
Gezonde groei, maar 
winst blijft achter
Michiel Kraakman, finance manager bij G4S Aviation, blikt terug op de financiën van 2013 tot nu toe:

Van onze correspondent
Amsterdam
....................................... 
Hoewel de business unit 
G4S Aviation zichzelf een 
gezond en groeiend bedrijf 
kan noemen, blijft de winst 
achter bij de omzet. Aan 
de operatie ligt het niet, die 
draait op een voortdurend 
én stijgend aantal toeren. 
De concurrerende markt 
en het aflopende contract 
met Schiphol hebben daar-
entegen hun effect op de 
winstmarge.

Onze business unit groeit 
gestaag; een mooie ontwik-
keling in deze lastige peri-
ode. Schiphol vraagt nog 
steeds meer diensten en 
mankracht van ons. Het is 
natuurlijk fantastisch dat wij 
die goed opgeleide mede-
werkers kunnen bieden. 
Onze mensen in de operatie 

hoeven zich dan ook geen 
zorgen te maken.

Kleinere marges
Het uitblijven van de ver-
wachte winst is anderzijds 
wel zorgelijk. We halen nu 
ongeveer een derde van de 
winst die we willen behalen. 
En dat terwijl onze omzet 
dus goed groeit. De oorzaak 
hiervan is de fel concurre-
rende markt en het aflopende 
contract met Schiphol. We 
zitten nu in het een na laatste 
jaar en merken dat de mar-
ges kleiner worden. Onze 
loonkosten stijgen ieder 
jaar, maar Schiphol dwingt 
in deze markt logischerwijs 
scherpe prijzen af. Ook voor 
hen is het niet haalbaar jaar-
lijks dat kostenverschil bij te 
leggen.

Het gevolg hiervan is dat 
wij tegen het einde van een 

contractperiode meer kosten 
maken, waardoor de winst-
marge krimpt. Als we straks 
onderhandelingen voor een 
nieuw contract aangaan, 
beginnen we hopelijk weer 
met een financieel mooi en 
haalbaar uitgangspunt. Ook 
Schiphol heeft baat bij een 
gezonde leverancier die 
winst maakt. En wie weet, 
als de economie weer aan-
trekt is er straks ook meer 
ruimte om de stijgende loon-
kosten te compenseren.

Efficiënt
In de operatie merken we 
gelukkig weinig van de klei-
nere marges. Het werk op 
Schiphol gaat gewoon goed. 
We zijn efficiënt; we verzet-
ten met een optimaal aantal 
mensen veel werk. Het blijft 
natuurlijk altijd een span-
ningsveld om de belasting 
voor onze medewerkers niet 

te zwaar te maken. We heb-
ben nu een goed evenwicht 
gevonden en dat is ook 
merkbaar in het ziektever-
zuim. Ten opzichte van vorig 
jaar daalt het verzuim nog 
steeds. Onze focus ligt op 
het langdurig verzuim, als 
gevolg van het vaak fysiek 
belastende werk. Daarbij is 
het goed om te merken dat 
ook ons verzuimbeleid aan-
slaat.

Vooraan staan
Wat betreft onze prestaties 
op Schiphol was het beeld 
de afgelopen maanden wis-
selend. Met name tijdens de 
topdrukte in de zomer heb-
ben we duidelijk minder 
gepresteerd op het onderdeel 
clean area. Bij de steekproe-
ven van Schiphol scoorden 
we in juli zeer ruim onder de 
norm. En dat mag - ondanks 
alle drukte - natuurlijk niet 

gebeuren. Nu moeten we 
zorgen dat we vooraan blij-
ven staan. Komende tijd 
zullen we focussen op het 
omhoog brengen van de 
kwaliteitscijfers op alle 
onderdelen. Gelukkig leve-
ren we op de meeste vlakken 
wél de gevraagde kwaliteit. 
Onze medewerkers doen 
het goed! 
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In het televisieprogramma 
de BZT Show mogen kinde-
ren hun liefste of grappigste 
wens vertellen. En sommige 
komen uit. Zoals de wens 
van Aniek om een keer door 
een beveiligspoortje te lopen 
dat afgaat. Ze heeft al vaak 
gevlogen en zelfs wel eens 
muntjes in haar broekzak 
verstopt om het poortje te 
laten piepen. Maar dat laat-
ste is nog nooit gelukt. In 
de BZT Show gaat Aniek 
het nog eens proberen, dit 
keer behangen met ijzer-
waren. De makers van het 

programma hebben G4S 
gevraagd om een beveiliger 
in uniform die tijdens de uit-
zending het poortje en een 
handscanner bedient. 

Wil je jouw collega in actie 
zien? Kijk dan op 28 sep-
tember, om 17.45 uur naar 
Nederland 3.

G4S in de BZT Show

Op 3 augustus deden twee 
agents een bijzondere 
vondst tijdens de check van 
een vlucht naar São Paulo. 
Een mannelijke collega van 
een ander team vroeg Irma 
(ze wil niet met haar ach-
ternaam in de Inflight) om 
het fouilleren even over te 
nemen. Er stond een vrouw 
die net door de Security 
Scan was gegaan te wach-
ten om gefouilleerd te wor-
den. Op het scherm zag 
Irma dat controle op borst-
hoogte nodig was: ‘Tijdens 
het fouilleren stuitte ik op 
een pakje. Ik wilde weten 
wat daar in zat en nam haar 
mee naar de cabine.’ In de 
bh van de vrouw vond Irma 
pakketjes geld. Toen ze ver-
der fouilleerde, ontdekte ze 
er in haar slipje nog meer. 
Haar collega bleek ook met 
een passagier bezig die op 
dezelfde manier briefjes van 
100 en 500 euro had ver-

stopt. De dames waren naar 
eigen zeggen zussen. Irma: 
‘Het geld zou een erfenis van 
hun vader zijn, ze wilden er 
in Brazilië een appartement 
voor kopen. Maar omdat ze 
geen enkele emotie toonden 
en één van beiden meteen 
begon te bellen, kwam dat 
verhaal weinig geloofwaar-
dig over.’ Het team scha-
kelde de Douane in en die 
nam de passagiers mee voor 
verhoor. Irma en haar col-
lega schatten hun vondst op 
150.000 euro. Een dag later 
liet de Douane weten dat het 
om 300.000 euro ging. Irma: 
‘Ik heb vroeger bij een bank 
gewerkt dus zo’n hoeveel-
heid geld doet me niets. Het 
idee dat we mogelijk crimi-
nelen hadden gepakt maakte 
wel indruk. We vinden vaak 
genoeg verdachte spullen, 
maar zoiets als dit gebeurt 
niet elke dag.’

Geldsmokkel

Michiel Kraakman

•	 Adres: Westelijke Randweg 3 - 51, 1118 CR  Schiphol
•	 Onze	nieuwe	kantoorruimte	bevindt	zich	op	de	2e	etage	in	het	3e	gebouw		
(voormalig	Triport	3)

•	 De verhuisdag: vrijdag 27 september. Op	deze	dag	kunnen/mogen	er	geen		
medewerkers	op	Transview	aanwezig	zijn

•	 Een	verhuisinstructie	volgt	begin	september
•	 De	eerste	werkdag:	Zaterdag	28	september	is	de	nieuwe	locatie	geopend	voor	de	planning.		
De	overige	collega’s	kunnen	vanaf	maandag	30	september	terecht

•	 Het	kledingmagazijn	is	woensdag	25	en	donderdag	26	september	gesloten
In de volgende editie(s) meer nieuws over de verhuizing

Wil jij een keer als 
gastredacteur meedenken 
over de onderwerpen, 
of heb je leuke en 
interessante tips voor de 
volgende Inflight? Ga dan 
naar Insight Aviation en 
klik op de ideeënkoffer. 
Of stuur een e-mail naar 
inflight@nl.g4s.com

 inflight
ideeënkoffer

G4S	Aviation	gaat	verhuizen	
van	Transview	naar	“The	Base”

vrijdag 27 septem
ber



Colofon 
Inflight information is een uitgave 
van G4S Aviation Security 
De redactie bestaat uit: Radjkoemar Jagesar 
(teamleader Visitatie) en Dave Storsbergen 
(floorcoordinator HBS), Frédérique 
Sijstermans-van Gruting (marketing & 
communicatie medewerker), Anniek Luijten 
(projectcoördinator), Yannis Kramer  
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Vormgeving: Inge Verhagen
Uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Aan de 
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Jan Geert Hilberding, Jamy Ramdin en Kim 
Pijnaker waren voor deze editie gast-redacteuren. 
Wil jij een keer als gastredacteur meedenken 
over de onderwerpen of heb je leuke en 
interessante tips voor de volgende Inflight? 
Stuur dan een mail naar bovenstaand adres.

Op Schiphol kun je op heel veel plekken iets te eten en/
of drinken kopen. In veel restaurants, winkels en coffee 
corners staat gemaksvoedsel op het menu. Hoe maak 
je zo’n snelle hap of drankje gezond(er)? Het kan écht: 

1. Snoep eens fruit in plaats van snoep. Wat dacht je van 
aardbeien, snoeptomaatjes, een bakje fruitsalade? Of 
heel ouderwets: een appel.

2. Als je salade koopt, vraag dan of ze de dressing apart 
houden. Doe vervolgens niet meer dan de helft over je 
salade en je proeft de ingrediënten veel beter.

3. Neem in plaats van een gevulde koek een bakje magere 
yoghurt, bijvoorbeeld met wat honing. Lekker fris op 
warme dagen.

4. Kaas op brood? Liever 30+ dan 48+. Hoe jonger de 
kaas, hoe minder vet en zout.

5. Vervang twee van de vier cappuccino’s of caffè lattes 
die je tijdens je dienst drinkt eens door een glas water. 
Dat lest de dorst beter en het zet niet aan. 

6. Voor de grote trek: een volkoren broodje met tonijn 
(die van de La Place zijn een aanrader). Stilt je trek en 
is gezonder dan een hamburger of pizza. Alternatief: 
een simpele krentenbol.

7. Is je favoriete snack er alleen in groot formaat? Deel 
hem bijvoorbeeld met een collega. Of vraag of er op 
dat vers belegde broodje wat minder beleg kan.

8. Trakteer jezelf op die ene lekkere, ongezonde snack als 
je echt iets te vieren hebt en houd je de andere dagen 
in.

Heb je geen tijd of zin om eten van huis mee te nemen, 
kies dan bewust wat je koopt op het werk. Minder snacken 
scheelt je veel geld en je voelt je fitter.

Tip van de maand:
snack je fit  

‘Complimenten	voor	Anjulie	van	Poelje	
en	Charles	van	den	Broek	(HBS)	die	
door	een	goede	samenwerking	met	de	
Douane	en	het	nauwkeurig	uitvoeren	van	
de	procedures	de	verboden	smokkelwaar	
ivoor	in	de	reizigersbagage	aantroffen.’

Douane Schiphol Passagiers, Amsterdam Airport Schiphol

‘Leadagent	Freek	Pietersz	en	de	rest	van	
het	team	verdienen	een	compliment	voor	
hun	inzet	tijdens	de	veiligheidscontrole	
van	de	TK	1954.	Het	viel	mij	op	dat	de	
controle	behalve	in	een	hoog	tempo	ook	
zeer	rustig	verliep.’

Klaas	Klomp,	floormanager	G4S	Aviation	Security
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Puzzelen maar  
Even een hamburger 
halen. De verleiding is 
groot, want vet en zout 
smaakt lekker. Maar 
vaak fast food eten is niet 
gezond en het kost meer 
dan je lunch van huis 
meenemen. Twee collega’s 
vertellen hoe zij gezond en 
lekker eten.

Toen teamleader Jan Geert 
Hilberding twaalf jaar gele-
den op Schiphol begon, 
haalde hij de eerste dagen 
in de pauze een ‘vette hap’. 
Daar had zijn vrouw gauw 

genoeg van. Jan Geert: ‘Ze 
wilde geen man met maat 
58+. Zo kwam ze op het idee 
eten van huis mee te geven.’ 
Sindsdien kookt zijn vrouw 
dubbele maaltijden waarvan 
ze er steeds één invriest. Er 
liggen er altijd een stuk of 
tien in de vriezer zodat Jan 
Geert kan kiezen. Zijn favo-
riet: tuinboontjes met stukjes 
ham en crème fraîche.

Aardbeien 
In een moestuin van vier 
vierkante meter teelt het 
echtpaar zelf groenten, 

zoals radijsjes, courgette, 
rabarber, broccoli en boon-
tjes. Deze zomer overtreft 
de aardbeienoogst alle ver-
wachtingen. Jan Geert: ‘De 
teller staat al op vier kilo 
en de aardbeien smaken 
heerlijk. Net als de tomaten 
trouwens. En dat allemaal 
van zo’n klein lapje grond. 
We geven zelfs weg aan de 
Voedselbank omdat we de 
oogst niet op krijgen.’ In zijn 
vorige functie als shiftleader 
had Jan Geert vaak onregel-
matige diensten. Dan nam 
hij steevast een maaltijd 
mee van thuis. Als teamlea-
der hoeft hij minder vaak op 
het werk te eten. Maar als 
het gebeurt, krijgt hij vaak 
jaloerse blikken van col-
lega’s: ‘Mijn bord met rode 
kool, aardappels en draad-
jesvlees ziet er smakelijker 
uit dan een bak friet.’ Zelf 
groenten kweken kost in zijn 
ervaring weinig tijd, ruimte 
en geld: ‘Op een balkon kun 
je een courgetteplant laten 
groeien in een pot. Of leg 
een zak potgrond neer, maak 
er gaten in en stop daar aard-
appels in. Genoeg water 
geven en na verloop van 
tijd heb je je eigen aardap-
peloogst.’

Dieet
Voor Khalid Bennamari is 
voeding precisiewerk. De 
floorcoördinator kickbokst 
in zijn vrije tijd op B-klasse 
niveau (net onder de profs). 
Vanaf zes weken voor iede-
re wedstrijd volgt hij een 
streng dieet. Dat begint met 
een ontbijt van vier gekook-
te eieren waarvan drie zon-
der dooier, 235 tot 250 gram 
havermout en een banaan. 
Ook de rest van de dag eet 
hij exact afgemeten porties 
energierijk, caloriearm eten. 
Hoewel Khalid vecht als 
zwaargewicht, let hij scherp 
op hoeveel hij weegt: ‘Mijn 
klasse begint bij 95 kilo. 
Ik mag veel meer wegen, 
maar hoe zwaarder je bent 
hoe minder wendbaar.’ Zijn 
trainingsschema voor wed-
strijden is al even strak: vier 
keer per week 3,5 uur. 

Streefgewicht
Op het werk drinkt Khalid 
zijn koffie zonder suiker. 
Voor tussendoor heeft hij 
een bruine boterham met 
pindakaas bij zich, verder 
eet hij pas weer na thuis-
komst. Als hij met collega’s 
op de gate loopt en zij halen 
een stuk pizza, dan houdt hij 

zich in: ‘Natuurlijk ruikt het 
lekker. Maar ik wil fit zijn 
voor de volgende wedstrijd.’ 
In rustige trainingsperio-
des neemt hij wel eens iets 
extra’s. Het liefst iets zoets, 
zoals baklava, wanneer er 
in de familie een feestje is. 
Voor collega’s die moeite 
hebben het snacken te laten, 
heeft hij een tip: ‘Stel jezelf 
een doel, bijvoorbeeld een 
streefgewicht of bepaalde 
sportprestatie. Als je ergens 
naar toe werkt, laat je dat 
gebakje of die hamburger 
makkelijker staan.’

Gezond eten voor weinig geld 

Bijspringen op vliegveld Eindhoven 

Sinds 24 juli draaien elf 
collega’s van G4S op 
Schiphol tijdelijk mee op 
vliegveld Eindhoven. Het 
team daar had deze zomer 
te weinig mensen. Agent 
Emiel van Putten rijdt 
twee keer per week naar 
Brabant.

Binnen G4S helpen busi-
ness units elkaar als ergens 
te weinig medewerkers 
zijn. Zo klopte operationeel 
manager Paul Serré van 
vliegveld Eindhoven begin 
van de zomer aan bij Schip-
hol en Maastricht Airport 
voor ondersteuning. ‘Een 
uitzonderlijke situatie’, ver-
telt hij. ‘We kregen de plan-
ning niet rond doordat men-
sen onverwacht uitvielen in 
combinatie met een aantal 

langdurig zieken, en dat 
midden in de vakantiedruk-
te.’ Paul vroeg uitdrukkelijk 
om collega’s die vrijwillig 
wilden bijspringen: ‘Zowel 
vanuit Maastricht als vanuit 
de Randstad ben je wel even 
onderweg naar Eindhoven. 
En je werkt tijdelijk op een 
andere plek met andere col-
lega’s. Ik kan me voorstellen 
dat niet iedereen daar zin in 
heeft. Als mensen zich-
zelf aanmelden, krijg je de 
enthousiastelingen.’ 

Filter
Schiphol kon elf medewer-
kers vrij maken, Maastricht 
zes. Zij draaien regelma-
tig diensten in Eindhoven. 
Agent Emiel van Putten 
werkt negen jaar op Schip-
hol en wilde wel eens mee-

maken hoe de beveiliging op 
een andere luchthaven gaat. 
Eindhoven heeft één cen-
traal filter met vijf x-rays. 
Veel kleinschaliger dan 
Schiphol, toch ervaart hij 
het werk als zwaarder: ‘Op 
Schiphol check je een vlucht 
en dan ga je naar de lounge 
tot je opnieuw wordt opge-
roepen. In Eindhoven sta ik 
acht uur op een filter, afge-
zien van een half uur pauze. 
Alleen als het rustig is kan 
ik even naar buiten voor een 
sigaret.’

Dagdienst
Op vliegveld Eindhoven 
hebben medewerkers meer 
allround beveiligingstaken 
dan op Schiphol. Ze scree-
nen bijvoorbeeld ruimbaga-
ge, doen toegangscontroles 

en ze werken op het plat-
form. Paul zet de tijdelijke 
collega’s in voor taken die 
ze op hun eigen werkplek 
doen, zoals opzetten, fouil-
leren en x-ray kijken. ‘Het 
kost te veel tijd om ze op te 
leiden en in te werken voor 
de andere taken’, vertelt hij. 
Het viel hem op hoe snel 
iedereen inzetbaar was: ‘De 
meesten hadden aan een half 
uurtje meelopen genoeg.’ 
Hij geeft de tijdelijke colle-
ga’s alleen dagdiensten tus-
sen half acht ’s morgens en 
negen uur ’s avonds: ‘Dan 
kunnen ze het met de lan-
gere reistijd nog organiseren 
thuis.’

Lounge
Het werk in Eindhoven 
bevalt Emiel prima: ‘Het 
zijn bijna allemaal vakan-
tievluchten. Dan zie je 
vooral vrolijke passagiers.’ 
Met de collega’s kan hij het 
goed vinden en het reizen 
valt mee: ‘Het is ongeveer 
anderhalf uur met de auto.’ 
Door de tijdelijke detache-
ring realiseert Emiel zich 
hoe goed hij het heeft op 
zijn eigen werkplek. De 
CAO voor Schiphol is gun-
stiger, Eindhoven heeft geen 
lounges voor medewerkers 
en zijn normale rooster biedt 
meer zekerheid. Emiel: ‘Op 
Schiphol weet ik mijn start-
tijden een maand vooruit, in 

Eindhoven gebruiken ze in 
de nieuwe CAO bloktijden. 
Dan hoor je pas vlak voor je 
dienst hoe laat je begint.’ 

Kostbaar
Vanaf eind september draait 
het team in Eindhoven weer 
op eigen kracht. Emiel 
springt graag nog een keer 
bij omdat het zijn werk 
afwisselender maakt. Als 
het aan Paul ligt, blijft het 
bij deze ene keer: ‘Voor ons 
is het een kostbare ingreep. 
Met name de reiskosten 
voor de tijdelijke collega’s 
zijn hoog omdat ze van ver 
komen.’ Over de onder-
steuning zelf is hij meer 
dan tevreden: ‘Geweldig 
dat Schiphol en Maastricht 
zo snel hebben gereageerd. 
Voor luchthavenbeveiliging 
kun je alleen mensen inzet-
ten met de juiste opleiding. 
Dan is het fijn als je weet 
dat je binnen G4S op elkaar 
kunt rekenen.’ 

De agents die aan Eindho-
ven zijn uitgeleend, zijn: 
Stefan Bras, Carlos Antunes 
Correia, Natascha Knort, 
Paul Weeteling, Stefan 
Hoogerdijk, Irene Anders, 
Roy Arjun, Jael Hiele, Nico 
Soetens, Emiel van Putten, 
Wim van Tunen, Anoeska 
Bontrop, Michael Beugels-
dijk, Klaas Kortendijk en 
Rutger van Lochem.

Zie jij welke twee collega’s dit zijn? 

Mail hun namen naar inflight@nl.g4s.com. Uit de inzen-
dingen met het juiste antwoord wordt een winnaar 
getrokken en vermeld in de volgende editie van Inflight.

Woordzoeker

Proefopstelling D06

De beste security lane van Europa

Van onze correspondent
Amsterdam
.............................................
In de aanloop naar de invoe-
ring van centrale security 
ontwikkelt Schiphol een 
nieuwe security lane. Op 
het filter bij gate D06 staat 
een proefopstelling. Agents 
van G4S werken ermee en 
geven feedback aan AAS.

Op D06 komen vooral trans-
ferpassagiers. Ze stappen 
daar over naar hun eindbe-
stemming. Na de check 
gaan ze met de bus naar het 
vliegtuig. ‘Het is hollen of 
stilstaan bij dit filter’, ver-
telt John van Hazebroek. 
Hij is als security operations  
manager eindverantwoorde-
lijk voor het securityproces 
bij AAS. ‘Binnen een half 
uur kunnen er een paar hon-
derd mensen staan die snel 
door de beveiliging moeten. 

Als het proces vertraagt, mis-
sen ze hun aansluiting. Daar-
om testen we juist op deze 
gate. Wat hier goed gaat, 
werkt ergens anders ook.’

Bakkensysteem
In de proefopstelling van de 
security lane experimenteert 
AAS met alle onderdelen 
van het proces. Bijvoorbeeld 
met het bakkenretoursys-
teem: dat is geautomatiseerd. 
Agents lopen niet langer met 
stapels bakken heen en weer.  
Marjolein van der Plas, junior  
Aviation Security manager 
bij AAS: ‘Dat scheelt tijd 
zodat medewerkers meer 
aandacht aan passagiers kun-
nen geven. En het oogt min-
der rommelig.’ 

Verzonken paneel
Schiphol wil de beste secu-
rity lane van Europa ont-
wikkelen, vertelt Marjolein. 

Daarom wordt met verschil-
lende opstellingen getest. Op 
D06 gebruiken G4S-agents 
ze in de praktijk en geven 
ze tot in detail feedback. 
Zo is op hun aanwijzing de 
werkplek van de x-ray kijker 
aangepast. John: ‘Het knop-
penkastje stond eerst op het 
x-ray paneel. Maar omdat 
het vrij hoog is, loop je dan 
het risico op RSI. In overleg 
met de agents is het kastje in 
het paneel verzonken precies 
op de plek die volgens hen je 
arm het minst belast.’ Nieuw 
in de proef is ook dat de 
handbagage in twee stromen 
door het proces gaat. Goed-
gekeurde bagage gaat terug 
naar de passagier, een tas 
die handmatig moet worden 
nagekeken komt automatisch 
bij de uitpakker die verderop 
staat. Ook daar hebben de 
agents over nagedacht: wat 
als de x-ray kijker nadat hij 

een tas heeft goedgekeurd 
toch twijfelt? Marjolein: 
‘Dat kan in uitzonderlijke 
gevallen gebeuren, dus daar 
proberen we iets op te beden-
ken. Goed dat de agents ons 
hierop hebben gewezen.’

Positief-kritisch
Bij de eerste lane bleek de 
opzetband te lang vergele-
ken met de reclaimband. 
Daardoor vertraagde bij het 
inpakken de doorstroom. In 
de tweede lane zijn de ver-
houdingen aangepast. Na 
opmerkingen van agents 
kwam er ook een betere kar 
met zwenkwielen om de bak-
ken na de rescreening terug 
te brengen. John: ‘G4S denkt 
overal over mee. Agents 
gaven in het begin elke dag 
een lijst met opmerkingen 
aan hun projectleider en hij 
zat iedere week in onze werk-
groep. Daardoor wisten we al 
snel welke dingen we konden 

verbeteren.’ Die positief-kri-
tische houding zag Marjolein 
terug bij de trainingen: ‘De 
eerste vijftig medewerkers 
van G4S hebben we zelf 
opgeleid. Zij kwamen met 
nuttige tips voor de training 
aan hun collega’s.’

De ideale lane
Na de startfase draait de 
nieuwe opstelling inmiddels 
goed. Het aantal verbeter-
punten neemt af, toch blijft 
Schiphol tot de invoering van 
de centrale security testen. Of 
het lukt om de ideale lane op 
te stellen, hangt volgens John 
voor een groot deel af van 
de agents: ‘Zij zijn degenen 
die er dagelijks mee werken. 
Daarom ben ik zo blij met 
de input van G4S. Ik zie hoe 
enthousiast de medewerkers 
zijn, ook naar passagiers, 
afhandelaars en airlines. Dat 
hebben we nodig om succes-
vol te zijn.’

De oplossing van G4S Inflight 04-08-2013:
De twee medewerkers waren Tosca ten Broek en Paulette 
Roggeveen (rechts). Anne Huf is de winnaar, zij kan iets 
lekkers voor bij de koffie ophalen bij het OPS bureau in de 
D-lounge. Wil jij ook kans maken op iets lekkers? Stuur dan 
je antwoord op de prijsvraag van deze Inflight in vóór 20 
september 2013.

‘Complimenten	voor	de	werkwijze	
van	Rachid	Bahaddou!	Rachid	merkte	
na	zijn	dienst	onbeheerde	bagage	bij	
parkeerterrein	P2	op	en	heeft	dit	direct	
gemeld.	Met	name	ook	omdat	Rachid	bij	
de	bagage	bleef	wachten	tot	de	Kmar	
aanwezig	was,	heeft	een	goede	indruk	op	
ons	gemaakt.’

Xander Hana, Senior Operational Manager Amsterdam 
Airport Schiphol

John van Hazebroek en Marjolein van der Plas van AAS

Schiphol Nieuws  Schiphol Nieuws  

Pick Up Point Schiphol
Sinds een maand is Amster-
dam Airport Schiphol een 
‘Albert Heijn Pick Up Point’ 
rijker. Het Albert Heijn Pick 

Up Point is een service waar-
bij reizigers, bezoekers en 
Schipholwerkers hun bood-
schappen online kunnen 
bestellen en ophalen voor-
dat ze naar huis gaan. Het is 
een nieuwe dienstverlening 
met veel gemak en snel-
heid. Ideaal voor de 51 mil-
joen passagiers die jaarlijks 
via Schiphol reizen en de 
ruim 64.000 Schipholwer-
kers. Het nieuwe Pick Up 
Point op Schiphol bevindt 
zich naast parkeerterrein P3 
(lang parkeren reizigers) en 
P40 (parkeren Schipholwer-
kers). Openingstijden zijn 
maandag tot en met zaterdag 

van 06.30 uur ‘s ochtends 
tot 24.00 uur ’s avonds. Bij 
het ophalen van je bestel-
ling worden de boodschap-
pen door een Albert Heijn-
medewerker direct in je auto 
gezet. Als extra service kun 
je ook bestelde pakketjes 
bij bol.com op deze locatie 
ophalen. Bron: Schiphol.nl

DigiD 
Nederlanders die in het 
buitenland wonen, kun-
nen voortaan op Schiphol 
een paspoort of identiteits-
kaart en bovendien ook een 
DigiD aanvragen. Minister 
Ronald Plasterk van Bin-

nenlandse Zaken en burge-
meester Theo Weterings van 
Haarlemmermeer openden 
deze balie begin augustus.
Eerder konden Nederlan-
ders in het buitenland geen 
DigiD krijgen. DigiD stuurt 
na de aanvraag via internet 
een activeringscode naar het 
adres waarop iemand staat 
ingeschreven in de Gemeen-
telijke Basisadministratie. 
Bij Nederlanders in het 
buitenland ontbreekt die 
adrescontrole. Aanvragers 
van een DigiD op Schiphol 
moeten behalve een identi-
teitsbewijs ook een mobiele 
telefoon meenemen. DigiD 

voor Nederlanders in het 
buitenland werkt namelijk 
met inlogcodes via sms. De 
balie is zeven dagen per 
week open, van 7.00 tot 
22.00 uur. Omdat de balie 
officieel onder de gemeente 
Haarlemmermeer valt, kun-
nen ook inwoners van die 
plaats er terecht voor iden-
titeitspapieren. Bron: nos.nl

De oplossing van de zweedse puzzel en sudoku:
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project
operatie
bijdragen
werkoverleg
leidinggevende
verbetering
drugsvondst
leadagent
fouilleercabine
drugs

passagier
filter
zones
tevredenheid
meting
security
internationaal
luchthavens
webaccess
verzoek

planner
klanten
douanier
aviation
prioriteit
vlot
verboden
controleren

Jan Geert aan het werk in de moestuin en de oogst Khalid Bennamari


