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De feestdagen zijn een tijd van samenzijn en bijzondere momenten met el-

kaar. En daarmee ook het zoeken naar dat perfect cadeau voor je dierbaren. 

Juist de zorg en aandacht die gemoeid is met het vinden van iets speciaals of 

persoonlijks, maakt een cadeau zo waardevol. En daarmee is geven misschien 

nog mooier dan krijgen.  

Geschenken

We helpen onze reizigers graag om met iets bijzonders en unieks voor onder 

de boom thuis te komen. We verrassen hen dit jaar met Nice to Gives. Mooie 

geschenken die we feestelijk inpakken en unieke ready-to-go giftsets in diver-

se varianten. Voor hem, voor haar, voor de kids of voor die zakenrelatie waar-

voor je nog iets zoekt.  

Haastige passagiers kunnen nu zelfs bij de gate nog hun laatste kersgeschenk 

inslaan. Rituals heeft naast haar pop-up stores, in Lounge 1 (gate B en C) mo-

biele verkooppunten waar je terecht kunt voor luxe gift sets voor een vriendin 

of familielid. Wedden dat ogen stralen bij het openen van al dat moois?

En omdat het de Happy Holidays zijn, heeft See Buy Fly nog een extra cadeau-

tje: € 5,- korting! Bij aankopen van minimaal € 100,- krijgen shoppers aan 

Airside bovendien € 10,- korting op hun volgende aankoop.

Prijzen winnen

We pakken nog eens extra uit met een ‘Scan & Win’ actie van 10 tot 24 de-

cember. Hostesses delen vouchers uit waarmee je mooie prijzen kunt winnen. 

Bij de speciale display scannen  reizigers de voucher en zien bij welke Business 

Partner ze een interessante korting of een gratis cadeau ontvangen. Als colle-

ga kan je natuurlijk ook gebruikmaken van deze actie. 

Geven wordt zo voor onze reizigers tijdens de feestdagen nog mooier en 

makkelijker. Happy Holidays!

9

De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken. Onze luchthaven schittert en blinkt. 

Duizenden lampjes verlichten de terminal, de etalages zijn prachtig ingericht en er hangt een 

warme en feestelijke sfeer. Natuurlijk laat de Kerstman regelmatig zijn gezicht zien.

De mooiste cadeaus om te geven
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We ontmoeten elkaar ruim een half uur later dan 

afgesproken, want er was een vrouw in Lounge 1 

onwel geworden. “Toen we aankwamen ging het 

eigenlijk alweer goed met haar”, zegt Vincent. 

Lachend: “Ze dacht vast: door die drie wil ik niet 

geholpen worden.” Met de humor zit het wel 

goed in dit team. “Dat relativeert”, vertelt Kees. 

“Want tijdens een melding zijn we bloedserieus en 

heel geconcentreerd.”

Over de start- en landingsbanen

Kees en Vincent zijn allebei verpleegkundigen en 

doen de patiëntenzorg. Sven is als ambulance-

chauffeur verantwoordelijk voor de communicatie 

met de alarmcentrale, het ziekenhuis en de toren. 

Ook helpt hij Kees en Vincent waar nodig. Het am-

bulancepersoneel mag als een van de weinigen op 

de start- en landingsbanen rijden. Een snelheidsli-

miet hebben ze niet. Sven: “Maar we houden het 

verantwoord. Want als de redder zelf langs de 

kant ligt, heb je er niks aan.”

Veiligheid boven alles

Achterin liggen twee kogelvrije vesten. Bij gevaar-

lijke situaties moet het ambulancepersoneel deze 

aan. Laatste keer dat ze in deze outfit stonden, 

was december 2017 toen er een man op Schiphol 

Plaza dreigde met een mes. “Trek maar eens aan, 

dan voel je hoe zwaar het is”, zegt Sven. Het vest 

wordt over ons hoofd getild en de helm opgezet. 

“Nu nog de acute tas achterop je rug en de hart-

monitor vasthouden.” Zeker 30 kilo zwaarder,  

vragen we ons af hoe je zo nog kan hulp verlenen. 

“Het is een hoop extra gewicht, maar het houdt 

ons wel veilig.”

Is er een dokter in de zaal, eh, vliegtuig?

Vincent brengt ondertussen een medical kit naar 

een vliegtuig dat straks een internationale vlucht 

gaat maken. “Als je de oceaan overvliegt, kan je 

niet zo ergens landen als iemand onwel wordt”, 

vertelt hij. “Daarom hebben zij een uitgebreide 

medische kit aan boord, waarmee de meeste pa-

tiënten in de lucht gestabiliseerd kunnen worden.” 

Een medical kit bevat een dokters- en purserge-

deelte. Elke purser heeft een speciale EHBO-cursus 

gehad en kan dus eerste hulp verlenen.

Een overlijden blijft moeilijk

Alle drie hebben ze al veel meegemaakt als  

ambulancemedewerkers op onze luchthaven. “Een 

overlijden blijft moeilijk”, vertelt Kees. “Maar ik 

denk altijd: ik heb er het maximale aan gedaan om 

dit te voorkomen. En samen met Schiphol regelen 

we goede nazorg. Theo van het mortuarium is  

een fantastische man die elk overlijden respectvol  

behandelt en het luchthavenpastoraat zorgt  

voor de opvang van familieleden indien nodig.  

Zo blijven we het meeste doen wat we kunnen 

voor degene die is overleden.”

In Kees of Emergency

Gelukkig hebben wij dit vandaag niet mee hoeven 

maken. Sterker nog, er is vanmiddag geen alarm-

melding geweest. “Vanmorgen hadden we er 

maar liefst vijf. Er is geen peil op te trekken”, zegt 

Sven. Voordat de mannen aan tafel schuiven bij  

de brandweer voor het avondeten, zetten ze ons 

af bij het Schipholgebouw. “In Kees of emergency 

kan je me bellen”, roept Kees ons zwaaiend achter-

na. “Je hebt mijn nummer.” Als we zeggen dat hij 

dat ons nog niet heeft gegeven, lacht hij: “Jawel 

hoor,  020-6012222.

“Zo jij durft met je witte broek! Je snapt dat die straks onder het bloed 

zit hè”, grapt ambulancemedewerker Kees Mentz. Samen met Sven 

Kerkvliet en Vincent Peters vormt hij vandaag het ambulanceteam van 

Airport Medical Services, een joint venture van KLM Health Services en 

Schiphol. 

In Kees of Emergency

020-6012222

Bron: AiReport

   SidebySide  3 

SPL Side by Side 4-2018.indd   3 14-12-18   09:45



Schiphol That’s me in teken van cultuur

Wonen op Schiphol:

Wat heb jullie gekocht?

Evy: “Een adapter met een usb-uitgang voor 
mijn iPhone. De mijne was stuk gegaan.” 

Shoppen jullie vaker op Schiphol?

Cynthia: “Ja, altijd als we op vakantie gaan, dat 
is twee tot drie keer per jaar. We zijn dan ruim 
op tijd zodat we kunnen rondlopen, wat we erg 
leuk vinden en wel zo relaxt is. We komen uit 
Roosendaal (B) en zijn nu ook twee uur te 
vroeg, al hebben we niet eens een vlucht te 
halen.” Cynthia vertelt: “We wachten op mijn 
zoon, hij is weekendje weggeweest naar Praag 

met zijn vriendin. Omdat hij militair is, gaat hij 
dit weekend op uitzending voor ruim vier 
maanden.”

Wat is je favoriete winkel?

Beide tegelijk, lachend: “We eten en drinken al-
tijd wel wat bij La Place.” Daarna zegt Cynthia: 
“Een favoriete winkel hebben we niet echt, we 
gaan gewoon lekker shoppen en onze tijd vol-
maken.” Evy knikt bevestigend en ze constate-
ren dat het wel tijd wordt voor een kop koffie 
bij La Place.

ShoppersopSchiphol
Cynthia de Beer en haar nicht Evy de Beer bij Service Point 

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.

 

Je moet wel even zoeken voor je bij de twee-on-

der-een-kapwoning op Schipholweg 202 en 204 

bent. Zelfs Google Maps snapt niet hoe je er komt, 

die leidt ons tot het einde van parkeerterrein P4. 

En dus staan we niet bij de ingang van het huis, 

maar komen we uit in de achtertuin. “Veel mensen 

komen niet eens meer op bezoek omdat ze het 

niet kunnen vinden”, zegt Elly de Rooij.

Hond op landingsbaan

Door de jaren heen heeft de familie hun woonom-

geving zien veranderen. “Vroeger lagen hierom-

heen sportvelden voor het personeel van Schiphol. 

Een manege, tennisbaan, voetbalvelden, noem 

maar op”, vertelt Hans. “Eén van onze honden 

klom wel eens over het hek. Dan werden we ge-

beld door de brandweer van Schiphol. Liep ‘ie 

weer ergens op een landingsbaan.” De sportvel-

den en weilanden rondom het huis maakten 

plaats voor parkeerterrein P4. Wel even anders. 

Hans lacht: We hebben geen park meer, wel een 

autopark.”

Lekker rustig

Ondanks de veranderingen wonen ze nog altijd 

met veel plezier op Schiphol. “We hebben hier alle 

ruimte”, zegt Elly. “En het is zo lekker rustig.” 

Rustig? Naast een luchthaven?! “Wij zitten niet 

onder de aanvliegroute”, zegt Hans. “Wat dat be-

treft kan je beter dicht op Schiphol wonen dan er 

verder vanaf. Het enige waar wij soms last van 

hebben zijn mensen die terug komen van vakantie 

en op het parkeerterrein staan schreeuwen. Of 

met hun rolkoffers heen en weer lopen. Verder 

hoor je hier niets.”

Beste spottersplek

Lesley is de enige vliegtuigenfanaat van de familie. 

“Ik blijf het prachtig vinden om te zien… al die 

toestellen die hier landen en vertrekken”, zegt ze. 

“Ik pak ook regelmatig de bus naar Schiphol om 

de vliegtuigen te bewonderen. Al heb ik zelf na-

tuurlijk de beste spottersplek: ik hoef alleen maar 

uit het raam te kijken.” Hoewel ze regelmatig reist, 

is ze nog nooit op de Buitenveldertbaan geland of 

gestart. “Dat wil ik zo graag: dan zie ik mijn huis 

vanuit het vliegtuig!”

Goede reis, welkom thuis!

Rare dingen hebben ze genoeg meegemaakt in de 

tijd dat ze op Schiphol wonen. Allemaal zijn ze wel 

eens staande gehouden door de Koninklijke 

Marechaussee. “Liep ik na schooltijd naar huis, 

hoorde ik ineens door de intercom van hun auto: 

‘mevrouw, wat doet u daar?’”, vertelt Lesley. 

“Niemand die verwacht dat er nog een woonhuis 

op de luchthaven staat.” En de parkeerwachten 

van P4 wensen hen standaard een ‘goede reis’ of 

‘welkom thuis’ als ze gewoon naar het werk gaan. 

“Ik laat het maar zo”, zegt Elly. “Anders blijf ik uit-

leggen dat ik hier gewoon woon.”

Verhuizen? Dan einde huwelijk

Elly wilde wel eens weg. “Een huisje voor onszelf in 

een dorp. Ook omdat Lesley dan kon opgroeien in 

een buurt met andere kinderen.” Maar dat was 

geen optie. “Als ik wilde verhuizen, was het einde 

huwelijk.” Want Hans, die krijg je niet naar een 

dorp. “Ik word niet blij van een huis waar veel 

mensen naast me wonen. Daar erger ik me op  

vakantie al aan. We hebben nu alle ruimte. Ik wil 

hier nooit meer weg.”

De 4e zaterdag in september was het burendag. Mooi moment om weer 

eens bij te kletsen met degenen die naast je wonen. Ook Schiphol heeft 

directe buren, de familie De Rooij heeft zelfs een huis óp onze luchthaven. 

Samen met hond Charlie zijn zij de laatste bewoners op Schiphol.

“Ik wil hier nooit meer weg”
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Schiphol That’s me in teken van cultuur

Wonen op Schiphol:

Met zoveel warmte nog in ons lijf was het moei-

lijk verplaatsen naar de winter, naar datgene wat 

nog moet gaan komen. Verbinding met elkaar, 

onderling van verschillende bedrijven en verbin-

ding met onze passagiers van verschillende cul-

turen en windstreken. Maar voor cultuur hoeven 

we het niet zo ver te zoeken, want wat is cultuur 

nu eigenlijk? 

Denken, doen en hebben

Met dit thema gaan we aan de slag tijdens 

Schiphol That’s me. Cultuur bestaat uit al die  

dingen die mensen denken, doen en hebben:  

gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen 

en waarden, bestaanswijze, muziek en voor- 

werpen, eetgewoonten en wijze van kleden.  

Dat is in tegenstelling tot natuur, wat aange- 

boren is, spontaan en zonder menselijk toedoen 

is ontstaan. Natuur kan uiteindelijk weer in  

cultuur worden gebracht, denk aan aangelegde 

tuinen, teruggesnoeide bomen en struiken waar-

door er weer nieuw leven ontstaat.

Binnen bedrijven is ook sprake van verschillende 

culturen, tussen (hoofd)kantoor en de werkvloer, 

de medewerker op een vaste werkplek of dege-

ne die alsmaar onderweg is. Deze kunnen elkaar 

versterken, maar er kan ook miscommunicatie 

zijn, dan kan het lijken alsof iemand van een  

andere planeet komt.

Met dit thema gaan we aan de slag tijdens een 

van de workshops, uiteraard weer op een inter-

actieve manier. 

Let op: de workshops hebben plaats in het WTC 

Schiphol, houd er rekening mee dat je 10 minu-

ten langer onderweg bent dan je gewend was. 

Hebben we de long hot summer net achter de rug, werd er door Ida, 

Mathijs en Liesbeth alweer een begin gemaakt met de voorbereidingen 

voor de nieuwe Schiphol That’s me workshops van januari 2019. Met  

cultuur als het centrale thema.

De data van 
de workshops:

Dinsdag 8 januari 

Woensdag 9 januari 

Donderdag 10 januari  

Woensdag 16 januari                      

Donderdag 17 januari 

Woensdag 23 januari

Donderdag 24 januari

Al deze dagen is er een workshop van 

09.00 - 10.30 uur, 11.30 - 13.00 uur en 

14.30 - 16.00 uur. Uiteraard zal er goed 

voor de innerlijke mens worden gezorgd 

met lekkere broodjes en andere versnape-

ringen.

Overleg met je manager en roosterplanner 

en zorg dat je er (weer) bij bent.

“Ik wil hier nooit meer weg”

Van 
welke planeet 
kom jij?
Voorkom miscommunicatie

500.000ste massage op Schiphol
in 2018

Wie had dat ooit gedacht, zal  Michiel Versprille, eigenaar van de Massage O 

Matic hebben gedacht. In 2008 vloog hij naar een fabriek in Shanghai waar 

hij shiatsu massage stoelen ging bestellen. Per zeecontainer kwamen de  

stoelen naar Nederland en al tijdens het fabricageproces vond hij geschikte 

locaties en maakte afspraken met ondernemers. Dit varieerde van sports- 

cholen, hotels, sauna’s tot kappers: locaties met veel wisselend publiek. 

Michiel: “De ultieme plek voor een massagestoel is natuurlijk een luchthaven, 

en met name Amsterdam Airport Schiphol. 

Massage O Matic

Michiel ging daarna om de tafel zitten met architect Hubert Crijns en ze  

bedachten samen een ellipsvormige behuizing voor de massagestoel.  

Deze biedt de gebruiker privacy om te ontspannen en past in de  vormgeving 

van Schiphol. De stoel in zijn nieuwe behuizing werd omgedoopt tot de 

Massage O Matic. In 2010, toen de eerste massagestoel op Schiphol stond, 

verwoordde het persbericht dat het ‘een mooie aanvulling op onze bestaan-

de wellness faciliteiten’ was. Met succes, want momenteel staan er op de 

luchthaven 47 Massage O Matic’s, zowel aan landzijde als aan airside. Een 

fantastische mijlpaal om even op te toasten.

Op donderdag 6 december werd de 500.000ste mas-
sage gegeven  door de Massage O Matic, waarvan er 
47 op Schiphol staan. Champagne, bloemen en een 
presentje, een rittenkaart voor 50 massages waren er 
voor Jessica van der Torre, de 500.000ste gebruiker 
van deze massagestoel. 
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De logistiek bij HMSHost
24/7 aan het werk

Om iedere dag opnieuw verse producten en dranken te kunnen 
verkopen in maar liefst 75 horecaverkooppunten, móet het  
logistieke proces van HMSHost wel goed geregeld zijn. Wij vroegen 
Jorden van der Weiden, Manager Interne Dienst, hoe dat precies  
in z’n werk gaat.

Je zou verwachten dat de magazijnen bij HMSHost 

vol goederen staan. Niets is minder waar. Op een 

paar pallets met flesjes Spa Blauw na – voor de 

echte noodgevallen – is er geen voorraad. En dat 

hoort ook zo, legt Jorden van der Weiden ons uit. 

“Alles wordt door onze leveranciers geleverd op 

rolcontainers. Ieder horecaverkooppunt op 

Schiphol doet z’n eigen bestellingen en heeft  

dan ook z’n eigen rolcontainer(s). Wij hoeven dus 

niets uit te pakken of te selecteren – we kunnen  

de goederen meteen bij het juiste verkooppunt  

afleveren.”

En dat is handig, want veel van de producten wil 

HMSHost binnen vier uur na binnenkomst van een 

leverancier op de juiste plek hebben staan. “Wij 

zijn 24/7 aan het werk”, vertelt Jorden.  

“Ook ’s nachts, want je wilt de horecaverkoop- 

punten natuurlijk goed gevuld en met verse  

producten kunnen openen. Gedurende de hele 

dag en nacht leveren we in shifts de rolcontainers 

met de bestellingen af.”

Vast schema

En dat afleveren gebeurt vanaf vier lospunten in 

de kelders van Schiphol. Ook weer slim bedacht, 

want die punten zitten vlakbij de locaties. Jorden: 

“Dat scheelt ook tijd. Wij leveren volgens een vast 

schema. Op de terugweg nemen onze medewer-

kers alle lege kratten, afval en karren weer mee 

naar de kelder. Daar doen we vervolgens aan af-

valscheiding, een belangrijk thema waar we goed 

mee bezig zijn.”

Het proces is dus zo simpel mogelijk gemaakt,  

met vaste tijden, leveranciers en schema’s. Ook op 

veiligheid wordt goed gelet. “Bij binnenkomst van 

de vrachtwagens zijn wij zeer alert”, vertelt Jorden. 

We tellen het aantal rolcontainers, checken de  

verzegeling en de chauffeur moet zijn of haar ID 

laten zien. Klopt er iets niet? Dan sturen we die 

vrachtwagen zo weer terug. Veiligheid gaat boven 

alles.” 

Harde werkers

In totaal werken er zo’n 45 tot 50 man – ook echt 

letterlijk alleen maar mannen – in het logistieke 

team van HMSHost, waarbij er per dag 17 aan de 

slag zijn. “Het zijn harde werkers”, besluit Jorden. 

“Ze houden ervan om achter de schermen de  

handen uit de mouwen te steken en hoeven niet 

zo nodig op de voorgrond te staan. De jongste is 

18 en de oudste 64. Een mannenwereld wel. Er 

wordt veel over voetbal gepraat, haha. Het is een 

leuk en gezellig team.” 

45 tot 50
Harde

werkers

Jorden van der Weiden, Manager Interne Dienst

Van links naar rechts:
Habtom, Nuno, Martin en Aron
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Schiphol werkt aan het verbeteren 
van de informatievoorziening in de 
terminal. Reizigers willen, blijkt uit 
onderzoek, digitaal contact met 
Schiphol via het kanaal van hun 
keuze. Ze willen ook altijd en over-
al contact met Schiphol kunnen op-
nemen en persoonlijke hulp moet 
beschikbaar zijn. 

In de zomer van 2018 was er in de terminal een 

pilot waarbij passagiers via WhatsApp, Twitter en 

Facebook Messenger contact konden opnemen 

met Schiphol. Binnen drie minuten kregen zij  

antwoord en op verzoek was persoonlijke hulp  

ter plaatse. Passagiers hebben op grote schaal  

gebruik gemaakt van deze service en reageerden 

enthousiast.

Nieuwe kanalen

Het was reden voor Schiphol om de informatie-

voorziening in de terminal anders op te zetten, dat 

vanaf begin 2019 in de terminal wordt uitgerold. 

Concreet betekent dit dat we nieuwe kanalen in 

gebruik nemen, mobiele persoonlijke assistentie 

invoeren, Inlichtingenbalies gefaseerd sluiten en 

onze online en offline bereikbaarheid verruimen.

Reizigers op Schiphol kunnen straks 24 uur per 

dag, zeven dagen per week contact opnemen met 

een medewerker van Schiphol via alle online en 

offline kanalen. Nu is Schiphol tussen 23.00 uur en 

06.00 uur beperkt bereikbaar.

WhatsApp

Reizigers kunnen al communiceren via telefoon,  

e-mail, Facebook en Twitter. Straks komen daar 

WhatsApp en Facebook Messenger bij. In de  

terminal plaatst Schiphol selfservice units waar  

reizigers met één druk op de knop kunnen (video)

chatten met een medewerker van Schiphol. 

Als het nodig is, komt een mobiele persoonlijke  

assistent naar de reiziger toe om hem te helpen 

tot het probleem is opgelost. Mensen kunnen  

de assistent oproepen via alle kanalen, inclusief  

de selfservice units.

De assistenten zijn een hele belangrijke factor in 

de informatievoorziening. Het grote verschil is dat 

de assistenten passagiers overal in de terminal 

kunnen helpen en ze kunnen ook meelopen.  

De passagier is niet meer gebonden aan vaste in-

formatielocaties. 

Wat betekent dit voor jou?  

Naast de officiële informatievoorziening zijn me-

dewerkers in de terminal voor reizigers ook een 

belangrijke vraagbaak. Dit zal zo blijven, ook met 

de verbeterde informatievoorziening. Wel wijzi-

gen de kanalen waar je reizigers naartoe kunt ver-

wijzen. Vanaf medio april 2019 kun je reizigers 

verwijzen naar: 

• De selfservice units in de terminal;

•  Twitter, Facebook, WhatsApp en Facebook 

Messenger;

• De telefoonnummers van Schiphol.

Via al deze kanalen kan de reiziger ook een  

mobiele persoonlijke assistent oproepen voor hulp 

ter plaatse. Zo is iedereen in de terminal straks in 

staat om iedere reiziger gastvrij te verwijzen naar 

het kanaal dat bij de reiziger past.

De logistiek bij HMSHost
24/7 aan het werk

Betere informatie
voor passagiers in terminal 

Planning dienstverlening

15 december 2018

Uitbreiding met WhatsApp en Facebook Messenger en 

verruiming van de online en offline bereikbaarheid naar 

24/7.

1 april 2019

Start opbouw selfservice units in de terminal aan land- 

zijde en in de Lounges (gereed in de loop van april).  

Start mobiele persoonlijke assistenten en sluiting van  

vijf inlichtingenbalies; de balies in Aankomst 2 en Lounge 

3 blijven open tot 1 oktober.

1 oktober 2019

Sluiting van de inlichtingenbalies in Aankomst 2 en 

Lounge 3. 

In de zomer van 2019 blijft de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie 

naast elkaar bestaan: de nieuwe informatiekanalen, de 

verruimde openingstijden, het mobiele assistentieteam 

én de twee inlichtingenbalies versterken elkaar zodat 

zowel reizigers als medewerkers kunnen wennen. Vanaf 

1 oktober zijn alle inlichtingenbalies gesloten en is de 

nieuwe informatievoorziening op volle sterkte.

Elke seconde waard
“Dit is heel bijzonder, want voor het eerst is een trainingsprogramma 

voor alle medewerkers van Schiphol Airport Retail tegelijkertijd  
ingevoerd. ‘Making people smile’ en ervoor zorgen dat elke iedereen 

zich welkom en begrepen voelt, dat is wat we willen bereiken”,  
zegt Micheline D’hane. 

wie willen we zijn en wat mag de klant van ons 

verwachten?”

Het trainingsprogramma richt zich als eerste op 

het welkomstgevoel en dit wordt later uitgebreid. 

De vier kenmerken zijn: Optimaal leiderschap, 

Cultuur stimuleren, Optimaal winkelgedrag en in-

teractie en Gewenste klantbeleving. “Het begint 

bij dat leiderschap en resulteert via deze stappen 

bij de klant”, zegt Micheline. 

Het goede voorbeeld geven als leidinggevende is 

net zo belangrijk als de juiste medewerkers aanne-

men. “We blijven zowel nieuwe als ervaren mede-

werkers trainen. De eerste reacties waren vooral in 

de trant van ‘maar dat doen we toch al?’ Nu gaat 

het echt leven en durven collega’s elkaar aan te 

spreken op gedrag dat misschien niet zo past bij 

deze missie.”

Wereld

De luchthaven verwelkomt de hele wereld, dus 

Schiphol Airport Retail wil de wereld van die klant 

begrijpen om hun bezoek elke seconde waard te 

laten zijn. “Bij het samenstellen van de teams be-

steden de managers aandacht aan diversiteit in 

cultuur en talenkennis. Ook stimuleren zij mede-

werkers om specifieke kennis te delen.” Deze ‘reis’ 

bij het bedrijf duurt meerdere jaren, een bijzonde-

re reis die uiteraard begint en eindigt op Schiphol.

Als Sales & Operations Manager gaat zij over de 

See Buy Fly-winkels die drank, tabak en chocolade 

verkopen. De kick-off van het programma was in 

februari 2018, gevolgd door de trainingen. 

In het onlangs gehouden medewerkerstevreden-

heidonderzoek was 91 procent van het personeel 

het eens met de statements ‘Ik voel me welkom’ 

en ‘Mijn leidinggevende vertrouwt mij’. D’hane 

benadrukt dat de tevredenheid van hun klanten 

begint bij tevreden medewerkers.

Welkom

De nieuwe missie van Schiphol Airport Retail is 

Sharing time with us is every second worth spen-

ding. Micheline: “De omslag naar deze missie is 

een reis die we met elkaar maken, een verandering 

in ons bedrijf die overal voelbaar is. Wie zijn we, 

Josep Vila Jordà informeert een klant over de 
verschillende rode wijnen
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Als jongetje van dertien al zit hij met zijn jongere 

broertje op zondagmiddag met zijn neus bovenop 

de tv. Schoolschriftjes op schoot voor de ronde- 

tijden. “Hou jij die bij? Dan doe ik die ander.” En 

dan kijken hoe de auto’s over het circuit razen. 

Ademloos. Hun ouders begrijpen er niets van – dit 

komt echt helemaal vanuit de jongens zelf. “Ik 

weet nog precies hoe het begon”, vertelt Faisal. “Ik 

zag op tv dat Jos Verstappen werd aangekondigd 

als nieuwe Nederlandse Formule 1 coureur. Dat 

leek me leuk. Samen met mijn broer Imran ben ik 

het toen gaan volgen. En binnen no time waren 

we verkocht.”

Grote legende

De liefde is nooit meer weggegaan. Na Jos kwam 

Michael Schumacher. Ook weer zo’n jongen met 

veel lef, een arrogante, soms zelfs geniepige rijstijl. 

“Daar hou ik van, dat is leuk om naar te kijken”, 

vertelt Faisal. “Soms net even dat ene tikje geven 

om te winnen, zonder vals te spelen. Het hoort er 

gewoon bij. Senna, wat mij betreft dé man van de 

Formule 1, deed dat ook. Mijn huis hangt vol met 

schilderijen van Senna. Wat een held was dat. Ik 

heb zelfs zijn graf bezocht in Brazilië, uit respect 

voor de grote legende.”

Het is dan ook niet voor niets dat de club vrienden 

waarmee Faisal iedere wedstrijd kijkt vernoemd is 

naar een uitspraak van de Braziliaanse held: 

‘Racing is in our blood’. “Ja, hij zei natuurlijk ‘my 

blood’, maar goed, zo slaat het ook mooi op ons”, 

zegt Faisal. “Het is een mooie, open groep vrien-

den, van alle nationaliteiten en religies. Iedere 

wedstrijd kijken we bij iemand anders thuis, en 

dan ook in de sfeer van het land waar de wedstrijd 

plaatsvindt. We keken Duitsland bij mij thuis, met 

veel bier, braadworst en schnitzels dus.”

‘Max’

En die wedstrijddagen zijn er alleen maar span-

nender op geworden sinds Max aan het firmament 

is verschenen. Laatst won-ie nog, in Mexico. “Toen 

stonden we wel even het Wilhelmus te zingen met 

z’n allen”, zegt Faisal. “Het gaat er dan ook best  

fanatiek aan toe, er wil weleens een telefoon door 

het huis vliegen als het niet goed gaat met Max. 

Maar ook dat hoort erbij. Max doet soms dingen 

waarvan je denkt, jongen, denk nou eerst even na. 

Maar wie heeft daar het meeste last van? Max zelf, 

denken we dan altijd maar.”

Zelf heeft Faisal Max nog niet ontmoet – dat gaat 

hopelijk nog eens gebeuren wanneer de Formule 

1 naar Nederland komt. En hij heeft ook nog nooit 

in een raceauto gereden. “Ik heb wel één bocht op 

het circuit van Zandvoort gereden met een vriend”, 

besluit hij. “Gewoon in onze eigen auto. Het hek 

stond open, het was al donker, we dachten, dit is 

onze kans. Maar na die eerste bocht kwam er al 

een auto op ons af. “We zoeken de uitgang!”  

riepen we. Trapten ze nog in ook. Kwamen we er 

toch mooi zonder boete vanaf.”

De passie van Faisal Bhatti

Formule 1 is de ‘Max’
De snelheid, de auto’s, de rijstijl van Max. Vraag Faisal Bhatti, frontdesk- 

medewerker bij YOTELAIR, naar zijn passie voor de Formule 1 en hij vertelt 

meteen honderduit. “Laatst stonden we nog met z’n allen het Wilhelmus  

te zingen.”

Petra Bosman winnares make over
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Formule 1 is de ‘Max’
Petra Bosman winnares make over

Petra Bosman van World of Delights heeft op 22 
november haar prijs, een 8 ml Otentic parfum en een 
make over bij Kappé Perfumes & Colors, in ontvangst 

genomen.

In de vorige uitgave van Side by Side kon je meedoen aan een prijsvraag van 

Otentic in samenwerking met Kappé Perfumes & Colors. Door drie vragen 

goed te beantwoorden, de bon in te leveren of de antwoorden te mailen kon 

je kans maken op een make over en een Otentic parfum. 

Bijzondere sfeer

Petra werkt sinds 1989 World of Delights en startte haar werk op het hoofd-

kantoor in Hoofddorp-De Hoek bij de afdeling boekhouden. In 2001 verhuis-

de ze naar het hoofdkantoor in Rijsenhout. Inmiddels zit World of Delights  

al weer tien jaar op het bedrijventerrein in Lijnden. Daar werkt Petra op de  

salarisadministratie. “Werken op Schiphol gaf altijd een bijzondere sfeer.  

Ik kan geen negatieve kanten noemen”, zegt Petra.

Ze ging naar het hoofdkantoor omdat ze in die tijd maar twee dagen wilde 

werken, op Schiphol was dat niet mogelijk. “Toen ik nog fulltime op Schiphol 

werkte, dacht ik nooit tussen vier muren van een hoofdkantoor te kunnen 

aarden. Maar de praktijk wijst uit dat ons hoofdkantoor met zo veel leuke  

collega’s een gezellige werkomgeving is.

Draai gevonden

Of ze Schiphol mist? Inmiddels heeft ze haar draai volledig gevonden op  

kantoor, zegt ze. “Met cijfers werken past goed bij me en het contact met  

de gezellige collega’s hier is heel anders. Intensiever. Op Schiphol werkte ik  

vooral in mijn eentje en was het contact met collega’s in de verkoop wat 

vluchtiger. Een praatje maken met klanten ging daar vanzelfsprekend voor.”

 De antwoorden van de prijsvraag

  1.  Waar staat Otentic Perfumes voor? Je persoonlijkheid begint wanneer 

we stoppen met vergelijken. Be you, Be Otentic!

 

 2. Hoeveel stijlen heeft Otentic Perfumes? Negen stijlen.

 

 3. Welke vogel staat symbool voor Otentic Perfumes? De kolibrie.

Leren tassen van Smaak, lifestyle artikelen van 

&Klevering en horloges van het merk Rosefield. Je 

kunt het allemaal vinden in de nieuwe cadeauwin-

kel Present Present – waarbij de eerste ‘Present’ 

staat voor cadeau en de tweede voor hedendaags. 

De inspiratie voor de winkel komt van een bezoek 

aan de 9 straatjes in de Jordaan in Amsterdam, 

vertelt marketeer Evelien Lagerweij. “Wat sfeer en 

gevoel betreft is het dus echt een Amsterdamse 

conceptstore. Het straalt uit hoe leuk het is om 

voor een ander, maar ook voor jezelf, een cadeau-

tje uit te zoeken. Onze ondertitel is dan ook: Do 

not forget yourself.”

Op kleur zoeken

De producten zijn grotendeels van eigen bodem 

en deels geselecteerd op basis van duurzaamheid. 

Zo staan de waterflessen van Dopper in de winkel 

(tegen de plastic waste) en een gehele productlijn 

van duurzaam hout van Wooden Amsterdam. “De 

inrichting van de winkel is verrassend”, zegt 

Evelien. “We presenteren namelijk een deel van 

het assortiment op kleur en elders in de winkel 

vind je presentaties op merk of thema. Hierdoor 

kun je op een leuke manier ideeën opdoen voor 

een cadeau. We hebben een grote variëteit in pro-

ductgroepen, in alle prijsklassen.”

Persoonlijke benadering

Omdat de online concurrentie groot is, krijg je bij 

Present Present extra service en aandacht van het 

personeel. “Cadeautjes worden leuk ingepakt en je 

kunt er een persoonlijk kaartje bij schrijven”, vertelt 

Evelien. “Sinds een paar weken schenken we kleine 

kopjes Citea thee voor onze bezoekers. Ook dat 

wordt gewaardeerd. We krijgen veel leuke reacties 

van klanten. Niet alleen van toeristen en dagjes-

mensen, maar ook van het personeel van Schiphol. 

Ze komen lekker bij ons rondneuzen. En dat is pre-

cies de bedoeling.”

Cadeautjes!
Een winkel om lekker in rond te neuzen. Dat is Present 

Present, de Dutch Design cadeauwinkel die onlangs 

geopend is tegenover de grote vliegtuigmotor van 

Planes@plaza. Voor de écht Nederlandse cadeautjes.
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Wat heb jullie gekocht?

Marissa: “Ik heb een horloge gekocht van  
het merk Michael Kors, als cadeau voor mijn 
dochter.” Ze legt uit dat ze even staan te  
wachten tot het bandje op maat gemaakt 
wordt voor Lindsey. “Ze heeft het verdiend, 
omdat ze al twee maanden is gestopt met 
roken”, gaat Marissa verder, “erg knap hoor.”

Shoppen jullie vaker op Schiphol?

Marissa: “Als we op vakantie gaan, lopen we al-
tijd even een rondje en kopen soms wat kleins. 
Dat is dus vier keer per jaar.” Moeder en dochter 
werken momenteel beide op Schiphol. Marissa 

werkt bij de douane, waar Lindsey nu stage 
loopt voor haar opleiding. Marissa: “Het is  
de eerste keer in al die jaren dat ik ook na  
mijn werk daadwerkelijk iets koop op de lucht-
haven.”

Wat is je favoriete winkel?

Ze kijken om zich heen in de winkel: “Gassan  

natuurlijk! Altijd leuk om die prachtige juwelen  

te bekijken.” Trots neemt Lindsey haar horloge in 

ontvangst en samen bewonderen ze het als zij  

het omdoet. Lindsey tegen haar moeder: “Mooi 

is-ie hè?” Lindsey straalt helemaal tijdens het foto’s 

nemen. 

ShoppersopSchiphol
Moeder Marissa Hulsebos en dochter Lindsey Hulsebos

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.

Zet alvast donderdag 7 februari in je agenda! Dan  

worden de Schiphol Business Awards 2018 uitgereikt 

tijdens een spetterend event bij de Fortune Bar in het 

World Trade Center. En let op: een aantal Awards wordt 

op spectaculaire wijze uitgereikt op de winkelvloer. 

Iedere dag doe jij je uiterste best om passagiers en klanten op Schiphol een 

persoonlijke belevenis te geven die hun verwachtingen overtreft. Het lijkt  

vanzelfsprekend, maar is het niet. Als blijk van waardering voor het harde 

werk worden jaarlijks de Schiphol Business Awards uitgereikt om Business 

Partners en hun medewerkers die er uitspringen in het zonnetje te zetten.

Naast eeuwige roem zijn er mooie prijzen aan de Awards verbonden.  

De winnaar van de Connection Award ontvangt bijvoorbeeld een geheel  

verzorgde musicalavond naar keuze voor twee personen. De andere prijzen 

worden afgestemd op de wensen van de winnaar en passen bij de gewonnen 

Award.

Nominaties

Nog even geduld, in januari worden de genomineerden bekendgemaakt.  

Wie weet ben jij wel een van de gelukkigen en neem jij een Award in ont-

vangst. Misschien wel de Team Spirit Award? Of wellicht win jij de Hospitality 

& Service Award? En wie gaat er vandoor met de Innovation Award? Welke 

Business Partners hebben de hoogste omzetgroei gerealiseerd en winnen een 

Growth Award? 

En last but not least: welke medewerker verdient de gloednieuwe Connection 

Award? Met deze Award wil Schiphol een medewerker in het spotlight zetten 

die het verdient. Wie heeft het verschil gemaakt in 2018 of veel betekend  

voor de passagiers? De winnaar van deze Award is door de collega’s zelf voor-

gedragen. 

Nieuwe website

Alle informatie over de Awards, de bekendmaking van de genomineerden en 

de uitreiking op 7 februari 2019 (en nog veel meer) vind je op de website 

www.theschipholconnection.nl

  Wie selecteert de genomineerden?

  Een vakkundige jury beoordeelt de inzendingen en maakt de selectie.  

een flinke klus. Graag presenteren we de juryleden van de Awards: 

 Team Spirit Award:

 •  Leonard Stolk (CEO van GWK Travelex en winnaar van de Team Spirit  

Award 2017)

 •  Dieme Ketel (Senior Manager Parking & Mobility Services, Schiphol)

 Innovation Award: 

  •  Peter van Grinsven (CEO at Startupbootcamp, Innoleaps,   

The Talent Institute)

 •  André van den Berg (Executive Vice President & CCO, Schiphol) 

 •  Henk Jan Gerzee (Chief Digital Officer, Schiphol)

 Connection Award: 

 •  Peter van Steensel (Partner strategiebureau Positioneringsgroep)

  •  Tanja Dik (Director Consumer Products & Services, Schiphol)

  De genomineerden voor de Hospitality & Service Award en de Growth 

 Award worden bepaald op basis van respectievelijk de bevindingen van

 een mystery shopper en omzetgroei.

Jouw inzet
verdient een prijs

Schiphol
Business
Awards
2018

Uitreiking
7 februari 

2019

Paard in de Sky
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Je hebt het misschien al gezien: op Schiphol Plaza is een dorstlessend kunst-

werk geplaatst. We kunnen hele serenades schrijven over de prachtige ronde 

druppelvorm van het watertappunt, maar deze fontein is ook nog eens  

speciaal voor ons beschilderd door modern kunstenaar en wereldreiziger 

Pablo Lucker.

Minder wegwerpflesjes

Met typisch Nederlandse afbeeldingen - inclusief een Dopper - en natuurlijk in 

de hoofdrol het kraanwater. Als een mythische sirene verleidt het watertap-

punt alle voorbijgangers om kraanwater te drinken. En daarmee dus ook om 

minder wegwerpflesjes te gebruiken. Fantastisch, toch? 

Het watertappunt is nu officieel geopend. Spot je dus ergens een uitgedroogde 

reiziger of ben je zelf aan wat extra hydratatie toe? Pak een mok, beker of her-

vulbare fles, en tappen maar!

Nederlands kraanwater op Schiphol Plaza
Wij Nederlanders zijn trots op ons water. Op de polder, 

de rivieren, het IJsselmeer en de Waddenzee, maar ook 

vooral op ons heerlijke kraanwater. Dankzij een samen-

werking tussen Schiphol en Dopper kan geen reiziger 

meer om ons water heen.

Paard in de Sky
Niet honden of katten, maar paarden zijn de meest vervoerde dieren 
vanaf Schiphol. Per jaar gaan er 5.500 edele passagiers de lucht in.  
Dit zijn paarden die meedoen aan belangrijke wedstrijden. Of ze zijn 
verkocht aan een nieuwe eigenaar. 

Luxepaarden en werkpaarden

Op Schiphol komen alle soorten reizigers. 

Hetzelfde geldt voor paarden. “Wij vervoeren de 

goedkoopste pony tot het duurste racepaard”, 

zegt Edwin. Wat hij met duur bedoelt? “Sommige 

paarden die via Schiphol reizen zijn enkele miljoe-

nen euro’s waard.” Dat vraagt om vervoer op 

stand. Alle paarden gaan in een speciale box het 

vliegtuig in. Vliegt het dier first class, dan heeft hij 

de hele box voor zichzelf. Bij business class zitten 

er twee paarden in en met een economy-ticket 

delen ze hem met z’n drieën.

Very Important Paard

Een ding is voor elke klasse hetzelfde: de catering. 

“Dat is altijd water en hooi”, lacht Edwin. Aan 

boord van een vlucht met een Boeing 747 gaan 

maximaal 89 paarden. Maar als er een VIP-

behandeling is geboekt, vliegt het paard helemaal 

alleen in het vliegtuig. Dit is uiteraard lekker rustig, 

waardoor het dier mogelijk beter presteert tijdens 

die belangrijke wedstrijd op de plaats van bestem-

ming. Edwin: “Hoe een paard vliegt… dat bepaalt 

én betaalt de eigenaar.”

Miami, Las Vegas en Doha

De paarden vliegen naar alle uithoeken van de 

wereld. Zo werden in 2017 paarden naar Las 

Vegas voor de Wereldbekerfinale Springen ver-

voerd. “Dan gaat er een vliegtuig de lucht in met 

zeker 100 miljoen euro waarde aan boord, want 

dit zijn dé toppaarden”, zegt Edwin. 

Andere populaire bestemmingen zijn Miami, waar 

in de winter allerlei wedstrijden plaatsvinden, van 

dressuur tot polo. Ook vliegen we elk jaar naar 

Doha in Quatar, waar de Global Champions Tour 

wordt gehouden. Alle topruiters zijn daar met hun 

paarden te vinden.

Uw paspoort alstublieft

Wist je dat een paard ook een paspoort heeft? 

Alleen niet met een foto, maar met schetsen van 

alle kanten van het dier. Een foto verkleurt name-

lijk te snel en de kleur is bij een paard behoorlijk 

van belang. Edwin: “Het paspoort checken we bij 

aankomst. Ze krijgen een ander soort stempel,  

namelijk eentje van de dierenarts om te laten zien 

dat ze gecheckt en goedgekeurd zijn. Paarden 

hebben ook een microchip in het lichaam met 

daarop een nummer dat op het paspoort staat.  

Je kunt dat vergelijken met ons Burgerservice- 

nummer. Met dit nummer krijg je alle informatie 

over een paard zoals de inentingen die het dier 

heeft gehad.”

Vrijwel dagelijks landt of vertrekt vanaf onze 

luchthaven een toestel met meerdere paarden aan 

boord. De meeste komen binnen bij het Schiphol 

Animal Centre, dat aan het R-platform bij de 

Kaagbaan ligt. Het is in 2013 opgezet door Edwin 

Hofstede van cargo-afhandelaar ECS Livestock. 

“Transport van paarden vraagt om meer facilitei-

ten en verzorging dan bij menig huisdier”, zegt hij. 

“Denk alleen al aan de stallen die je nodig hebt. 

We hebben hier stalling voor 24 paarden. En we 

kunnen binnen een halve dag nog 35 boxen bij-

bouwen als het nodig is.”
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Tegen inlevering van de bon. 
Geldig t/m 31 januari 2019 of zolang de voorraad strekt.

20% korting op de GASSAN branded collectie
14K en 18K gouden sieraden, 

gezet met diamant.

20%KORTING

EXPO

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

50%KORTING

PRESENT PRESENT

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 januari 2019.

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting. Geldig t/m 31 januari 2019.

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

My Jewellery sjaals
       verschillende designs

Juwelen die weer schitteren
Al vele medewerkers, klanten, passanten  

en passagiers op Schiphol hebben door  

de jaren heen gebruik gemaakt van deze 

service van GASSAN Schiphol. De goudsmid 

heeft zijn speciale werkbank en gereed-

schap in miniatuur nagemaakt, een  

prachtig stuk vakwerk waaruit de passie voor het vak helemaal tot z’n recht 

komt. Tijdens het schoonmaken van de sieraden kun je dit unieke handge-

maakte kunstwerk zelf bewonderen. Verder kan de goudsmid je desgevraagd 

adviseren over jouw sieraad.  

Kortingsactie

Je vindt de GASSAN goudsmid van 17 t/m 24 december tussen 11.00 en 

19.00 uur vóór GASSAN Plaza in aankomsthal 3. Voor kleine reparaties,  

batterijwissel en dergelijke kun je uiteraard ook terecht bij GASSAN Plaza. 

Naast deze extra schoonmaak service, heeft GASSAN Plaza een spectaculaire 

aanbieding rond de feestdagen: 
t/m 31 januari 2019 bij inlevering van de bon uit Side by Side 20% korting op 
alle gezette sieraden uit de GASSAN branded collectie *).
Deze uitgebreide collectie bestaat uit sieraden in 14K en 18K goud en is gezet 

met diamant.

*)   Korting niet in combinatie met Schipholpas - of andere korting, acties,  

aanbiedingen etc. en geldig t/m 31 januari 2019 en alleen bij inlevering van 

een originele bon uit de Side by Side. Kopieën worden niet geaccepteerd.

De goudsmeden Bart, Henk Astrid en Daniël

De mobiele werkplaats

De mobiele ‘werkplaats’ van de GASSAN goudsmid 
staat rond de feestdagen ook dit jaar op Schiphol 
Plaza. Je kunt hier je sieraden vakkundig én gratis 

laten schoonmaken. 

va

 29,95

19,95

vanvoor

“BLACK LABEL BIJOUX” 
De collectie bestaat uit diverse ringen,

colliers en oorbellen.
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