
Een uitdagende transitie 
in het vooruitzicht
Van onze correspondent
Amsterdam
....................................... 
Hoewel 2014 begon met een 
reorganisatie op The Base 
kan Theo van den Hoek, 
directeur van de business 
unit G4S Aviation Security, 
terugkijken op een goed 
jaar. ‘We hebben de aan-
besteding gewonnen en 
veel van onze doelstellin-
gen gehaald. Het komende 
jaar wordt absoluut uit-
dagend dankzij de nieuwe 
centrale security.’

Eind 2013 verloor Aviation 
Security het HRF-contract, 
wat een enorme impact had 
op de omzet en resultaten. 
Deze moeizame start van 
2014 betekende broodno-
dige bezuinigingen, ook op 
kantoor. Gelukkig ontwik-
kelde de omzet van Visitatie 
en HBS zich alsnog goed 
in de loop van het jaar. Bij 
Visitatie steeg de vraag naar 
uren vanuit de luchthaven 
en de medewerkers konden 
efficiënter worden ingezet. 
Ook maatregelen als de 
Security Directive en extra 
vraag als gevolg van de 
LAG’s hadden een positief 
effect. Bij HBS werden aan-
vankelijk minder uren dan 
voorgaande jaren gevraagd, 
maar in de tweede helft van 
het jaar volgde een inhaal-
slag. Door het Flexteam 
werd de beschikbare capa-
citeit efficiënter ingezet en 

bovendien had HBS inclusief 
het Flexteam een laag ziekte-
verzuim. Naar verwachting 
komt de business unit alsnog 
op budget uit.

Tevreden passagiers  
Theo van den Hoek: ‘In 
financiële zin draaien we 
uiteindelijk een goed jaar’. 
Fantastisch! Operationeel 
hebben we prima presta-
ties neergezet. We leverden 
100% capaciteit en voldeden 
aan de vraag naar gekwalifi-
ceerde medewerkers. Tijdens 
de NSS-top hebben we nog 
eens 150 medewerkers 
extra ingezet bij Visitatie 
en HBS. We hebben zelfs 
onze collega’s van Trigion 
en I-Sec geholpen in drukke 
tijden. Een ander belangrijk 
speerpunt is: wat vindt de 
passagier? Zij zijn positief 
over de afhandeling van de 
security. De luchthaven is 
hierdoor over de hele linie 
tevreden met ons werk. 

Veranderingen op komst
De spannendste periode van 
afgelopen jaar was natuurlijk 
de Europese aanbesteding 
op Schiphol. Deze aanbeste-
ding richtte zich voorname-
lijk op inhoud, waarbij G4S 
de twee voorkeurspercelen 
in de wacht sleepte: per-
ceel 2 (controle passagiers, 
handbagage en personeel, 
vertrekfilters 3&4 en trans-
ferfilters 1&2) en perceel 3 
(controle ruimbagage). Een 

belangrijke verandering bin-
nen perceel 2 is de overgang 
naar centrale security per 3 
juni 2015. ‘Deze overgang 
betekent met name voor 
Visitatie een aantal verande-
ringen. We gaan op centrale 
filters werken met nog meer 

aandacht voor efficiency en 
klantvriendelijkheid. Ook 
het operationele aanstu-
ringsmodel verandert. Dit 
laatste wordt voortaan door 
de luchthaven zelf uitge-
voerd. Dit heeft een forse 
impact op onze manage-
mentlaag op de vloer. G4S 
blijft verantwoordelijk voor 
de 100% levering en vak-
kundigheid van medewer-
kers, maar Schiphol stuurt 
de operatie aan. Met onze 
professionele en klantvrien-
delijke benadering van pas-
sagiers zorgen wij voor een 
soepel en veilig securitypro-
ces. De overgang naar cen-
trale filters betekent helaas 
wel 20% minder medewer-
kers bij Visitatie op de vloer.
Voor HBS zijn de verande-
ringen minder ingrijpend. 

We breiden zelfs uit, de 
liften en het BMC komen 
erbij. De operationele aan-
sturing door G4S blijft hier 
behouden, maar worden, 
om beter aan te sluiten op 
de wensen van Schiphol, 
anders ingericht.
(ICT)Hulpmiddelen als G4S 
Login maken het nog mak-
kelijker alle posities optimaal 
te monitoren en processen te 
stroomlijnen.

Toporganisatie
Theo van den Hoek: ‘Een 
continue verbetering is ons 
doel. Op 3 juni starten alle 
nieuwe contracten en wordt 
alles in één keer omgezet. 
Dat is behoorlijk spannend. 
Maar vanaf dan werk je wel 
op Europe’s Preferred Air-
port, binnen een nieuw en 
uniek securityconcept. De 
hele wereld komt hiernaar 
kijken. Als HBS’er blijf je 

werken in een state of the art 
bagageproces. Deze transitie 
is een enorme uitdaging en 
spannend om te realiseren. 
Dat kunnen we niet alleen. 
Samen zetten we onze 
schouders eronder om er een 
toporganisatie van te maken 
en samen maken we er een 
succes van!’

In deze krant: Veranderingen bij 
Visitatie p. 2

Wat gebeurt er met 
mijn baan? p.3

Nieuw uniform, 
nieuwe lounges p.3
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Op 28 november 2014 gun-
de Schiphol de percelen 2 
en 3 definitief aan G4S 
Aviation Security. Voor het 
team dat onze deelname 
aan de tender heeft voor-
bereid, zat het werk erop.  
Daarvoor in de plaats is het 
projectteam Transitie geko-
men. Dit team gaat zorgen 
dat we op 3 juni 2015 klaar 
zijn voor de centrale secu-
rity (transfer)filters en baga-
gecontrole op Schiphol. Het 
houdt zich ook bezig met 
andere zaken die de luchtha-
ven in de tender heeft aan-
gegeven, zoals het wijzigen 
van uniformen, werkinstruc-
ties en Key Performance 
Indicators (KPI’s). 

Stuurgroep
Het projectteam Transitie 
bestaat uit verschillende 
groepen met ieder een 
eigen werkgebied. Als pro-
jectmanager geeft Leonie 
Woldring leiding aan het 
hele team. Zij krijgt admi-
nistratieve ondersteuning 
van Carla Blesgraaf. Zij  
rapporteert aan de stuurgroep. 
Deze is ervoor verantwoor-
delijk dat de transitie van 
het huidige naar het nieuwe 
contract vlekkeloos verloopt.  
De stuurgroep bestaat uit 
Theo van den Hoek, Kitty 
Helmich en Stuart Kemp.

Projectgroep Transitie

‘In financiële 
zin draaien 
we uiteindelijk 
een goed jaar. 
Fantastisch!’

Nieuwe indeling percelen
Omdat er meer securitypercelen (en 
contracten) komen, heeft de luchthaven de 
securitywerkzaamheden anders ingedeeld. In plaats 
van de percelen Schengen en niet-Schengen, is de 
verdeling straks vertrekhal 1&2 en vertrekhal 3&4 + 
transfers. Daardoor verandert er ook het een en ander 
voor medewerkers van G4S, met name bij Visitatie 
plangebied 1. De werkzaamheden in dit gebied gaan 
feitelijk over naar perceel 1. Deze vallen daardoor 
niet meer in het perceel van G4S en dus krijgen deze 
collega’s een andere werkgever. Vanzelfsprekend 
ontvangen betrokkenen hierover apart bericht.

Direct na de definitieve 
gunning op 28 november 
is de Ondernemingsraad 
(OR) geïnformeerd over 
het Programma van Eisen 
van Schiphol en het ten-
deraanbod van G4S. De 
OR heeft  adviesaanvragen 
ontvangen over de voorge-
nomen organisatiewijziging 
bij dit aanbod. Tijdens het 
overleg is veel informatie 
op een transparante manier 
uitgewisseld. Er zijn goede  
vragen gesteld en ontbre-
kende informatie werd aan-
gevuld. Daarna heeft de 
OR een aantal dagen de tijd 
genomen om de adviesaan-
vragen zorgvuldig te lezen. 
In die periode konden we 

ook vragen stellen aan de 
diverse betrokkenen bij de 
tender. 
Over de voorgestelde ver-
anderingen is goed overleg 
met de OR. De OR wordt 
betrokken bij de voorbe-
reiding en uitvoering van 
de plannen en zullen daar-
voor de benodigde advies- 
en instemmingsaanvragen 
behandelen. De OR heeft 
een verantwoordelijke taak 
en krijgt daarvoor de beno-
digde tijd om samen met het 
management toe te werken 
naar 3 juni 2015.

Namens de OR Aviation 
Security,
Dirk-Jan Leentvaar

De rol van de 
Ondernemingsraad

Zonder jou Zou er op Schiphol 
weinig van de grond komen
Dagelijks rekenen duizenden mensen op jou voor een veilige 
leef- en werkomgeving. Omdat je voor G4S werkt, beveilig je 
belangrijke instellingen, evenementen en bedrijven. Neem nou 
Schiphol: met zo’n 45 miljoen passagiers en 400.000 vluchten 
per jaar één van de grootste luchthavens van Europa. De veilig-
heid van al die reizigers is in vertrouwde handen. Zonder jou of 

je collega’s zou er op Schiphol weinig van de grond komen. Daar 
zijn we trots op, net zoals we trots zijn op jou. Dagelijks lever 
je een waardevolle bijdrage aan ons internationaal succes. Want 
met meer dan 657.000 medewerkers in ruim 125 landen is G4S 
één van de grootste beursgenoteerde werkgevers ter wereld.

Theo van den Hoek

Heb je vragen?
in de komende maanden houden we je via 
maandelijkse e-mailings, liSa en insight op 
de hoogte van de volgende stappen richting 
het nieuwe contract. op insight vind je ook 
antwoorden op veelgestelde vragen. 

als je vragen hebt over de gevolgen van het 
nieuwe contract voor je eigen werk, dan kun je 
mailen naar informatie3615@nl.g4s.com
je vraag komt terecht bij hr, daar wordt gekeken 
wie deze het beste kan beantwoorden. je krijgt 
binnen een werkdag een ontvangstbevestiging  
van je vraag.
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De start van het nieuwe 
contract op 3 juni a.s. 
heeft gevolgen voor de 
manier waarop G4S de 
capaciteit plant voor Visi-
tatie. Voor de bestaande 
decentrale security rich-
ten we de operatie in op 
de vertrektijden van vlieg-
tuigen. Met de omschake-
ling naar centrale security 
verschuift de vraag. Voor 
de twee vertrekfilters wor-
den de openingstijden van 
incheckbalies leidend en 
bij de twee transferfilters 
kijken we voortaan naar 
de geplande aankomsttij-
den van vliegtuigen. 

Verlof 
Tot nu toe bepalen de plan-
ners bij Visitatie een dag 
van tevoren aan de hand 

van vluchtgegevens hoeveel 
medewerkers nodig zijn 
voor de decentrale afhande-
ling van vluchten. Straks 
laat Schiphol een week van 
tevoren al de definitieve 
vraag weten. Dat biedt meer 
zekerheden waardoor de 
Planning je bijvoorbeeld 
eerder kan vertellen of er 
extra ruimte is voor verlof 
op een bepaalde dag. In de 
dagoperatie blijven onzeker-
heden zitten die flexibiliteit 
van onze kant vragen. Bij-
voorbeeld doordat transfer-
vluchten eerder of later aan-
komen dan verwacht, of op 
een ander transferfilter.

Proef bij HBS
Voor HBS verandert in de 
vraag van Schiphol min-
der dan bij Visitatie. Wel 

komen er in het nieuwe 
contract posities bij. De 
Planning onderzoekt voor 
HBS mogelijkheden om 
medewerkers vooraf duide-

lijkheid te geven over welk 
werk ze op een bepaalde dag 
gaan doen aan de hand van 
dagprogramma’s. Dan weet 
je bijvoorbeeld wanneer 

je op welke positie werkt, 
wanneer je wordt afgelost 
en wat je pauzetijden zijn. 
Over deze proef hoor je de 
komende tijd meer.

Plannen op aankomsttijd en 
opening incheckbaliesVan onze correspondent

Amsterdam
....................................... 
Inhoudelijk blijft je werk 
bij Visitatie na 3 juni in 
grote lijnen gelijk. Je werk-
omgeving ziet er wel heel 
anders uit. In plaats van 
met een groepje collega’s 
vlucht voor vlucht te chec-
ken, werk je op een secu-
rity filter waar duizenden 
passagiers doorheen gaan. 

Behalve je werkomgeving 
verandert ook de aanstu-
ring van de operatie. In het 
nieuwe contract neemt de 
luchthaven de regie meer 
in eigen hand. Schiphol 
heeft een aansturingsmodel  

gecreëerd waarin G4S alleen 
nog operationeel op een 
security lane aanstuurt. Dat 
wordt een taak van de team-
leider, vergelijkbaar met de 
huidige leadagent. Voor alles 
wat het proces op een lane 
overstijgt is Schiphol verant-
woordelijk. Bijvoorbeeld een  
procesverstoring op het  
filter. Over wie in welke 
situatie het voortouw neemt, 
maken Schiphol en G4S de 
komende tijd afspraken.

Prettige check
De verandering heeft te 
maken met de omschakeling 
naar centrale security. Alle 
Visitatie-controles gebeuren 
straks op centrale filters. 

De luchthaven heeft het  
Schiphol Security Service 
Concept opgesteld om 
de veiligheidscheck voor 
passagiers zo aangenaam 
mogelijk te maken. Manager  
Visitatie Kitty Helmich 
noemt als voorbeeld de 
inrichting van de nieuwe 
security lanes: ‘Door het 
gebruik van wit en veel hout 
stralen ze rust uit. Houding 
en gedrag van onze beveili-
gers moeten daarbij aanslui-
ten: we doen er alles aan om 
passagiers op hun gemak te 
stellen. Op dat punt scoren 
we al hoog, maar het is goed 
om iedereen extra bewust te 
maken. Die servicegerichte 
houding vragen we van je 

overal waar je je uniform 
draagt en passagiers tegen-
komt. Dus ook onderweg 
naar de parkeerplaats of in 
de bus.’

Individuele prestaties
Beveiligers vormen de kern 
van onze operatie. Door goed 
te functioneren voldoe je 
aan de eisen van Schiphol en 
daarmee je team en de hele 
organisatie. Daarom kom 
je straks dagelijks kwali-
teitscoaches van G4S tegen. 
Zij houden self-assessments 
(zoals bijvoorbeeld kwali-
teitsmetingen), doen obser-
vaties en geven feedback.  
Kitty: ‘Op deze manier  
kunnen we gerichter mensen 

begeleiden in hun persoon-
lijke ontwikkeling.’ Het vol-
gen van prestaties gebeurt 
via de Performance Monitor, 
meer hierover lees je in het 
artikel over ICT. Ook infor-
matie die je nodig hebt voor 
je werk is straks digitaal 
beschikbaar. 

Veranderingen bij Visitatie

Van decentrale check naar centraal security filter

Meer uren, andere aansturing 
Van onze correspondent
Amsterdam
....................................... 
Om te zorgen dat miljoe-
nen passagiers via Amster-
dam blijven reizen, wil 
Schiphol het hen zo aan-
genaam mogelijk maken. 
Ook het security proces 
moet daarom efficiën-
ter en klantvriendelijker  
worden. Wat betekent dat 
voor HBS? 

In de tender heeft de lucht-
haven voorgeschreven hoe 
de nieuwe beveiligings-
partner de HBS-operatie 
moet aansturen. ‘Schiphol 
wil in Europa preferred air-
port blijven’, vertelt Stuart 
Kemp, manager Operati-
ons HBS. ‘Daarvoor moet 
de beveiliging voldoen aan 
de wet, klantvriendelijk 
zijn en kostenefficiënt. We  
hebben onze jarenlange ken-
nis en expertise gebruikt om 
bij die visie aan te sluiten 
en zo de tender te winnen - 
dat is gelukt. De komende 
maanden richten we onze 
organisatie zo in dat we 
kunnen waarmaken wat de 
luchthaven vraagt.’

Nieuwe posities
Met het winnen van de ten-
der voor perceel 3 krijgt 

HBS er posities bij. G4S 
neemt de liftposities over 
van een ander beveili-
gingsbedrijf en we gaan de 
bagage van cabinepersoneel 
controleren. Dat betekent 
meer uren erbij. Stuart: ‘Op 
dit moment hebben we te 
veel mensen voor het aantal 
uren dat we factureren. In 
de nieuwe situatie ziet dat 
plaatje er gunstiger uit.’ 

24/7 leiding aanwezig
Volgens de nieuwe aanstu-
ring moet in de screening-
rooms 24/7 een leiding-
gevende aanwezig zijn. Dat 
is de coördinator. Verder 
krijgt elk team een supervi-
sor die de HR-taken op zich 
neemt. Hij of zij is dagelijks 
operationeel verantwoorde-
lijk voor de HBS-operatie en 

kan escaleren naar Schiphol. 
De manager operatorruimte 
zorgt dat coördinatoren en 
supervisors op tijd de juiste 
sturingsinformatie krijgen. 
Knelpunten in het proces 
oplossen, meedenken over 
capaciteit en contact houden 
met de opdrachtgever horen 
ook bij de rol van de manager. 

Complimenten
Om te voldoen aan de wen-
sen van Schiphol richt G4S 
de aandacht op de individuele 
medewerker. Dat betekent 
dat je meer te weten komt 
over hoe je presteert. Stuart: 
‘Op deze manier kunnen 
we gemakkelijker compli-
menten uitdelen. Het idee 
is dat we eerder de parels 
in onze organisatie ontdek-
ken.’ Blijkt dat iemand bij-
voorbeeld moeite heeft met 
x-ray kijken, dan is dat ook 
eerder duidelijk. Stuart: ‘Er 
kan meer spelen. Stel dat 
een medewerker vaak te laat 
is, dan kan dat komen door 
de thuissituatie. Doordat 
we dit soort dingen sneller 
boven water krijgen, kun-
nen we samen een oplossing 
zoeken.’

Prestaties volgen
Informatie over ieders  
prestaties staat in de Perfor-

mance Monitor (lees meer 
in het artikel over ICT).  
Ook de beslistijd van de 
operator en het aantal beel-
den dat iemand correct 
beoordeelt zijn individueel  

zichtbaar. Via G4S Login 
ontvang je straks digitale 
rapportages en briefings. Je 
kunt de werkinstructies ook 
digitaal inzien en online 
toetsen maken.

Wie doet wat bij Visitatie?
• Beveiligers voeren veiligheidscontroles uit 

volgens de werkinstructies.
• Teamleiders geven leiding op een lane. Ze 

coachen de beveiligers, lossen kleine incidenten 
op en zijn eerste aanspreekpunt voor passagiers. 
KPI’s behalen en het opschakelen naar het 
operationeel management van Schiphol vallen 
onder hun verantwoordelijkheid.

• De teamleider wordt aangestuurd door een 
senior operationeel manager.

• De operationeel manager stuurt een team van 
ongeveer 110 beveiligers aan. Hij of zij is 
verantwoordelijk voor de KPI’s op teamniveau, 
de kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening 
en personeelsbeleid in het team. De operationeel 
manager is opgeleid om leiding te geven.

• De coördinator Operatie is 24/7 bereikbaar voor 
de luchthaven en voor medewerkers, stuurt op 
het behalen van KPI’s op dagbasis, bewaakt 
cao-afspraken, controleert aanmeldgedrag, 
let op uniformering en verzorgt operationele 
rapportages.

• De operationeel assistent verzorgt de 
administratie van de teams, ondersteunt 
de operationeel manager, analyseert de 
Performance Monitor en kan aanpassingen in 
roosters accorderen.

• Kwaliteitscoaches voeren observaties en self-
assessments uit. Ze geven beveiligers feedback 
op hun handelen.

• Het operationeel management van de 
luchthaven stuurt de bezetting en de 
operationele taken aan voor het hele filter en 
lost grotere incidenten op.
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Wie doet wat bij HBS?
Vanaf 3 juni werken we met deze taakverdeling:
• Operators en senior operators beoordelen de 

bagage.
• Nieuw is de coördinator, die als 

leidinggevende van dienst aanwezig is in de 
screening rooms. 

• De coördinatoren worden aangestuurd door de 
manager operatorruimte (vergelijkbaar met de 
huidige functie senior operationeel manager).

• De operators staan onder leiding van een 
supervisor (de leidinggevende bij wie je 
verlof aanvraagt, afmeldt bij ziekte, etc.).

Nieuw uniform, nieuwe lounges
Vanaf 3 juni gaan alle 
beveiligingspartners op 
Schiphol met hetzelfde 
uniform werken. Dat 
maakt de securitymede-
werkers voor passagiers 
gemakkelijk herkenbaar. 

Het verschil tussen jou en de 
collega’s van andere beveili-
gingsbedrijven is dan alleen 
nog te zien aan het G4S-logo 
op je kleding. Het initiatief 
voor de uniformwissel komt 
van Schiphol. De luchtha-

ven heeft twee leveranciers 
gekozen die voortaan alle 
kleding leveren. Het nieu-
we uniform wordt antraciet 
grijs. Zowel de stof als de 
pasvorm zullen anders zijn 
dan je huidige uniform. 
Later dit voorjaar ontvang 
je je nieuwe kledingpak-
ket. Schiphol gaat ervan uit 
dat je daar anderhalf jaar 
mee kunt doen voordat het 
aan vervanging toe is. Op 
Insight lees je meer over de 
nieuwe uniformen.

Pauzeplek dichtbij
Met de omschakeling naar 
centrale security past de 
luchthaven ook de lounges 
voor haar beveiligingspart-
ners aan. Tot nu toe ga je 
voor de checks met je team 
van gate naar gate en moet je 
in de pauzes vaak een flink 
eind lopen naar een centrale 
lounge. In de nieuwe situatie 
liggen de Visitatie-lounges 
vlak naast de centrale secu-
rityfilters. Schiphol heeft 
hiervoor ruimtes aangewe-

zen en neemt ook de inrich-
ting voor haar rekening. De 
luchthaven kiest dus wat er 
straks aan inrichting op je 
nieuwe pauzeplek staat.

(Senior)
HBS Operator

(310)

SCC 
Operator

(5)
Coördinator

(10)

Directeur
Aviation

Security (0,2)

Manager 
HBS
(1)

Coördinator 
SCC
(1)

Operationeel 
Manager  

operatorruimte
(1)

Aviation Shared Services
Finance & Control, 

HR, Planning, 
ICT, Kwaliteit, 

Training & Development

Supervisor
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Van onze correspondent
Amsterdam
....................................... 
Eind november won G4S 
Aviation Security de ten-
der voor perceel 2 en 3. 
Geweldig nieuws, maar 
er verandert veel met het 
nieuwe contract - ook op 
HR gebied.
In de komende maanden 
krijgen alle beveiligings-
partners op Schiphol te 
maken met verschuivingen 
in hun werkpakket. Om te 
zorgen dat medewerkers 
daar zo min mogelijk last 
van hebben, bespreken de 
bedrijven samen hoe ze de 
veranderingen soepel kun-
nen laten verlopen. Over de 
geplande organisatieveran-
dering binnen G4S is een 
adviesaanvraag bij de Onder-
nemingsraad ingediend. De 
vak-bonden praten mee over 

mogelijke gevolgen voor 
de arbeidsvoorwaarden.  
Schiphol en G4S gebruiken 
de periode tot het nieuwe 
contract start om concrete 
werkafspraken te maken. 

Sollicitatieronde
Door de organisatieveran-
dering vervallen een aantal 
functies. Bij Visitatie en 
HBS ontstaan ook nieuwe 
functies. Voor beveiligers 
en operators blijft het werk 
inhoudelijk vrijwel gelijk. 
Wel verwachten we nadruk-
kelijk een servicegerichte 
houding van je omdat 
Schiphol daar speciaal naar 
vraagt. Voor de nieuwe en 
de leidinggevende functies 
volgt dit voorjaar een solli-
citatieronde. 

Opleiding
Zoals gezegd vindt Schiphol 

klantvriendelijkheid belang-
rijk. G4S heeft hiervoor het 
concept ‘May I Help You?’ 
ontwikkeld dat uit verschil-
lende trainingen bestaat. 
Iedereen gaat deze volgen. 
De gedragstraining laat 
zien hoe de houding van 
een individuele medewer-

ker het verschil maakt voor 
de passagier. Het onderdeel 
‘customer journey’ is gericht 
op het herkennen van de 
behoefte van de passagier. 
In de training over passa-
gierskarakteristieken leer 
je verschillende typen pas-
sagiers herkennen. Door in 

te spelen op wat mensen in 
hun cultuur gewoon vinden 
draag je eraan bij dat ze op 
een prettige manier door de 
check gaan. Die positieve 
ervaring bepaalt mede of ze 
een volgende keer weer via 
Schiphol reizen.

‘Zoals gezegd vindt Schiphol 
klantvriendelijkheid belangrijk. 
G4S heeft hiervoor het 
concept ‘May I Help You?’ 
ontwikkeld dat uit verschillende 
trainingen bestaat. Iedereen gaat 
deze volgen.’

Human Resources:

Wat gebeurt er met mijn baan?

Kitty Helmich

Stuart Kemp

Simone van Bruggen
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Om nog efficiënter en effectiever te werken, zet G4S 
meer geavanceerde ICT-middelen in. Met deze krijg je 
in ieder geval te maken:

G4S Login
In plaats van het huidige kloksysteem waarmee je je 
dienst start en eindigt, gebruik je hiervoor vanaf 3 juni 
G4S Login. Via dit systeem is op ieder moment duidelijk 
hoeveel medewerkers aan het werk zijn en waar ze zich 
bevinden. Dat betekent dat je vaker gaat aan- en afmelden, 
bijvoorbeeld als je met pauze gaat of wisselt van lane of 
HBS-positie. Via G4S Login zijn we goed in staat om ons 
te houden aan de sta-, rust- en pauzetijden volgens de cao.

Tablets op je werkplek
Op of heel dichtbij iedere werkplek komen tablets waarop 
je digitaal zaken kunt regelen. Denk bijvoorbeeld aan 
het invullen van een incidentenrapportage. Je kunt de 
dagelijkse briefings en de werkinstructies op de tablet 
inkijken en je kennis digitaal op peil houden door het 
beantwoorden van kennisvragen. 

Performance Monitor
Je kunt de Performance Monitor zien als een digitaal 
dashboard. Hij geeft per individuele medewerker een 
totaalbeeld van alle prestaties. Er zitten bijvoorbeeld 
interne KPI’s in, zoals verzuim, eventuele meldingen 
over te laat komen, je kennis van de werkinstructies en 
of je alle tutoruren volgt. Ook externe KPI’s, oftewel 
prestatieafspraken met Schiphol, worden bijgehouden. 
Bijvoorbeeld de snelheid waarmee een HBS-operator 
bagagebeelden beoordeelt. Zelf kun je in de Performance 
Monitor zien hoe je hebt gescoord op de KPI’s. De 
supervisor bij HBS of de (senior) operationeel manager 
bij Visitatie bespreekt de resultaten met je om te kijken 
wat goed gaat en waar je misschien ondersteuning 
kunt gebruiken. Schiphol heeft de mogelijkheid 
om de Performance Monitor in te zien op team- of 
organisatieniveau.

Wakkermeldsysteem (WMS) HBS 
Om er zeker van te zijn dat een HBS medewerker op zijn 
dienst komt om de positie te openen, gaan we werken 
met WMS. Je meldt je één uur voor de start van de dienst 
telefonisch aan. Wanneer dit niet gebeurt geeft het systeem 
een melding en wordt er contact met je opgenomen. Zo 
zorgen wij gezamenlijk voor de borging van het openen van 
de HBS posities.

ICT op je werk

Kwaliteit: 
toetsen 
& meten
In het nieuwe contract vraagt Schiphol van haar 
beveiligingspartners nog altijd hetzelfde: zorgdragen 
voor de veiligheid op de luchthaven. Daarnaast ligt 
de focus op representatief en klantvriendelijk zijn. 
Hiervoor heeft Schiphol het Schiphol Security Service 
concept ontwikkeld. De veiligheidscontrole moet voor 
passagiers veilig en prettig verlopen. Ze moeten het bij 
wijze van spreken een feestje vinden om door de check 
te gaan. Als beveiliger ben je dus alert, maar  
óók gastvrij.

Topkwaliteit
Om de kwaliteit van de security te meten, blijft 
Schiphol de praktijktesten doen die je gewend bent. 
Daar komen onder andere inspecties bij vanuit de 
luchthaven om te toetsen of beveiligers de procedures 
uit het handboek Security volgen. Onze afdeling 
Quality & Development verricht ook metingen. 
Zo kunnen we zelf toetsen of iedereen volgens de 
afspraken werkt, we de KPI’s behalen en/of waar 
verbeteringen mogelijk zijn.


