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VOORWOORD
DIONNE VORST
DIRECTEUR LUCHTVAART COLLEGE SCHIPHOL

MENSEN IN BEWEGING BRENGEN

In deze eerste editie van het sociaal jaarverslag in het bestaan van 

Luchtvaart College Schiphol blikken wij graag met jou terug op de 

mooie verhalen van de mensen die wij samen met onze partners op 

Schiphol in beweging hebben gebracht. Luchtvaart College Schiphol 

brengt bedrijven in de luchtvaartsector, het onderwijs en de overheid 

samen om te werken aan duurzame werkgelegenheid op Schiphol. 

We ontwikkelen en organiseren vernieuwende programma’s om 

mensen die (willen gaan) werken op Schiphol hun talenten te laten 

ontwikkelen, met de praktijk op de luchthaven als uitgangspunt.



Ik ben trots op wat wij als Luchtvaart College Schiphol samen met ons netwerk 
hebben bereikt in 2015. Een hoogtepunt was de feestelijke afronding van het 
project Nieuw-West Airport Express. Wij vierden samen met maar liefst 75 
talenten uit het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West dat zij via dit project 
een nieuwe werk- of opleidingsplek vonden, in veel gevallen op de luchthaven 
Schiphol. Een resultaat dat wij samen met de betrokken partijen Provincie Noord-
Holland en het Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hebben bereikt.

In 2015 vonden ook de tweede én derde editie van de Dag van de Mobiliteit 
op Schiphol plaats. Ruim 100 medewerkers van 20 verschillende bedrijven op 
de luchthaven namen voor één dag een kijkje in de keuken van een andere 
organisatie. Zij konden hun blik verbreden, netwerken en ontdekken of, en zo ja, 
hoe zij in beweging willen komen in hun loopbaan. Dit initiatief is mede mogelijk 
gemaakt door het Sectorplan Luchtvaart. Dit subsidieplan van minister Asscher 
is bedoeld om de positie van (toekomstige) medewerkers in de luchtvaartsector 
te versterken. Vanuit dit plan zijn ook tal van vaktechnische trainingen voor 
bijscholing van de medewerkers ondersteund. Ook zijn we een experiment 
gestart om deze gesubsidieerde trainingen aan de kleinere bedrijven op Schiphol 
aan te bieden via ons opleidingsportaal. 

Een leven lang leren wordt steeds belangrijker in dit tijdperk waarin 
veranderingen elkaar snel opvolgen. In het nieuwe schooljaar zijn weer 240 
werkenden op de luchthaven begonnen aan een werkend leren traject om een 
erkend mbo-diploma te halen. Samen met MBO College Airport zijn deze trajecten 
speciaal ontwikkeld voor (jong) volwassenen waarbij wordt gekeken naar het 
individu.

Op de luchthaven werkt het merendeel van de mensen op mbo-niveau. Het goed 
laten aansluiten van het beroepsonderwijs op de praktijk van de luchthaven is 
essentieel voor voldoende kwalitatieve instroom, nu en in de toekomst. Hoe 
ziet bijvoorbeeld de logistieke vakman van de toekomst eruit? In het programma 

House of Logistics Amsterdam doorlopen docenten logistiek samen met 
mensen uit het logistieke bedrijfsleven een pad om het logistieke onderwijs te 
vernieuwen. 

Bovendien hebben we in 2015 veel leerlingen een warm onthaal gegeven op 
de luchthaven en ze kennis laten maken met tal van (verborgen) beroepen op 
Schiphol. Bedoeld om ze na te laten denken over een toekomstige carrière op 
Schiphol en ze een goede studiekeuze te laten maken. 

Daarnaast verdient iedereen een kans om zijn talent(en) optimaal in te zetten, ook 
mensen met een arbeidshandicap. Zo waren wij de aanjager van het programma 
Luchtvaart Inclusief waarin werkgevers op Schiphol op weg werden geholpen 
om handen en voeten te geven aan de Participatiewet. Invulling geven aan de 
Participatiewet bleek in eerste instantie niet eenvoudig, maar inmiddels hebben 
23 werkgevers op Schiphol de handen ineen geslagen om met elkaar te werken 
aan extra duurzame arbeidsplaatsen op de luchthaven voor arbeidsgehandicapten. 

Op de volgende pagina’s lees je meer over onze programma’s en projecten. De 
verhalen worden verteld vanuit het perspectief van de mensen die door onze 
programma’s in beweging zijn gebracht. Deze mensen de ruimte geven om hun 
inspirerende verhalen te vertellen, zien wij als een mooie manier om te laten zien 
wat wij doen, met wie en waarvoor. 

Het was een bevlogen jaar met veel nieuwe initiatieven en successen om met 
elkaar de arbeidsmarkt op Schiphol te versterken. Samen met onze partners en 
alle andere betrokken partijen hebben we weer veel talenten de ruimte gegeven 
om zich te ontwikkelen op de luchthaven. Waardoor deze mensen zich verder 
hebben kunnen ontwikkelen. Dit alles heeft ons nog meer energie gegeven om 
ook van 2016 een succesvol jaar te maken, waarin de mens en de luchthaven 
centraal zullen blijven staan. Ik wens je veel leesplezier toe en dat dit sociaal 
jaarverslag je mag inspireren om mee te doen. 
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Luchtvaart College Schiphol is dé plek op 
de luchthaven voor mensen die werken 
en voor mensen die willen gaan werken. 
Wij ontwikkelen vernieuwende werk- en 
leerprogramma’s waarmee wij duurzame 
werkgelegenheid in de luchtvaart 
stimuleren. In al onze programma’s staat 
de praktijk op de luchthaven centraal. 

Naast dat wij leer- en werkprogramma’s 
ontwikkelen, zijn we een netwerk-
organisatie. Wij verbinden de bedrijven op 
Schiphol, leerinstellingen en de gemeen-
tes rondom de luchthaven Schiphol.

WIJ ZIJN 
LUCHTVAART 

COLLEGE 
SCHIPHOL
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ONZE BESTUURSLEDEN ZIJN:

Heleen Kuijten-Koenen
Voorzitter bestuur Luchtvaart College Schiphol
HR-directeur Schiphol Group 

Edo de Jaeger
Plaatsvervangend voorzitter bestuur Luchtvaart College Schiphol 
Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam 
Voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam /
ROC van Flevoland

Rinza Kleter
Bestuurslid, portefeuille Financiën
Directeur Bestuursdienst ROC van Amsterdam /
ROC van Flevoland

Maarten Stienen
Bestuurslid 
Vice President KLM Industrial Relations & Strategic HR

Adriaan den Heijer
Bestuurslid 
Senior Vice President KLM Hub Operations Schiphol 

Miriam Hoekstra
Bestuurslid
Directeur Airport Operations Schiphol Group

Met onze diensten spelen wij in op trends en issues die spelen in de 
maatschappij. Wij hebben vier pijlers waar wij onze projecten onder 
scharen. Dit zijn de volgende pijlers: MBO-onderwijsprogramma’s, 
Airport Experience Programma’s, CSR-programma’s en Development 
programma’s. Bij de uitvoering van al onze diensten staat altijd het in 
beweging brengen van mensen centraal.

MBO-ONDERWIJSPROGRAMMA’S
Wij vinden dat het onderwijs en de beroepspraktijk goed op elkaar 
moeten aansluiten. Luchtvaart College Schiphol kent de kaders 
waaraan het onderwijs zich dient te houden. Daarnaast verstaan 
wij als geen ander de bedrijven en begrijpen wij de vraag vanuit de 
bedrijven. Wij zijn dan ook in staat de vertaalslag te maken tussen 
beide partijen, waarmee we kunnen bijdragen aan onderwijs dat goed 
aansluit op de beroepspraktijk. 

AIRPORT EXPERIENCE PROGRAMMA’S
Luchtvaart College Schiphol wil zoveel mogelijk mensen kennis laten 
maken met de (verborgen) beroepen op Schiphol en ze laten ervaren 
hoe een dag eruit ziet op Schiphol. Wij organiseren onder andere 
beroepenoriëntaties zodat bijvoorbeeld jongeren kunnen proeven van 
het werkveld dat de luchthaven Schiphol te bieden heeft. Ook zijn 
wij het stagebureau voor Schiphol Group. Wij vinden het belangrijk 
dat mensen op de hoogte zijn van de vele mogelijkheden die Schiphol  
biedt.

CSR-PROGRAMMA’S
Corporate social responsibility (CSR), oftewel maatschappelijk verant-
woord ondernemen, is vandaag de dag voor elk bedrijf een belangrijk 
onderwerp. Als bedrijf op Schiphol dient men aandacht te hebben 
voor de mens en Schipholomgeving op het gebied van duurzaamheid. 
Luchtvaart College Schiphol faciliteert bedrijven op Schiphol op dit 
gebied, bijvoorbeeld door programma’s aan te bieden waarmee 
bedrijven worden ondersteund in de uitvoering van hun CSR-beleid. 

DEVELOPMENT PROGRAMMA’S
Om medewerkers zich blijvend te laten ontwikkelen, is het van groot 
belang dat medewerkers getraind en uitgedaagd worden. Zo zijn 
medewerkers duurzamer inzetbaar en zijn ze van nog grotere toe-
gevoegde waarde voor een bedrijf. Luchtvaart College Schiphol biedt 
in dit kader diverse mobiliteitsprogramma’s en trainingen aan.
 

Brengt mensen in beweging
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ONZE DOELEN
Het afgelopen jaar hebben wij ons onder andere ingezet voor de 
volgende doelen.

  1 Het creëren en stimuleren van duurzame werkgelegenheid in 
de luchtvaartsector. Naast het duurzaam versterken van de 
arbeidsmarkt op de luchthaven, willen wij ook de mensen die 
onderdeel zijn van deze dynamische arbeidsmarkt, helpen zich te 
ontwikkelen.

  2 Het behouden van vakmanschap. De inzetbaarheid van 
werknemers in de luchtvaartsector willen wij verbeteren door 
het aanbieden van mobiliteitsprogramma’s en luchtvaartgerichte 
opleidingen die aansluiten op de praktijk. 

  3 Zorgen voor een goede aansluiting van het mbo-onderwijs op de 
praktijk in de luchtvaart. Hierdoor wordt een voldoende instroom 
van goed gekwalificeerd personeel gewaarborgd. 

  4 Het vergroten van de regionale maatschappelijke betrokkenheid 
op de luchthaven. Hieronder valt mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt begeleiden en werkervaring bieden. 

KERNWAARDEN 
Wij geloven dat het leggen van verbindingen cruciaal is. Wij leggen 
de verbinding tussen het bedrijfsleven op Schiphol, het onderwijs, de 
arbeidsmarkt en de overheid. Dit alles om werkend leren mogelijk te 
maken. Mensen moeten zich kunnen blijven ontwikkelen, nu en in de 
toekomst. Bij dit alles komt een gezonde dosis bevlogenheid kijken. 
Wij gaan geen uitdaging uit de weg. 
Onze kernwaarden zijn dan ook: verbinden, ontwikkelen en 
bevlogenheid.

ONS TEAM
Onze stichting wordt draaiende gehouden door een enthousiast 
team van mensen die stuk voor stuk bevlogen zijn en zich met passie 
inzetten voor de stichting. Naast ons vaste team werken wij met een 
flexibele schil aan krachten. Zo werken wij met stagiairs en daarnaast 
bieden wij mensen een werkplek aan via de Startersbeurs. Op deze 
manier zorgen wij voor een continue instroom van nieuwe kennis en 
vaardigheden. 

ONZE ROOTS
Luchtvaart College Schiphol is een initiatief van Schiphol Group, 
ROC van Amsterdam en KLM. Zij zijn onze funding partners en ons 
bestuur bestaat uit afgevaardigden van deze organisaties.

In 2007 zijn wij van start gegaan met het project Maxima. Doel van 
dit project was om twintig mensen die aan de zijlijn stonden deel 
uit te laat maken van de arbeidsmarkt op Schiphol. Dit project bleek 
zo succesvol dat stoppen geen optie was. Wij groeiden uit tot een 
maatschappelijke projectenorganisatie die concepten ontwikkelde, 
waarbij werken én leren centraal werden gesteld. 

De afgelopen jaren hebben wij ons verder ontwikkeld. Daarmee is 
ook ons netwerk verder uitgebreid en zijn wij als organisatie dieper 
geworteld geraakt in de luchtvaartsector. Dit heeft ertoe geleid dat 
wij vandaag de dag hét expertisecentrum zijn voor de luchtvaart als 
het gaat om werk- en leervraagstukken.
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“WIJ GAAN GEEN 
UITDAGING UIT DE WEG. 
ONZE KERNWAARDEN 
ZIJN DAN OOK: 
VERBINDEN, ONTWIKKELEN 
EN BEVLOGENHEID.”
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“HET HEEFT MIJN 
NETWERK VERGROOT, IK 
BEN VEEL ERVARINGEN 
RIJKER EN IK HEB HET 
HOOGST HAALBARE 
DOEL BEHAALD, 
NAMELIJK EEN BAAN 
OP SCHIPHOL.”
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Ik heb meegedaan aan Nieuw-West Airport Express omdat ik graag op Schiphol 
wilde werken, daarbij had ik op dat moment geen baan. Zelf had ik al meerdere 
malen gesolliciteerd bij Schiphol maar dat liep op niks uit. Via Nieuw-West hoopte 
ik mijn netwerk uit te breiden en ik zag dit als dé kans om te ontdekken wat ik 
nodig heb als ik op Schiphol wil werken. Kortom, ik wilde leren wat ik kon doen 
om goed voor de dag te komen bij werkgevers op Schiphol. 

Het project Nieuw-West zorgt ervoor dat je als deelnemer kennismaakt met 
verschillende bedrijven, zo ontdek je wat een werkgever in een medewerker 
zoekt. Hierdoor kon ik mezelf ontwikkelen, ik zag het dan ook als een leertraject. 
Naast dat je ontdekt wat bij je past, kom je erachter wat niet bij je past. 
Het vinden van een baan is niet mijn uitgangspunt geweest, het zou mooi 
meegenomen zijn maar ik ben er niet van uitgegaan.

Uiteindelijk heeft mijn deelname wel geresulteerd in een baan op Schiphol. Ik 
ben elke dag nog blij dat ik de kans heb gekregen om mee te doen, want al had 

ik er geen baan aan overgehouden dan nog was het traject waardevol. Ik vind 
Nieuw-West een mooi initiatief omdat het mensen samenbrengt. Werkgevers en 
medewerkers kunnen elkaar niet altijd vinden, het is dan ook fijn als een project 
mensen vanuit beide zijden kan verbinden. Zo krijgen gemotiveerde mensen die 
bijvoorbeeld niet over een netwerk beschikken toch een kans. Ik ben er trots op 
dat ik mee heb gedaan. Het heeft mijn netwerk vergroot, ik ben veel ervaringen 
rijker en ik heb het hoogst haalbare doel behaald, namelijk een baan op Schiphol. 

Over vijf jaar werk ik zeker nog steeds op Schiphol. Misschien heb ik dan wel een 
andere functie want Schiphol biedt een scala aan mogelijkheden. Ik wilde altijd al 
op Schiphol werken en de verwachtingen die ik had zijn waargemaakt. Schiphol 
leeft, je bent nooit alleen. Schiphol fascineert mij, het is een wereld en dorp in 
één. De hectiek en het contact met mensen maken mijn baan zo leuk. Ik help 
mensen en mensen waarderen dat ook. Dat je echt iets betekent voor mensen, 
dat je snel moet kunnen schakelen en de dynamiek die er aanwezig is, verklaren 
mijn liefde voor Schiphol. 

Het project Nieuw-West Airport Express is een samenwerking tussen Werkpunt Amsterdam 

Nieuw-West en Luchtvaart College Schiphol. Verborgen talenten uit stadsdeel Nieuw-West 

van de gemeente Amsterdam maken kennis met de arbeidsmarkt op de luchthaven. Naast een 

beroepenoriëntatie volgen de deelnemers ook trainingen zoals sollicitatietrainingen en bouwen 

zij een netwerk op. Het einddoel is een representatief cv, een speeddate met een bedrijf of 

beroepsopleiding en waar mogelijk een baan of leertraject op maat. Luchtvaart College Schiphol 

heeft zowel het programma ontwikkeld als het project uitgevoerd. Achmed Baâdoud, voorzitter 

bestuurscommissie stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam en tevens initiatiefnemer van 

Nieuw-West Airport Express: “Ik ben er trots op dat de samenwerking tussen mijn afdeling 

Meedoen Werkt/Werkpunt en Luchtvaart College Schiphol zodanig goed is, dat er afgelopen jaar 92 

van mijn bewoners die te kampen hadden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan zijn 

geholpen bij diverse bedrijven op Schiphol.”

NAAM: ANDREA GRAAVEN
LEEFTIJD: 44 JAAR 
FUNCTIE: PASSENGER ASSISTENT VOOR DE
 AFDELING FLOORMANAGEMENT 
 BIJ SCHIPHOL GROUP
PROJECT: NIEUW-WEST AIRPORT EXPRESS

ANDREA GRAAVEN 
OVER NIEUW-WEST AIRPORT EXPRESS
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Luchtvaart College Schiphol organiseert trainingen voor medewerkers van tal van bedrijven die 

op de luchthaven Schiphol of in de luchtvaart actief zijn. Naast een open trainingsaanbod verzorgt 

Luchtvaart College Schiphol ook trainingen in-company of op maat. Het laagdrempelig aanbieden 

van deze trainingen dient ervoor te zorgen dat de positie van zowel (toekomstige) werknemers 

in de luchtvaart als van de luchtvaartsector in zijn geheel wordt versterkt. Luchtvaart College 

Schiphol is de regisseur van al deze trainingen en zorgt ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar 

komen in de vorm van een passend en eigentijds trainingsaanbod. Marja Gritter, Director KLM 

Academy: “Luchtvaart College Schiphol verzorgt voor ons taaltrainingen die specifiek zijn 

ingericht op de werkzaamheden van onze medewerkers. Er is tijdens deze trainingen dan ook 

veel aandacht voor cases en terminologie die spelen in de luchtvaart”.

NAAM: LISEMARIE JANSEN
LEEFTIJD: 37 JAAR 
FUNCTIE: STEWARDESS BIJ KLM
PROGRAMMA: TRAINING FRANS VOOR 
 BEGINNERS

In september startte ik met de training Frans voor beginners. Deze training wordt 
speciaal aangeboden voor medewerkers van KLM. Naast mijn drukke baan als 
stewardess en de zorg voor mijn kindjes van twee, vier en zes jaar wilde ik deze 
training graag volgen. Aan de ene kant omdat dit mij helpt in mijn werk waarin 
ik regelmatig Franse passagiers tegenkom op mijn vluchten en ik hun beter te 
woord wil leren staan. Daarnaast ben ik minimaal drie keer per jaar te vinden in 
Frankrijk in het tweede huis van mijn schoonouders. Een betere beheersing van 
het Frans helpt mij ook om daar makkelijker te communiceren. 

De lessen hebben nu al hun vruchten afgeworpen. Tijdens mijn laatste vakantie 
in Frankrijk kon ik de mensen daar, zoals de bakker in het dorp, al beter 
verstaan. Ik heb er nu veel meer plezier in om Frans te spreken. Het is dan 
nog wel op beginnersniveau maar ik begrijp mensen die Frans spreken nu 
al een stuk beter. Voor mij is deze training een stok achter de deur om mijn 
huiswerk te maken en woordjes te leren. Inmiddels heb ik ook al plannen om 
de vervolgtraining Frans in 2016 te gaan volgen. Dit zodat het me allemaal 

nog makkelijker afgaat in het Frans; in het vliegtuig en op Franssprekende 
bestemmingen.

Over vijf jaar hoop ik nog steeds dit prachtige werk te mogen doen. Ik hoop 
dit werk te mogen blijven combineren met mijn rol als moeder. Het is best 
een uitdaging om deze zaken te combineren, maar ik denk dat het voor elke 
werkende moeder een uitdaging is om werk en het moederschap te combineren. 
Ik zie het als een voordeel dat, zodra ik voor mijn werk een paar dagen het land 
uit ben, ik dan altijd heel goed besef hoezeer ik mijn gezin mis. Ik waardeer het 
dan ook extra zodra ik weer thuis ben. Bovendien maak ik tijdens mijn werk 
zoveel bijzondere en nieuwe ervaringen mee. 
Daarnaast leer ik continu nieuwe mensen kennen met voor mij nieuwe inzichten 
en ideeën en dat ervaar ik als heel inspirerend. Mijn volgende bestemming? Taipei 
in Taiwan. Weer compleet anders dan Peru of Zuid-Afrika. Benieuwd welke nieuwe 
ervaringen ik daar ga opdoen. En het mooiste van dit alles is als mijn gezin me bij 
terugkomst ophaalt op Schiphol en ik mijn kindjes weer kan knuffelen! 

LISEMARIE JANSEN 
OVER DE TRAINING FRANS VOOR BEGINNERS 
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“IK HEB ER NU VEEL 
MEER PLEZIER IN OM 
FRANS TE SPREKEN.”
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“DE OPLEIDING HEEFT 
DUS VEEL VOOR MIJ 
BETEKEND, WANT IK 
HEB ER EEN BAAN AAN 
OVERGEHOUDEN ALS 
LUCHTHAVEN-
BEVEILIGER.”
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Op de luchthaven Schiphol zijn veel banen waarvoor een mbo-diploma vereist is. Voor bedrijven is 

het belangrijk dat de opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de beroepspraktijk. Luchtvaart 

College Schiphol zorgt samen met het ROC van Amsterdam en de bedrijven op Schiphol voor 

een goede aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk. Er wordt gekeken naar 

beroepsspecifieke situaties en de wensen van de bedrijven worden meegenomen in de invulling 

van de opleiding. Zo is ook de BOL-opleiding Luchthavenbeveiliger volledig afgestemd op de 

praktijk. Edo de Jaeger, Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam: “Als opleider wil je 

de studenten een zo goed mogelijke voorbereiding geven op het beroepenveld. Luchtvaart College 

Schiphol legt de verbinding tussen het onderwijs en de praktijk op een constructieve wijze.”

NAAM: QUINCY LAWALATA
LEEFTIJD: 19 JAAR 
FUNCTIE: LUCHTHAVENBEVEILIGER 
 BIJ I-SEC NEDERLAND B.V.
PROGRAMMA: BOL-OPLEIDING 
 (BEROEPSOPLEIDENDE 
 LEERWEG)  LUCHTHAVEN-
 BEVEILIGER

Op de middelbare school volgde ik de richting Sportdienstverlening en Veiligheid. 
Uiteindelijk ben je klaar met school en moet je een keuze gaan maken, namelijk 
wat je verder wilt gaan doen. Ik ging naar open dagen maar ik wist eigenlijk niet 
zo goed wat ik wilde gaan doen. Totdat ik de BOL-opleiding Luchthavenbeveiliger 
tegenkwam. Schiphol heeft mij altijd aangetrokken vanwege de drukte en 
omdat je op Schiphol veel met mensen werkt. Ook krijg ik altijd een soort van 
vakantiegevoel bij Schiphol. Op de middelbare school had ik al stages gelopen in 
de beveiliging en dat beviel goed. Als beveiliger op Schiphol heb je veel contact 
met mensen, het is heel sociaal werk. Dat is iets wat goed bij me past. Ik besloot 
dan ook om de opleiding tot luchthavenbeveiliger te gaan volgen. 

De opleiding ging erg goed, ik haalde goede cijfers en ik vond het leuk! Tijdens 
mijn opleiding ging ik stage lopen bij I-SEC. Van tevoren werd aangegeven dat 
als je stage gaat lopen bij I-SEC de kans bestaat dat je er ook kunt gaan werken, 
die mazzel had ik. Ik mocht na mijn stage bij I-SEC aan de slag. De opleiding 
heeft dus veel voor mij betekend, want ik heb er een baan aan overgehouden als 
luchthavenbeveiliger. Daarnaast staan de opleiding en de baan bij I-SEC goed op 
mijn cv, zeker omdat ik op Schiphol werk. Ik vind het ook een voordeel dat er 

best veel werk is in de beveiliging. Ook is het zo dat als ik een andere opleiding 
ga volgen ik altijd luchthavenbeveiliger kan blijven als bijbaan. Ik heb dan in elk 
geval een uitdagende bijbaan. 

De collega’s zijn heel aardig en ik krijg regelmatig te horen van hen dat ik 
mijn werk goed doe. Dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Soms krijgen we 
complimentjes van de passagiers, ik vind het tof om met de passagiers een 
praatje te maken. Daarnaast zijn de kinderen die door de security check komen 
vaak leuk. Ze vragen bijvoorbeeld een high five en zijn geïnteresseerd in het 
beveiligingsproces. 

Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Voor nu zit ik goed op mijn plek bij I-SEC. 
Misschien werk ik over vijf jaar nog wel op Schiphol, maar dan in een 
andere functie. Het kan ook zo zijn dat ik een totaal andere kant opga, 
want videobewerking spreekt mij aan maar iets in de zorg lijkt me ook leuk. 
Waarschijnlijk blijf ik werken met mensen en sociaal bezig. Wat de toekomst 
brengt, zien we wel. Ik ben nu in elk geval heel blij met mijn plek bij I-SEC.

QUINCY LAWALATA
OVER DE BOL-OPLEIDING LUCHTHAVENBEVEILIGER
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De Beroeps Begeleidende Leerweg Logistiek, vaak afgekort tot BBL Logistiek, is een 

beroepsopleiding in de vorm van werkend leren die Luchtvaart College Schiphol aanbiedt in nauwe 

samenwerking met MBO College Airport van het ROC van Amsterdam. Naast hun baan volgen 

studenten één dag in de week lessen bij het ROC van Amsterdam. Eus Strik, Opleidingsmanager 

Luchthavenlogistiek bij MBO College Airport: “De BBL-opleidingen voor KLM-personeel bieden 

wij nu een aantal jaren aan. Wij bieden maatwerk aan, waarbij wij rekening houden met de 

werkervaring en het opleidingsniveau van de studenten. Met succes, mag ik wel zeggen, als je 

kijkt naar het hoge percentage gediplomeerden.” 

NAAM: RICARDO WIERINGA
LEEFTIJD: 49 JAAR 
FUNCTIE: MEDEWERKER CARGO BIJ KLM
 (OP UITZENDBASIS)
PROGRAMMA: BEROEPS BEGELEIDENDE 
 LEERWEG LOGISTIEK

Starten met een nieuwe baan en tegelijkertijd de schoolbanken in was een 
enorme uitdaging voor mij. Ruim een jaar geleden ging ik aan de slag als teamlid 
in de loods bij KLM Cargo en in februari 2015 haalde ik mijn mbo-diploma 
Logistiek medewerker.

Ik werkte jaren in de metaalindustrie totdat de crisis toesloeg en ik na zestien 
jaar dienstverband werd ontslagen. Na diverse kortlopende contracten bij 
verschillende werkgevers kwam ik bij het UWV terecht. Daar kwam ik de vacature 
bij KLM Cargo tegen met bijbehorend BBL-opleidingstraject. Gezien mijn leeftijd 
was het de vraag of ik een geschikte kandidaat was. Uiteindelijk was ik als één 
van de weinige kandidaten geselecteerd om op gesprek te komen en het werd 
een match.

Via uitzendbureau Olympia kreeg ik een contract bij KLM Cargo aangeboden voor 
anderhalf jaar. Tegelijkertijd startte ik met mijn opleidingstraject. Dit hield in dat 

ik één dag per week naar school ging en drie dagen per week ging werken. Het 
was erg spannend om na dertig jaar weer de schoolbanken in te gaan. In het 
begin had ik best moeite met weer hele dagen naar school gaan, maar ik ben 
blij dat ik deze uitdaging ben aangegaan. Door omstandigheden heb ik nooit mijn 
eindexamen kunnen doen op de middelbare school. Dit mbo-diploma is het eerste 
diploma dat ik ooit heb gehaald!

Ik doe het werk nu nog steeds en ik vind het ontzettend leuk om te doen. Je 
krijgt namelijk veel vrijheid in hoe je je werk doet, zolang je maar rekening houdt 
met de veiligheidsprocedures. Wel werk ik nu nog steeds maar drie dagen per 
week, en de overige twee dagen ben ik nog afhankelijk van het UWV. Als je mij 
vraagt naar waar ik over vijf jaar wil staan, dan is dat in vaste dienst van KLM op 
basis van een 40-uurscontract. Het belangrijkste voor nu is wel dat ik plezier heb 
in mijn werk en dat ik weer onder de mensen ben!

RICARDO WIERINGA  
OVER DE BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG LOGISTIEK  
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“DIT MBO-DIPLOMA IS 
HET EERSTE DIPLOMA 

DAT IK OOIT HEB 
GEHAALD!”
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“MIJN AMBITIE IS OM 
OVER VIJF JAAR DÉ 
EASA-EXPERT BINNEN 
SCHIPHOL GROUP 
TE ZIJN.”

Wat houdt de Wajong-regeling in?

Per 1 januari 2015 is de Wajong-regeling 

overgegaan in de Participatiewet. 

De Wajong-uitkering is er voor mensen die 

op jonge leeftijd een langdurige ziekte of 

handicap hebben gekregen en hierdoor niet 

of niet voldoende kunnen werken. 

Er wordt hulp geboden bij het zoeken naar 

werk en men heeft eventueel recht op 

inkomensondersteuning.
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Diverse bedrijven die actief zijn op de luchthaven Schiphol werken samen om werkgelegenheid te 

bieden aan werkzoekenden met een arbeidshandicap. Dit doen zij in het kader van het programma 

“Luchtvaart Inclusief”. Hierbij worden duurzame arbeidsplaatsen gerealiseerd voor arbeidsgehan-

dicapten om hen een kans te geven om hun talenten optimaal in te zetten. Dit initiatief komt onder 

meer voort uit de doelstellingen van het Sociaal Akkoord en de Participatiewet. Luchtvaart College 

Schiphol is hierbij de verbinder tussen werkgevers en werkzoekenden met een arbeidshandicap. Ook 

informeert en adviseert Luchtvaart College Schiphol bedrijven over de gevolgen van de Participatie-

wet en hoe deze wet in hun organisatie kan worden toegepast. Francien David, Senior Manager HR 

Operations bij Schiphol Group: “Samen met andere werkgevers op Schiphol slaan wij de handen 

ineen en onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn voor werkzaamheden op de locatie Schiphol 

voor juist deze groep werkzoekenden”.

NAAM: MUSTAFA ILGIN
LEEFTIJD: 32 JAAR 
FUNCTIE: JUNIOR ADVISEUR EN 
 PROJECTSECRETARIS EASA   
 WERKGROEP VERBETER- EN   
 VERDIEPINGSSLAG BIJ 
 SCHIPHOL GROUP
PROGRAMMA: LUCHTVAART INCLUSIEF 

In september 2002 begon ik met de studie Economie en Bedrijfseconomie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Door gezondheidsproblemen werd ik 
genoodzaakt om deze studie tijdelijk stop te zetten. Ik besloot daarom medio 
februari 2006 om een “lichtere” studie te volgen, en begon aan de opleidingen 
Turkse Talen en Cultuur en Politicologie aan de Universiteit Leiden. 

Toen het weer beter met mij ging, pakte ik in september 2007 mijn eerste 
studie weer op. In december 2011 heb ik alsnog mijn diploma voor Economie en 
Bedrijfseconomie in ontvangst mogen nemen. Met dit diploma op zak hoopte ik 
een vliegende start te kunnen maken met mijn carrière. Dit bleek echter nog niet 
zo makkelijk in tijden van economische crisis. 

Via een uitzendbureau waar ik stond ingeschreven, werd ik in contact gebracht 
met programmamanager Karin Klaver van Luchtvaart College Schiphol. Zij zocht 
kandidaten met een Wajong-uitkering die zij in het kader van de Participatiewet 
als sollicitanten mocht voordragen aan werkgevers op Schiphol. Zodoende droeg 
Karin mij als sollicitant voor bij Schiphol Group. Nog geen uur nadat ik het 
tweede sollicitatiegesprek had gehad, belde Karin mij op met het goede nieuws 
dat ik de baan had gekregen! 

Ik ging bij de afdeling Safety Security en Environment (SSE) aan de slag als 
Projectsecretaris van de Werkgroep EASA. EASA staat voor European Aviation 
Safety Agency en is een Europees agentschap dat toeziet op de veiligheid van 
de luchtvaart. Schiphol heeft eind 2014 als eerste grote luchthaven in Europa 
het EASA-certificaat ontvangen. Dit is een keurmerk voor luchthavens om aan 
te geven dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om de veiligheid 
te waarborgen. De werkgroep waarvan ik deel uitmaak, zorgt ervoor dat de 
luchthaven Schiphol voldoet aan wetten en regels die EASA heeft opgesteld. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan veilige procedures voor het parkeren van vliegtuigen op 
de vliegtuigopstelplaatsen. 

Mijn werk bij Schiphol heeft ertoe bijgedragen dat ik nu veel meer met een 
veiligheidsblik naar de luchtvaartsector kijk. Waar gaat het goed, waar kan 
het beter? Ik heb een ware passie voor dit thema ontwikkeld. Ik zou mezelf de 
komende jaren dan ook graag verder willen verdiepen in dit thema. Mijn ambitie is 
om over vijf jaar dé EASA-expert binnen Schiphol Group te zijn. Vanuit deze rol wil 
ik dan graag strategische adviezen over dit onderwerp geven aan de organisatie. 
Om vervolgens deze adviezen te mogen vertalen naar begrijpelijke acties en 
maatregelen op maat richting de afdelingen. Dit zodat voor alle medewerkers 
helder wordt waarom het vertonen van “veilig” gedrag zo belangrijk is in hun 
dagelijkse werkzaamheden, namelijk voor de veiligheid van onze luchthaven.

MUSTAFA ILGIN 
OVER LUCHTVAART INCLUSIEF 
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Veel organisaties zitten door de huidige economische situatie vandaag de dag op slot. Zij hebben 

weinig ruimte voor in- en doorstroom. Het gevolg is dat er geen nieuwe kennis de organisatie 

binnenkomt en medewerkers minder kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen. Het programma 

Be-Linked brengt hier verandering in. Medewerkers wisselen een halfjaar of jaar van werkplek. 

Zo wordt de werkgelegenheid gestimuleerd en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

verhoogd. Schiphol Group en KLM zijn met dit uitwisselingsprogramma gestart. Luchtvaart College 

Schiphol is de bemiddelaar, voert het intakegesprek en inventariseert wat de kandidaat wil leren 

en waar zijn of haar krachten liggen. Marjolein Balemans, Directeur Employability Services bij 

KLM: “Be-Linked is een mooie manier om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen, dit is 

voor ons als organisatie belangrijk. Medewerkers komen met nieuwe inzichten terug, leren andere 

bedrijven kennen en tevens stimuleert het mobiliteit.”

NAAM: WEN CHEUNG
LEEFTIJD: 37 JAAR 
FUNCTIE: MANAGER LANDSIDE SERVICES  
 BIJ KLM 
PROGRAMMA: BE-LINKED  
 

Met een overvloed aan energie kijk ik terug op een inspirerend jaar. Het Be-
Linked programma bood mij een unieke kans in mijn carrière om van adviseur 
check-in bij Schiphol Group een uitstap te maken naar een van de belangrijkste 
relaties van Schiphol Group, KLM. Een jaar lang heb ik aan het roer mogen staan 
als manager van de afdeling Landside Services, waar ik leiding gaf aan al het 
grondpersoneel van de check-in en de bagagereclaim area. Ik sluit het jaar dan 
ook trots af. 

Meedoen aan Be-Linked heeft mij veel gebracht. Zo heb ik KLM als organisatie 
goed leren kennen, nu begrijp ik wat hun drijfveren zijn om bepaalde keuzes te 
maken. Dit programma is goed voor zowel KLM als Schiphol Group, aangezien 
we samen dezelfde klant bedienen: ‘de passagier’. Je brengt kennis en je neemt 
kennis mee. Zo ontstaat er ook wederzijds begrip, je leert vanuit beide kanten 
naar de passagier kijken. 

Wat ik goed vind, is dat het programma bijdraagt aan arbeidsmobiliteit. Ik 
als deelnemer verlaat mijn plek waarmee ik ruimte creëer voor een ander. 
Deze doorstroom is wat mij betreft belangrijk voor een organisatie en voor de 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je daagt jezelf extra uit omdat je 

toch het visitekaartje bent vanuit Schiphol Group. Daardoor gaat de ontwikkeling 
van je competenties in een stroomversnelling. 

Welke functie ik het komende jaar bij Schiphol ga vervullen weet ik nog niet. 
Wel neem ik een berg extra kennis en vaardigheden, een duurzaam netwerk en 
een nieuwe kijk op de luchtvaartwereld mee. Kortom, ik zou dit avontuur aan 
iedereen aanbevelen. 

Ik wil de lat graag nog hoger leggen bij het ontdekken van mijn volgende 
droombaan. Waar ik over 5 jaar sta, weet ik nog niet. Bij voorkeur een 
bedienende functie naar mijn eigen team die elkaar en vooral de klant inspireert. 
Mogelijk wel in de vorm van een duale functie. Een functie waarbij je enerzijds 
blijft managen en leiding blijft geven aan het team en waarbij je anderzijds een 
uitvoerende rol vervult in de operatie. Op deze manier sta je daadwerkelijk in 
contact met de passagier en de input die je daaruit haalt, kun je meenemen in je 
managementfunctie. 

Ik draag het stokje graag over aan een andere ambassadeur van Schiphol Group.  

WEN CHEUNG  
OVER BE-LINKED  
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“JE DAAGT JEZELF 
EXTRA UIT OMDAT 

JE TOCH HET 
VISITEKAARTJE 

BENT VANUIT 
SCHIPHOL GROUP. 

DAARDOOR GAAT DE 
ONTWIKKELING VAN JE 
COMPETENTIES IN EEN 

STROOMVERSNELLING.”
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“DE DAG VAN DE 
MOBILITEIT ZORGT 
ERVOOR DAT JE OVER JE 
GRENZEN HEEN KIJKT EN 
DAT JE MOBIEL BLIJFT IN 
JE DENKWIJZE.”
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Luchtvaart College Schiphol organiseert twee keer per jaar de Dag van de Mobiliteit op Schiphol. 

Op deze dag kunnen medewerkers die actief zijn op of voor de luchthaven Schiphol voor één dag 

meelopen en meekijken op een andere werkplek. Zo maken medewerkers kennis met een andere 

organisatie, doen zij nieuwe ervaringen op, vergroten zij hun netwerk en kunnen zij vrijblijvend 

ontdekken of zij behoefte hebben aan een nieuwe stap in hun loopbaan. De deelnemende organisaties 

kunnen via deze dag werken aan duurzame inzetbaarheid op een laagdrempelige manier. Nicolien 

Velders, Personeelsfunctionaris bij World of Delights: “Wij bieden onze medewerkers graag 

mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en te verbreden. De Dag van de Mobiliteit vinden wij 

een goed initiatief. Als organisatie zijn wij mobiel in onze denkwijzen, ondernemend en we zijn altijd 

bezig met vernieuwing, we denken graag mee met onze medewerkers, zodat zij nog meer uit zichzelf 

kunnen halen.”

NAAM: ANNEMIEKE BOSCH
LEEFTIJD: 58 JAAR 
FUNCTIE: MEDEWERKSTER SALARIS-
 ADMINISTRATIE BIJ WORLD 
 OF DELIGHTS
PROJECT: DAG VAN DE MOBILITEIT  

Ik ben altijd een bezige bij geweest. Ik begon ooit op kantoor, maar dat was 
niets voor mij. De ondernemer in mij kwam los en ik ben in het familiebedrijf 
gestapt. In het oosten van het land runde ik onder andere een drogisterij en 
schoonheidssalon. De liefde bracht mij naar het westen. Daar startte mijn 
avontuur bij World of Delights, ik begon bij Keukenhof. Van Keukenhof verhuisde 
ik naar Schiphol (ook voor World of Delights). World of Delights ontwikkelt 
retailconcepten op basis van karakter en innovatie. Naast delicatessen richt World 
of Delights zich onder andere op cadeauartikelen en souvenirs. Deze concepten 
zijn onder andere terug te vinden op Schiphol. 

De dynamiek van Schiphol vind ik prachtig. Ik werkte in de lounges (de gebieden 
achter de check-in). Werken met en voor mensen is mijn passie. Maar door een 
ongeval is het voor mij niet meer mogelijk om lang te staan. Ik kon niet meer 
terug op de werkvloer in de lounge. Inmiddels heb ik een andere uitdaging bij 
World of Delights. Ik werk nu op de afdeling salarisadministratie. De sfeer op de 
afdeling is goed en ik leer veel, zeker ook qua structuur.

Door de afdeling personeelszaken werd ik benaderd om mee te doen aan 
de Dag van de Mobiliteit. Ik was heel enthousiast. Ik ben altijd op zoek naar 
nieuwe prikkels en ik kon deze dag aangrijpen om mijn horizon te verbreden. Ik 

wilde meekijken op een plek waar ik nog nooit ben geweest en misschien ook 
wel nooit zal komen. Ik ging meelopen in de Privium ClubLounge op Schiphol. 
Privium is een service gericht op reizigers die vaak vliegen. Reizigers kunnen een 
abonnement afsluiten en zo van allerlei voordelen, zoals een snelle grenspassage 
en een ontspannen loungeruimte, gebruikmaken. Ik ben heel goed ontvangen 
door de manager en haar medewerkers. Het was een leuke en inspirerende dag, 
die van beide kanten goed beviel.

De Dag van de Mobiliteit zorgt ervoor dat je over je grenzen heen kijkt en dat je 
mobiel blijft in je denkwijze. Als je stabiel blijft in je denkwijze dan leer je niet 
meer, ontmoet je geen nieuwe mensen, blijf je stil staan en voeg je niets toe. Ik 
wil niet stil blijven staan, ik wil beweging en een boeiend leven waarbij ik mijn 
vleugels verder uit kan slaan. 

Over vijf jaar ben ik mezelf nog steeds aan het ontwikkelen. Ik wil dingen leren 
waarmee ik iets voor een ander kan betekenen. Wat nog een toekomstdroom 
van mij is, is meegaan op handelsmissies voor Holland Promotions. Wanneer en 
of dit gaat gebeuren, weet ik nog niet. Mijn karakter spiegelt aan die van World 
of Delights: ondernemend, open voor verandering en heel veel mobiliteit in 
denkwijze. 

ANNEMIEKE BOSCH 
OVER DAG VAN DE MOBILITEIT 
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Jongeren die net hun studie hebben afgerond, missen vaak werkervaring terwijl bedrijven werk-

ervaring erg belangrijk vinden. Jongeren hebben dan ook moeite met het vinden van een baan. Om 

jongeren en bedrijven te helpen is de Startersbeurs in het leven geroepen. De Startersbeurs biedt 

afgestudeerde jongeren tussen 18 en 27 jaar de kans om gedurende zes maanden extra werkerva-

ring op te doen. De starter gaat aan de slag bij een bedrijf, onder begeleiding doet hij/zij ervaring 

op en ontwikkelt hij/zij vaardigheden en competenties. Het bedrijf krijgt er een medewerker bij 

die met een frisse blik naar de organisatie kijkt. De Statersbeurs biedt hiermee zowel het bedrijf 

als de starter vele voordelen. Luchtvaart College Schiphol ondersteunt Schiphol Group door de 

administratieve taken uit te voeren. Kadriye Demirel, HR-Adviseur bij Schiphol Group: “Het is 

altijd goed om je deuren open te stellen voor jong talent. Naast dat wij hen een werkervaringsplek 

kunnen aanbieden waardoor ze zich zelf nog meer kunnen ontwikkelen, leren wij ook van hen. De 

starters kijken zonder kaders naar de organisatie en komen zo tot zeer interessante inzichten.”  

NAAM: JASMIN TCHANG
LEEFTIJD: 25 JAAR 
FUNCTIE: JUNIOR HR-ADVISEUR BIJ   
 SCHIPHOL GROUP
PROJECT: DE STARTERSBEURS 
 

In juli 2014 studeerde ik af aan de hbo-opleiding Sport, Management en 
Ondernemen. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik ook geprikkeld werd 
door uitdagingen buiten de sport.  Vervolgens ben ik hierover gaan nadenken en 
al vrij snel kwam ik uit bij het vakgebied Human Resource Management (HR). 

Tijdens mijn studie heb ik geen mogelijkheden gehad om werkervaring op het 
gebied van HR op te doen, daarom ging ik op zoek naar een werkervaringsplek. 
Zo kon ik mijn positie op de arbeidsmarkt versterken. Via de Startersbeurs kwam 
ik terecht bij Schiphol Group. 

Schiphol Group had een vacature openstaan bij de afdeling Passenger Services. 
Mijn opdracht was om vier opleidingshandboeken te schrijven voor vier 
verschillende functies. De vacature sprak mij direct aan, omdat het mij erg leuk 
leek om bij Schiphol Group te werken. Daarnaast vond ik de opdracht uitdagend. 
Het was een project waarbij ik van het begin tot het eind de leiding kon nemen 
en waarin ik initiatief kon tonen. Vanuit Schiphol Group was er zeer goede 
begeleiding en het eindresultaat mocht er wezen. Tijdens de Startersbeurs heb 

ik drie maanden aan deze opdracht gewerkt en drie maanden werkervaring 
opgedaan op de HR-afdeling van Schiphol Group.

De Startersbeurs bij Schiphol Group heeft veel voor mij betekend. Ik heb veel 
geleerd over HR, ik heb binnen een dynamische omgeving mogen werken en ik 
heb ontdekt waar Schiphol Group voor staat en waar iedereen voor werkt. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat ik met heel veel plezier naar mijn werk ben gegaan 
en dat ik Schiphol Group een mooie en inspirerende organisatie vind. Ik heb mijn 
rugzak mogen volladen met veel ervaringen en leuke contacten. Ik ben echt een 
ervaring rijker en hier ben ik heel dankbaar voor.

Over vijf jaar hoop ik een masterdiploma op zak te hebben met een specialisatie 
in HR. Daarnaast heb ik nog meer werkervaring opgedaan en ik hoop bij een heel 
leuke organisatie te kunnen gaan werken als professional op HR-gebied. Schiphol 
is een heel leuke werkplek, er is altijd wat te doen en het stopt nooit. Alles 
draagt bij aan het hoger doel: “Nederland verbinden met de rest van de wereld.”  

JASMIN TCHANG   
OVER DE STARTERSBEURS   
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“IK HEB VEEL 
GELEERD OVER HR, 
IK HEB BINNEN EEN 

DYNAMISCHE OMGEVING 
MOGEN WERKEN EN IK 

HEB ONTDEKT WAAR 
SCHIPHOL GROUP 

VOOR STAAT EN WAAR 
IEDEREEN VOOR 

WERKT.”
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“IK HOOP EN VERWACHT 
DAT DE KENNIS DIE IK 
HEB OPGEDAAN DOOR 
DEZE TRAINING ERTOE 
LEIDT DAT IK SNELLER 
KAN SIGNALEREN OF 
MIJN MENSEN MET 
SCHULDEN KAMPEN, EN 
DAT IK ZE HIERIN GOED 
KAN BEGELEIDEN.”

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 LUCHTVAART COLLEGE SCHIPHOL 25



NAAM: JORDEN VAN DER WEIDEN
LEEFTIJD: 29 JAAR 
FUNCTIE: MANAGER LOGISTIEK & 
 BEVEILIGINGS ADVISEUR 
 AIRPORT SUPPLIER BIJ 
 HMSHOST
TRAINING: HOE HERKEN IK MEDE-
 WERKERS MET SCHULDEN?

Ik werk al enige jaren op de luchthaven Schiphol in de rol van Manager 
Logistiek bij HMSHost. Samen met ruim 1800 collega’s van HMSHost zorg ik 
ervoor dat de passagiers en andere bezoekers van de luchthaven Schiphol een 
topbeleving hebben in onze 70 horecagelegenheden op Schiphol. Denk hierbij 
aan vernieuwende concepten zoals de Dutch Kitchen & Bar en de Bubbles 
Seafood & Wine Bar. Ik stuur het logistieke team aan dat bestaat uit 35 mannen. 
Dit team zorgt ervoor dat alle horecaproducten goed terechtkomen in onze 
horecagelegenheden en dat al het afval juist wordt afgevoerd. 

Voor medewerkers is het soms lastig om met iemand van HRM over hun 
financiële problemen te praten, omdat zij ver van de medewerkers afstaan en 
soms ook vreemden zijn. HMSHost besloot daarom om, naast HRM-professionals, 
ook leidinggevenden de training “Hoe herken ik medewerkers met schulden?” te 
laten volgen. Een voordeel is dat managers de signalen van schuldproblemen veel 
sneller kunnen herkennen bij medewerkers omdat zij regelmatig contact hebben 
met hun medewerkers. Dit was voor mij, net als voor veel van mijn collega-
managers, dan ook een belangrijke reden om deel te nemen aan de training. 

Door de training werd ik er mij bewust van dat de groep mensen die kampt 
met schulden in Nederland vrij groot is en welke rol ik als leidinggevende kan 
vervullen in het herkennen van mogelijke schuldproblemen bij mijn teamleden. 
Zo kun je als leidinggevende het gesprek aangaan met je teamlid hierover. Vaak 
voelen mensen schaamte dat zij schulden hebben. Het aangaan van het gesprek 
kan dan een enorme opluchting zijn en samen kun je vervolgens op zoek gaan 
naar oplossingen. Bijvoorbeeld door de medewerker begeleiding te bieden of 
door te verwijzen naar instanties die helpen bij het weer op orde krijgen van de 
financiën.

Ik hoop en verwacht dat de kennis die ik heb opgedaan door deze training ertoe 
leidt dat ik sneller kan signaleren of mijn mensen met schulden kampen, en dat 
ik ze hierin goed kan begeleiden. Of, nog liever, dat ik mensen kan helpen deze 
problemen voor te zijn. Dit zodat mijn mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen 
doen, met in elk geval minder of geen financiële zorgen. Mijn ambitie over vijf 
jaar? Ik heb momenteel nog veel te doen in mijn huidige functie. Ik vind het heel 
mooi om dit werk op de, logistiek nogal complexe, locatie Schiphol te mogen 
doen. Wie weet kan ik de opgedane kennis hier op termijn ook op andere locaties 
van HMSHost gaan toepassen.

JORDEN VAN DER WEIDEN  
OVER DE TRAINING “HOE HERKEN IK MEDEWERKERS MET SCHULDEN?”  

Door de economisch zware tijden van afgelopen jaren hebben meer en meer mensen te maken 

gekregen met financiële problemen. Dit is niet alleen een probleem voor de persoon zelf maar ook 

voor zijn of haar werkgever. De werkgever kan te maken krijgen  met een hoger ziekteverzuim, het 

risico op diefstal en loonbeslagen. De training “Hoe herken ik medewerkers met schulden?” helpt 

HR- en lijnmanagers medewerkers met financiële problemen te herkennen. Paulien Ouwehand, 

Adviseur learning & development bij KLM: “In de training staat onder andere centraal hoe je als 

werkgever de signalen bij medewerkers kunt herkennen, hoe je een dergelijk gesprek start en hoe 

je medewerkers met schulden kan herkennen.” 
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Jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken kunnen 

gebruikmaken van IMC Weekendschool. Via dit initiatief krijgen zij gedurende drie jaar aanvullend 

onderwijs. De leerlingen ontdekken diverse vakgebieden, krijgen vakken die zij niet in het 

reguliere onderwijs volgen zoals geneeskunde en ze bezoeken bedrijven. Zo bezochten zij ook 

Schiphol. Luchtvaart College Schiphol heeft een programma opgesteld voor deze jongeren en 

deze dag gefaciliteerd. Evelien Feltzer, jaarcoördinator bij IMC Weekendschool: “Ons doel is onder 

andere het verbreden van de toekomstperspectieven van de leerlingen en we willen de leerlingen 

helpen hun zelfvertrouwen te vergroten. Door verschillende bedrijven te bezoeken, laten wij de 

leerlingen een breed beeld van de wereld zien. Wij willen de leerlingen uitdagen om hun grenzen 

te verleggen. Het bezoek aan Schiphol was voor de leerlingen één van de hoogtepunten.”

NAAM: SUE-ANN ROSALINA
LEEFTIJD: 12 JAAR 
FUNCTIE: LEERLING BIJ IMC 
 WEEKENDSCHOOL 
PROJECT: IMC WEEKENDSCHOOL 
 

Ik doe mee aan IMC Weekendschool omdat ik het heel interessant vind. We kijken 
naar wat we later willen worden en daar praten we over met elkaar. Soms krijgen 
we ook lessen, bijvoorbeeld in de wetenschap, en we bezoeken bedrijven. Je kunt 
dus ontdekken wat je later wilt gaan doen. Elke keer behandelen we een ander 
thema, één van die thema’s was Schiphol. 

Ik vond het bezoek aan Schiphol super, Schiphol is erg leuk en heel groot. Er 
zijn veel interessante beroepen op Schiphol. Tijdens ons bezoek kregen we een 
presentatie over een aantal beroepen op de luchthaven. Zo ging het over de 
marechaussee, douane, bagage, luchtverkeersleiding en logistiek. We kregen 
te horen wat deze beroepen inhouden. Er zijn ook veel beroepen achter de 
schermen waar ik nog niet echt iets van weet en daar wil ook meer over weten. 
Ook kwam de geschiedenis van Schiphol aan bod. Na de presentatie heb ik een 
speurtocht gelopen op Schiphol waarbij ik op plekken kwam waar ik nog nooit 
geweest was. Ik dacht dat ik heel veel over Schiphol wist, maar tijdens ons 
bezoek dacht ik: “Wow, ik wist eigenlijk bijna niks over Schiphol.” Ik ben dan ook 
heel veel wijzer geworden over Schiphol. 

Naast dat IMC Weekendschool ervoor zorgt dat ik beroepen leer kennen zoals de 
beroepen op Schiphol en dat ik nieuwe kennis opdoe, heeft het nog veel meer 
voor mij betekend. Ik had een beetje faalangst en daar ben ik vanaf gekomen. 

Ik durfde geen presentaties te geven en nu heb ik helemaal geen angst meer 
daarvoor. In het begin kregen we namelijk opdrachten, we moesten werken in 
tweetallen en dan moest je vertellen wat je angst is. Vervolgens kreeg je een 
opdracht die met je angst te maken had. Ik moest een presentatie houden voor 
de klas. En zo ben ik er vanaf gekomen. Dit was heel goed voor mijn persoonlijke 
ontwikkeling en ik heb er ook meer vrienden bij gekregen. Ik heb namelijk veel 
vrienden gemaakt in mijn klas van IMC Weekendschool.  

Ik wilde altijd al op Schiphol werken en mijn bezoek aan de luchthaven heeft 
bevestigd dat ik dit nog steeds wil. Sinds mijn vijfde wil ik stewardess worden. 
Ik mocht namelijk toen ik vijf was op een vlucht van Curaçao naar Amsterdam de 
stewardessen helpen en dat vond ik heel erg leuk! Ook hebben wij een keer een 
stewardess op bezoek gehad bij IMC Weekendschool en ik was heel enthousiast 
over haar verhaal.  

Wat ik over vijf jaar wil doen? Ik zit nu in de brugklas van het gymnasium en 
over vijf jaar zit ik nog op school. Ik wil heel graag op Schiphol werken. Maar wat 
precies, dat weet ik nog niet. Ik wil voor nu graag stewardess worden, misschien 
kan ik daar mee beginnen en dan later nog een andere kant op gaan. De kans dat 
ik een studie ga doen die te maken heeft met de luchtvaart is in elk geval heel 
erg groot.   

SUE-ANN ROSALINA
OVER IMC WEEKENDSCHOOL   
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“DIT WAS HEEL 
GOED VOOR MIJN 
PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING 
EN IK HEB ER OOK 
MEER VRIENDEN BIJ 
GEKREGEN.”
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NAWOORD
HELEEN KUIJTEN-KOENEN
VOORZITTER BESTUUR LUCHTVAART COLLEGE SCHIPHOL

Als ik terugkijk op het jaar 2015 dan vind ik dat Luchtvaart College 

Schiphol een enorm mooie stap heeft gemaakt. De profilering en de 

positie die deze organisatie inneemt op de luchthaven Schiphol wordt 

steeds duidelijker. Projecten als Nieuw-West Airport Express en de 

Dag van de Mobiliteit Schiphol hebben een belangrijke rol gespeeld, 

net als de steeds intensiever wordende samenwerking met de 

Schipholomgeving. 
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Luchtvaart College Schiphol zorgt voor de verbinding tussen het bedrijfsleven op 
Schiphol en diverse samenwerkingspartijen, waaronder het onderwijs. De unieke 
positie die Luchtvaart College Schiphol inneemt, zorgt voor een steeds meer 
onderscheidende rol. Als bestuur zijn wij zeer content met de ontwikkeling die de 
stichting heeft doorgemaakt. Vooral de resultaten op individueel niveau zijn reden 
om trots op te zijn. Denk aan het helpen van mensen die aan de zijlijn van de 
arbeidsmarkt staan, hun talenten te (her)ontdekken. Dit toont aan dat Luchtvaart 
College Schiphol het verschil kan maken, niet alleen op grote schaal maar ook op 
kleine en persoonlijke schaal. 

Vooruitblikkend op 2016 zie ik diverse ontwikkelingen die van groot belang zijn 
voor Luchtvaart College Schiphol. Allereerst is dat het programma Luchtvaart 
Inclusief, dat inspeelt op de Participatiewet. Luchtvaart College Schiphol gaat 
het programma voortzetten en concrete invulling geven aan Luchtvaart Inclusief. 
Waarbij het uiteraard de partijen op de luchthaven zal verbinden. Vragen als 
“Hoe kunnen zij elkaar versterken?” en “Welke afspraken dienen zij met elkaar 
te maken om mensen aan het werk te helpen?” zullen hierbij centraal staan. 
Gezamenlijk dingen doen en elkaar ondersteunen, benadrukken de community 
gedachte die Luchtvaart College Schiphol heeft en aan het ontwikkelen is. De 
flexibiliteit om snel een vertaalslag te maken van oplossingen voor vraagstukken 
naar programma’s op maat is één van de sterktes van Luchtvaart College 
Schiphol. Kortom, Luchtvaart College Schiphol is de verbinder van diverse partijen 

in de Schipholomgeving, uitvoerder van programma’s en de vormgever van een 
steeds groter en belangrijker wordende community. 

Luchtvaart College Schiphol ontwikkelt zich door. De kracht die het de afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld, de verbinding leggen tussen onderwijs, de overheid en 
de arbeidsmarkt, wordt doorgezet. Dit is het huis, het fundament. Nu is de tijd 
aangebroken om te gaan uitbouwen. Luchtvaart College Schiphol gaat meer 
programma’s ontwikkelen rondom maatschappelijke thema’s om de arbeidsmarkt 
op de luchthaven duurzaam te versterken. Wij als bestuur zien hierin een 
duidelijke en unieke rol weggelegd voor Luchtvaart College Schiphol.

Schiphol is een unieke en dynamische omgeving, met een prachtige arbeidsmarkt 
en vol met arbeidskansen. De focus ligt in 2016 op het ontwikkelen van de 
community gedachte. Hierbij draait het om het beantwoorden van vragen als 
“Waar willen bedrijven elkaar vinden?” en “Welk thema is de verbindende 
factor?” De sterk veranderende arbeidsmarkt biedt bovendien mogelijkheden om 
vernieuwende programma’s te ontwikkelen op het gebied van digitalisering en 
vitaliteit. 

Vol trots zeg ik: “Luchtvaart College Schiphol neemt een unieke plek in op een 
unieke locatie!” 
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Air Cargo Netherlands
Adecco
Airbridge Cargo
AKO
Asito
Axxicom
Babcock
Ballast Nedam
BAM
CSU
CTSN
DB Schenker
DHL
Diagnose
dnata
Douane
Flora Holland
Fokker Aerostructures
G4S
GOM
GSA Groep
Hago
Heijmans
Hilton
HMS Host
IHC Systems BV
I-SEC
KLM Catering Services
KLM Cityhopper
KLM Equipment Services

KLM N.V.
KMAR
Lamme
LVNL
Manpower
Menzies
Microsoft
Olympia
PCH Dienstengroep
Raggers & ZN
Randstad
Rhenus Logistics
ROC van Amsterdam
SAR
Scarabee
Schiphol Group
Securitas
Swissport
Tempo Team
Transavia
Trigion
Vanderlande
Vebego Airport Services
Vermaat
Viggo/PW Groep
VolkerWessels Bouw
Werk & Ik
WFS
World of Delights
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BETROKKEN ORGANISATIES 

Onze programma’s hebben wij kunnen ontwikkelen 
dankzij en in nauwe samenwerking met onze funding 
partners Schiphol Group, ROC van Amsterdam en KLM. De 
programma’s zijn bovendien tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de Provincie Noord-Holland, regionale 
gemeenten, het Sectorfonds Luchtvaart en de hiernaast 
vermelde betrokken organisaties. 

Op deze plek willen wij de betrokken mensen van al deze 
organisaties en overige, onvermelde organisaties bedanken 
voor hun inzet en bevlogenheid om deze programma’s 
mogelijk te maken.



COLOFON

Dit is een uitgave van Luchtvaart College Schiphol.

Bezoekadres
The Base A
Evert van de Beekstraat 52
1118 CM  SCHIPHOL

Postadres
Postbus 7501
Locatiecode 03-10
1118 ZG  SCHIPHOL

Telefoon Algemeen
020 - 601 89 15

E-mail
luchtvaartcollege@schiphol.nl

Website
www.luchtvaartcollegeschiphol.nl

Social media

 Luchtvaart College Schiphol
 Luchtvaart College (@LuchtvaartCol)

Omslagontwerp: CBS 11553  Canon Business Services, Maastricht
Vormgeving binnenwerk: CBS 11553  Canon Business Services, Maastricht
Fotografie deelnemers: Natasja Wagner
Teksten en eindredactie: Melanie de Boer en Lucia van der Borg

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, 
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luchtvaart College Schiphol.

Januari 2016

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 LUCHTVAART COLLEGE SCHIPHOL 33

Nieuwsgierig naar wat wij in 2016 gaan 
doen en naar wat wij voor jou kunnen 
betekenen? Volg ons dan online en 
offline en blijf op de hoogte.

https://www.linkedin.com/company/schiphol-college
https://twitter.com/luchtvaartcol
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