaakt met een Aziatische swing, dat zie  
je bijna nergens. Ook niet in Azië, daar zijn 
alle hamburgers Europees. Ik heb speciale 
kruiden gemixt met het vlees, Javaanse  
kruiden. Daardoor is de burger een beetje  
pittig. En ik heb kroepoek in plaats van chips 
gebruikt.’ Onderop de burger zat podomoro. 

Dat is gestoofd vlees, een klassiek Indonesisch 
gerecht. Palimbong is in Indonesië geboren  
en werkt bij Kebaya op Schiphol. 

Danielle Touwslag viel ook in de prijzen  
met haar lekkerste broodje Verre Reis in  
de categorie ‘catering’, ze won de derde prijs!

Dag 3 
Inmiddels een vaste waarde bij de jaarlijkse 
Lekkerste Wedstrijden. Het Lekkerste Broodje 
in de categorie ‘On the Move’ is bedoeld voor 
de culinaire creatieveling, die leveren aan  
horecalocaties bij trein, bus en tankstations, 
vliegvelden en aan zaken op andere  
drukke verkeerslocaties.

Het regende deze tweede dag prijzen voor 
HMSHost. Karim Hamouchi heeft met zijn 
broodje Tasty Marrakech de winst gepakt.  
Hij liet de jury en de Horecavabezoekers  
zien waar het bij deze tak van sport precies 
om draait. Hamouchi, die met afstand  
de beste was, heeft dan ook goed gescoord 
op smaak. ‘Het broodje is een klein beetje  
pittig, maar niet te. De hoofdcomponent  
van het broodje van Hamouchi was kip met 
authentieke Marokkaanse smaken. ‘De kip  
is 36 uur gemarineerd met onder meer Ras  
el Hanout, knoflook en koriander. Ras el 
Hanout is een mengsel van ongeveer twintig 
à dertig verschillende specerijen.’

Astrid Roos van Rotterdam The Hague Airport 
deed voor de eerste keer mee en won gelijk 
de tweede prijs met haar broodje Rotterdam 
on the Move. “Perfecte combinatie voor  
op een Airport.”

De derde prijs was voor collega Dilman Taha 
van Streetfood Market. Met zijn broodje 
Streetfood Favorite sloot hij aan bij de andere 
winnaars op het podium.

De derde dag was ook de wedstrijd ‘Lekkerste 
Broodje Anders’. Dat onderdeel is van de 
Lekkerste Wedstrijden die op de Horecava 
plaatsvinden. De vakwedstrijd, waaraan  
15 deelnemers mee deden om het Lekkerste 
Broodje Anders, is een initiatief van  
de stichting Lekkerste Wedstrijden.  
Saïd won de tweede prijs met zijn broodje 
Magic Marrakech. Maar uiteindelijk waren  
het allemaal winnaars.

De Hamburger van Ferlyan en broodje van 
Karim worden opgenomen in het assortiment 
van HMSHost opdat de gasten ook heerlijk 
van deze winnende smaaksensaties  
kunnen genieten. 

Bron Hostpitallity  

op de lekkerste wedstrijden  
tijdens HORECAVA

Allemaal winnaars



Wel eens van flyboarden gehoord?
Zouhair Mzaita is een van de  

weinige medewerkers op Schiphol 
die deze sport beoefent. “Als het 

je lukt om het evenwicht te  
bewaren, voel je je superman.”

Zouhair werkt sinds januari van dit jaar bij 
Capi Electronics. “Ik heb net een leuke klant 
geholpen, Rico Verhoeven”, zegt hij glim
lachend. Zelf is Zouhair ook een krachtpatser 
met brede schouders, want hij doet aan  
flyboarden. Het is een watersport waarbij je 
met twee krachtige waterstralen metershoog 
boven het water ‘vliegt’. Een jetski stuwt  
het water van de pomp via een slang naar  
de uitlaten van het flyboard. “Er zijn twee  
mogelijkheden”, zegt Zouhair. “Je kunt samen 
met een bestuurder van de jetski gaan  
fly boarden, maar je kunt het ook zelf  
doen met de afstandsbediening.”

Onbeschrijflijk
Zouhair beoefent deze sport nu vier jaar.  
En daarmee hoort hij tot een select groepje, 
want er zijn er in Nederland niet veel die  
deze sport op fanatiek niveau beoefenen. 
“Het gevoel is onbeschrijflijk als je het voor  
de eerste keer doet”, zegt Zouhair. “Wow,  
die adrenaline die loskomt. Je voelt alles  
tegelijk. Enerzijds is het beangstigend, maar 
als het je lukt om het evenwicht te bewaren, 
voel je je superman.”
In het voor en hoofdseizoen is hij bijna  
elke week wel op de plassen rondom Almere,  
waar hij woont, aan het flyboarden. “Je kunt 
het niet overal doen. Voor een show overleg
gen we soms met de gemeente of het op  
bepaalde plekken kan.”

Verjaardagpartij
Een goede vriend heeft een flyboardschool  
en daar geeft Zouhair ook lessen en verzorgt 
shows. “We hebben tijdens de Sinterklaas

intocht in Naarden een demonstratie gegeven. 
Je ziet dan die kinderen verwonderd kijken, 
dat is geweldig. We worden uitgenodigd voor 
verjaardagpartijtjes bij – vaak welgestelde – 
mensen thuis. Zij hebben dan een woning  
aan het water en dan kunnen wij de kinderen 
een workshop geven. We doen ook regelmatig 
bedrijfsuitjes.”
Flyboarden vergt veel spierkracht en er komt 
veel bij kijken. “Je moet goed in de gaten 
houden waar de jetski of de slang is, want  
je kunt zo in de knoop raken.” Zouhair heeft 
ook flinke klappen in het water gemaakt. 
“Dan had ik daarna een blauwe plek die  
van mijn borst naar mijn dij liep.” De sport  
is in opkomst, want er worden inmiddels 
Nederlandse en Wereldkampioenschappen  
gehouden. “Het laatste WK was in Dubai. 
Daar was ik helaas niet bij. Wel ben ik elk  
jaar op het NK om een vriend te begeleiden. 
Zelf doe ik niet mee. Als je ziet hoe goed  
ze daar zijn, dan denk ik: dit laat ik graag  
aan anderen over.”

Twintig meter
Het liefst wil Zouhair nog een keer op zee  
flyboarden. “Nu doen we het vaak op een 
meer of kanaal, maar op zee voel je je zo  
vrij als een vogel en kun je zo diep duiken  
als je zelf wilt.” Gemiddeld kom je met  
flyboarden een paar meter boven het water  
uit, maar Zouhair haalde wel eens twintig 
meter. “Ik heb wel eens naast een flatgebouw 
boven het water ‘gevlogen’. En als ik dan  
even naar de flat zwaai, zie je de bewoners 
heel verbaasd kijken.” 

Wow
die adrenaline die loskomt
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De hobby van
Zouhair Mzaita
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Exquisite – winnaar van de 
Hospitality & Service Award
Toen er zomaar ineens een dame in een  
gouden mantelpakje en een Engelse gentle
man gevolgd door een cameraploeg om een 
uur of 11 in de ochtend champagne kwamen 
kopen, begon het bij de Exquisite
medewerkers te dagen. De champagne was 
voor hen, als winnaars van de Award. SAR  
floor manager Kareem Moustafa is heel erg  
blij met deze moral booster voor het team.  
En verrast. “Ik had het echt niet verwacht, 
maar how lucky ben ik dat ik vandaag werk.” 
Kareem omschrijft het concept van Exquisite  
als volgt: “Of je hier nu iets koopt voor 30  
of voor 30.000 euro, iedereen krijgt bij ons  
dezelfde service.” De uit Canada afkomstige 
whiskykenner heeft geen favoriete whisky. 
Dat kan ook niet. “Whisky is net muziek, 
welke ik het liefste drink depends on my 
mood. En ook het tijdstip speelt mee.” Bij 
Exquisite weten ze alles van (sterke) drank  
en van sigaren. Ze nemen de tijd voor je en 
laten je proeven. Het beste tijdstip daarvoor  
is overigens rond 10 uur ’s ochtends, als je 
neus nog ‘scherp’ is. 

GWK Travelex – winnaar van  
de Team Spirit Award
Het leek wel een flashmob. Uit het niets  
kwamen de vijf (nep)passagiers om het GWK
team te verrassen met een op maat gemaakte 
serenade. Ineens begonnen ze voor ze te  
zingen en te dansen. De muziek van Bruno 
Mars’ Uptown funk schalde door de boxen, 
een show voltrok zich voor de balie. Even 
stond de hal op zijn kop, de aanwezige GWK
medewerkers swingden achter hun balie en 
zongen luidkeels mee: “Kom nu allemaal 
samen voor een supergoed TEAM!” Gejoel  
en geklap, spirit genoeg in dit 35koppige 
team. Medewerker Sylvie: “We zijn een soort 
familie, voelen elkaar goed aan. Iedereen 
heeft zijn eigen karakter, maar we zijn open 
en eerlijk en kunnen onze emoties delen.”  
De echte spirit achter het team volgens Sylvie 
is Björn, teamleider en een mensenmens. 
Björn: “De mensen moeten het werk doen. 
Elke dag weer staan ze van 6 uur ’s ochtends 
tot 10 uur ’s avonds klaar voor de passagiers. 
Persoonlijke aandacht en er voor elkaar zijn, 
vind ik belangrijk. Je vormt toch een beetje 
een familie samen.” Een hecht team, die 
GWKfamilie. 

 
HMSHost – winnaar Innovation 
Award
Met participatie aan FLIO, een global airport 
app voor een digital airport experience,  
menukaarten en bestelservice op IPads en  
op handen zijnde bestelservice via Deliveroo  
is HMSHost een waardige winnaar van deze 
Award. Gefeliciteerd HMSHost!

Multivlaai – winnaar Growth 
Award Landside
Een geweldige omzet boost op dezelfde  
vierkante meters, door naast vlaaien en  
bonbons ook het assortiment van Jamin  
te gaan voeren. Dat bleek zeker een  
geweldige zet, want daarmee ging Multivlaai 
de nummer 1 positie innemen voor de groot
ste groei in landzijdige omzetontwikkeling.

HMSHost – winnaar Growth 
Award Airside
De passagiersgroei in 2017 heeft HMSHost 
geen windeieren gelegd. En ook door de 
inzet van de medewerkers viel hen de eer  
de eerste plaats te bemachtigen.

Aan het einde van de dag was er nog een  
gezamenlijke borrel zodat alle genomineer
den in de gelegenheid waren de winnaars  
te feliciteren. 

De Business Awards worden jaarlijks in  
februari uitgereikt aan het personeel van  
retail en horeca en service gelegenheden  
in de terminal. Door hun inzet en vakman
schap zorgen zij er elke dag weer voor dat 
passagiers hun verblijf op Schiphol als prettig 
ervaren en er goede herinneringen aan  
overhouden. Er zijn vier categorieën:  
de Hospitality & Service Award, de Team Spirit 
Award, de Growth Award Airside en Landside 
en de Innovation Award.

Met een verrassingsoverval, champagne en bloemen zijn  
alle winnaars van de Business Awards 2017 op 8 februari 
in het zonnetje gezet. De vier gelukkige teams op een rij.

Een moral booster
voor je team



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

VERSE SUPER
STROOPWAFEL

HMSHOST ICEWatch
trendy horloge

• Balcony Bar 
•  Coffee Bar  

(Segafredo vertrek 1, Douwe Egberts Vertrek 3, 
Segafredo arrivals 3)

• Color Café 
• Grand Café Plaza 
• Hello Goodbye Bar

• La Place Restaurant 
• La Place Express 
• Leon 
• Pommes Frites & Döner Kebab 
• Segafredo Café arrivals
• Urban Beans

korting
20%

van 2,00 voor€1,50

Side
Side

by
Voor alle aanbiedingen geldt: tegen inlevering van de voucher
en niet in combinatie met de reguliere Schipholkorting.Specials!

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

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

EXPO

Bij de volgende locaties ontvang 
je op vertoon van de Schipholpas 

€9,95

B&S CREWSHOP

SCHEERMESJES
FUSION of VENUS - 4 MESJES

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

van 61,- voor€29,-

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

KAPPÉ PERFUMES & COLORS

En nog twee Awards!

Wat gaven de lezers aan waarom we deze Awards 
verdienden? Volgens hen laat Schiphol een wereld 
vol verrassingen en inspiratie zien. De compleet  
vernieuwde Lounge 2 en onlangs hernieuwde 
Holland Boulevard zijn hier mooie voorbeelden  
van. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderende 
wensen en behoeften van reizigers en krijgt  
men een mooie herinnering aan Nederland mee,  
ondersteund met een aansluitend aanbod van  
de winkels en horeca.

Verwelkomen
“Schiphol is samen met haar business partners altijd 
op zoek naar hoe we onze passagiers warm kunnen 
verwelkomen en een goede ervaring kunnen 
geven”, zegt directeur Consumer Products & 
Services Tanja Dik. “Nieuwe concepten op een  
unieke en magische plek: exclusieve producten,  
luxe merken en een duidelijke Nederlandse signa
tuur. Ik wil dan ook al onze business partners en 
hun medewerkers danken voor hun bijdrage, deze 
Awards zijn vooral aan hun inzet te danken.”  

Waren de Business Awards een interne Schiphol aangelegenheid, ook inter-
nationaal vielen we in de prijzen. Lezers van het prestigieuze Amerikaanse  
reismagazine Global Traveler kroonden Schiphol tot winnaar in de categorieën 
‘Best Shopping Airport’ en ‘Best Duty-Free Shopping in Europe’.

van 159,- voor€79,-

3 halen2betalen

Happy Socks


