Schiphol & Contractors, een uitnodiging tot partnership
Schiphol wordt gebouwd en onderhouden door contractors. Als
je van boven op het gebied kijkt en je zou kunnen zien wie waar
aan het werk is en voor wie, dan zie je een ogenschijnlijk ondoorgrondelijk patchwork van activiteiten en relaties. Daaruit ontstaat
dag in dag uit, jaar in jaar uit de hoogwaardige luchthaven die
we allemaal kennen. Dat stelt hoge eisen aan de relaties tussen
opdrachtgevers van Schiphol en opdrachtnemers van de contractors. Deze relaties worden dan ook zorgvuldig vormgegeven en
onderhouden. Vooral bij het ingaan van nieuwe contractperiodes, eens in de 8 à 9 jaar, wordt zorgvuldig terug- en vooruitgekeken om deze relaties weer optimaal en in overeenstemming
met de meest actuele wensen en inzichten in te stellen. Een
ijzersterk uitgangspunt daarbij is overigens dat iedereen die op
Schiphol werkt trots is op dit dynamisch stukje Nederland.
Schiphol wordt bevolkt door een steeds wisselende cosmopoliete community van reizigers die vliegen van en naar 322 bestemmingen in 96 landen. Zij zijn ook klanten van de toenemende
hoeveelheid winkels, werkruimten, hotels en andere faciliteiten
van de luchthaven. Vertrek en aankomst raken zo steeds meer
vervlochten met een 24/7 hoogwaardige stedelijke verblijfsomgeving die ook haar eigen bezoekers kent. Naast de 63,6 mil-

joen passagiers wordt er ook 1,7 miljoen ton vracht vervoerd,
waaronder veel bloemen, fruit en electronica. Schiphol levert
voor dit alles de infrastructuur en faciliteiten. De processen die
erbij horen worden door een groot aantal business- en sectorpartners uitgevoerd in een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het daadwerkelijk vliegen, het leveren van alle diensten en
bouw en onderhoud worden dus door derden voor Schiphol
uitgevoerd. Dat stelt hoge eisen aan de regie over het concept
Schiphol (#1airport-city) dat zorgvuldig gekoesterd, bewaakt
en uitgebouwd wordt. Schiphol wil daarin richtinggevend
zijn en tegelijk de verantwoordelijkheid echt delen met haar
partners. Dit delen is noodzaak, de luchthaven is te complex,
te dynamisch en te veelomvattend om vanuit een centraal punt
overzien en aangestuurd te kunnen worden. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen sturen en overdragen speelt een
grote rol binnen Schiphol en in de gesprekken en afspraken met
de contractors.
Op individueel, vaak operationeel niveau gaat dit om partnership
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De traditioneel hiërarchische verticale relatie wordt hier vervangen door een horizon-

tale, gelijkwaardige. Afspraken zijn helder, niet alleen gericht
op voorspelbare activiteiten, maar ook op gezamenlijk adaptief
reageren op incidenten en nieuwe omstandigheden. De grotere
mate van vertrouwen leidt niet tot vrijblijvendheid. Er is juist veel
aandacht voor elkaar scherp houden en het beste uit elkaar halen.
Er wordt wederzijds getoetst op performance, professionele
houding en gedrag. Dit vraagt van beide partijen dat zij bereid en
in staat zijn elkaar aan te spreken en confrontaties aan te gaan
op het moment dat iets niet goed gaat. In die zin is professioneel
partnership echt een kunde waarin hard en fair, vertrouwen en
toetsing, en samen zweten en successen vieren steeds samengaan. Om een dergelijke volwassen partnershiprelatie aan te kunnen gaan moet je wel in conditie zijn. Het vraagt van beide kanten
om vakmanschap, empathisch waarnemen, communicatieve
kwaliteit, creativiteit en alertheid. Er hoort ook over en weer zorg
bij voor de ontwikkeling van je partners, inclusief de bescherming
voor overmatige reputatieschade als er iets mis is gegaan.
Techniek en technische kennis zijn de belangrijkste inhoudelijke
bestanddelen om de assets, de bedrijfsmiddelen van Schiphol
te realiseren, te repareren en te onderhouden. Het gaat over
disciplines als bouwkunde, civiele techniek, energie, electra,

verwarmen, koelen, verlichten, transport, waterbeheer, routering, telecom, informatica etc. etc. De lat ligt hoog, zowel in
als interdisciplinair tussen deze vakken. Er wordt een state of
the art technisch niveau gevraagd en er worden steeds hogere
eisen gesteld aan duurzaamheid, veiligheid, gezondheid,
innovatiekwaliteit en predictive maintenance, waardoor meer
storingen kunnen worden voorkomen. Dit laatste vraagt een
systeem van intensief monitoren en het vraagt van alle betrokkenen voortdurende alertheid en een zintuig voor onverwachte
signalen die mogelijke storing vroegtijdig aankondigen.
Het bewustzijn wat het betekent om ‘van Schiphol te zijn’ is
al hoog en wordt gecombineerd met een integrale corporate
trots. Hoewel de medewerkers niet letterlijk in één organisatie
werken, werken ze wel samen voor deze unieke luchthaven.
Inzet van de uitnodiging tot partnership van Schiphol is om dit
effect samen verder te versterken. Om middels onderzoekend
teamwork verder uit te groeien tot een dedicated professioneel
netwerk met een hoge collectieve intelligentie. Een tribe die
de voortdurende innovatiekracht kan ontwikkelen die nodig is
voor de uitdagingen van veiligheid, duurzaamheid en excellente
operationele kwaliteit.
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