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Plekken waar veel mensen samenkomen, waar veel verkeer is tussen binnen- en buiten-
land en waar veel mensen werken, zijn altijd gevoeliger voor illegale praktijken. Zo ook 
onze nationale luchthaven. Daarom proberen private en publieke organisaties die op 
Schiphol actief zijn, met vereende krachten criminele activiteiten te verstoren en door-
breken. Volgens Marianne Schuurmans (burgemeester Haarlemmermeer), Hanne Buis 
(Royal Schiphol Group) en Henriette Bongers (Douane) werpt deze aanpak zijn vruchten af.
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Buis: ‘Wij zijn trots op de infrastructuur van Schiphol, maar 
die moeten we blijven beschermen tegen misbruik voor 
verkeerde dingen. De luchthaven heeft zo’n 65.000 
medewerkers, onze pashouders, en velen van hen komen  
in beveiligd gebied. We moeten pashouders beschermen 
tegen de soms grote druk van de georganiseerde misdaad 
om voor hen te komen werken.’

Handvatten om die druk te weerstaan, krijgen de mede-
werkers via de campagne Sterke Luchthaven. Burgemeester 
Schuurmans: ‘Via die campagne maken we pashouders 
bewust van de risico’s die zij lopen en hoe wij ze kunnen 
helpen om zich hiertegen te verweren. 

We leren ze dat je benaderd kan worden door criminelen  
en wat je dan moet doen en wat je kan doen als je ziet dat 
anderen benaderd worden. Wat ik mooi vind aan deze 
aanpak, is dat we het gezamenlijk doen met publieke en 
private partijen op onze nationale luchthaven. Het is best 
bijzonder dat al die partijen zo makkelijk met elkaar 
samenwerken.’

Voorlichting belangrijkste middel
Een van de meest zichtbare maatregelen van de campagne 
zijn points of contact ondermijning (poco) bij bedrijven die 
meedoen. Schuurmans: ‘Dit zijn mensen die zijn opgeleid 
om verdachte situaties en handelingen te zien en om aan - 
spreekpunt te zijn voor anderen. In korte tijd hebben we 
hier heel veel goede ervaringen mee opgedaan. Zo goed 
zelfs, dat een bedrijf als Menzies Aviation zichzelf 
aanmeldde om mee te gaan doen. Zij hebben nu ook een 
poco en voeren gesprekken met medewerkers over de 
gevaren van georganiseerde misdaad en hoe makkelijk  
je soms in de verleiding komt om eraan mee te doen.’
Voorlichting is het belangrijkste middel om mensen 
weerbaar te maken, meent ook Buis. ‘En dat geldt voor 

VERSTOREN  
 EN DOORBREKEN 
OP LOGISTIEKE 
 KNOOPPUNTEN
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iedereen. Een stewardess kan in de trein ook aangesproken 
worden of ze een pakketje mee wil nemen. Een medewerker 
in de catering kan in de sportschool de opmerking krijgen: 
wat doet je kind het goed op voetbal, hè?’
Criminelen zijn gewiekst en zoeken via bijvoorbeeld sociale 
media eerst iets waarmee ze mensen die op Schiphol 
werken kunnen raken. En dan kruipen ze langzaam onder 
de huid tot je overstag gaat en een keertje meewerkt.  
En dat blijft nooit bij een keertje.

Daarom zijn de instrumenten die medewerkers op de site 
van Sterke Luchthaven kunnen vinden, zo belangrijk.  
Buis: ‘Een e-learning om de weerbaarheid te vergroten,  
een meldknop waarmee anoniem verdachte handelingen  
te melden zijn. Daarnaast zijn er fysieke maatregelen 
genomen die de kans op criminele activiteiten verkleinen.’ 
Bongers: ‘Zo hebben we het toezicht op Schiphol-Oost, 
waar privéjets komen en waar het onderhoud aan 
vliegtuigen plaatsvindt, verscherpt. Ook monitoren we  
op “vreemde bewegingen”, bijvoorbeeld of pashouders 
aanwezig zijn terwijl ze volgens hun dienstrooster verlof 
zouden hebben. En een groot bedrijf op Schiphol heeft,  

na ons advies, de vaste lockers per medewerker vervangen
door zwembadlockers die elke dag opnieuw willekeurig aan 
hen toegewezen worden. En wat we ook doen: in de 
schoonmaak en catering maken we per bedrijf een analyse 
van de sterke en zwakke punten in hun bedrijfsprocessen, 
zodat zij maatregelen kunnen voorstellen om die processen 
veiliger te maken.’

Sommige andere veranderingen zijn moeilijk te realiseren, 
weet Schuurmans: ‘We weten bijvoorbeeld dat de bagage-
kelder een belangrijke plek is voor criminelen. En daar is de 
cultuur van ‘mondje dicht’ moeilijk te doorbreken. Toch 
willen we hier een cultuurverandering doorvoeren en dus 
laten we niet los. TNO onderzoekt hoe we die cultuur-
verandering toch voor elkaar kunnen krijgen.
Onderzoek is sowieso belangrijk, vindt Schuurmans,  
want dat is de onderbouwing onder je aanpak: ‘Kijk naar 

‘‘Er zijn fysieke maatregelen 
genomen die de kans op criminele 
activiteiten verkleinen.’
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Schiphol-Oost. Samen met RIEC Noord-Holland hebben we 
een signaalaanpak uitgevoerd. We brengen alle bedrijven in 
het gebied in kaart en onderzoeken waar mogelijk criminele 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Verdachte bedrijven gaan 
we nader onderzoeken. En dan lichten we ook echt je 
doopzeel. Er zijn nu 22 van die bedrijven in beeld gekomen. 
Dat we hen grondig gaan doorlichten, is een signaal naar 
andere bedrijven: je kunt niet ongestoord je criminele gang 
gaan. Maar besef wel dat deze aanpak tijd kost. We hebben 
elders in de gemeente een criminele organisatie opgerold 
nadat we een bedrijf doorgelicht hadden; dat heeft zes jaar 
geduurd.’

Voordenken
Om al die activiteiten mogelijk te maken, moet er flink 
geïnvesteerd worden. In geld en in onderlinge relaties.  
‘Om die investering te verantwoorden, laten we zien welke 

zaken we met prioriteit oppakken en waar dat toe leidt’, 
merkt Bongers op. ‘Daarbij is het belangrijk de balans te 
bewaren tussen goed en voor criminele organisaties 
onvoorspelbaar uitgevoerd toezicht en het effectief laten 
verlopen van logistieke processen. Die processen moeten 
we immers ook weer niet al te lang ophouden, want dat 
heeft economische gevolgen in heel Europa. Dus zoeken  
we naar verdachte patronen en mensen die zich verdacht 
gedragen en daar stemmen we onze controles op af.’

Buis vult aan: ‘Helaas is een campagne rond ondermijning 
geen vuurwerkcampagne. We kunnen niet na een tijdje 
zeggen: kijk, er is inmiddels 10 procent minder oogletsel 
door onze acties. En toch faciliteren we de overheid 
maximaal in haar strijd tegen de georganiseerde misdaad. 
Samenwerking staat hierin voorop, zoals we dat ook binnen 
de bestrijding van terrorisme gewend zijn. Daar ontwik-
kelen we calamiteitenplannen en die stellen we bij aan de 
hand van het meest actuele dreigingsbeeld van de NCTV 
voor de luchthaven. Ik noem dat voordenken: nadenken over 
problemen voor ze zich voordoen. Dat betekent veel 
overleg, praktijkvoorbeelden uitwisselen, van elkaar leren 

‘‘We laten zien welke zaken we  
met prioriteit oppakken en waar 
dat toe leidt.’
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en met elkaar oefenen. Hoe je het wendt of keert: we are in 
this together.’

Samenhang
Ondanks de successen – een op de vijf pashouders heeft 
inmiddels de online-weerbaarheidstraining gevolgd, bij  
54 bedrijven is een poco aangesteld – zijn er ook nog legio 
uitdagingen in de aanpak van georganiseerde misdaad  
op Schiphol. Buis: ‘Onze samenwerking is als een plantje: 
dat moet je water blijven geven en af en toe een scheutje 
Pokon. Blijf elkaar zien en spreken, juist ook als er eens  
een strubbeling is. Bij Schiphol Group werken maar 4.000 
mensen van de 65.000 die er op de luchthaven werken.  
Wij dragen niet de verantwoordelijkheid voor het hele 
ecosysteem op Schiphol maar we zijn daar gezamenlijk  
wél verantwoordelijk voor.’ 
‘Zorg er daarom voor’, borduurt Bongers voort op Buis: ‘dat 
we de samenhang bewaren tussen al die activiteiten die we 
ondernemen om het handelen van criminele organisaties te 
verstoren. Houd elkaar vast, want als je aan de boom gaat 
schudden heeft dat effect op al je medewerkers. Zij komen 
dichter in de buurt van de criminelen, omdat zij criminelen 

op de hielen zitten. Als je de zekerheid hebt dat je bij je 
collega’s en bij je partners terecht kunt, sta je samen sterk.’
Het zijn woorden waar burgemeester Schuurmans zich van 
harte achter schaart: ‘Natuurlijk zien we soms praktische 
problemen waar we niet zomaar een oplossing voor 
hebben. Maar we zijn vorig jaar bij elkaar gaan zitten en 
hebben gezegd: we maken een gezamenlijke vuist tegen  
de georganiseerde misdaad. Onder regie van de gemeente, 
met steun van het ministerie van JenV en met organisaties 
op Schiphol die structureel en langdurig met elkaar willen 
optrekken. Er zitten nu partijen aan tafel die beleids- en 
bedrijfsmatig nog nooit iets met elkaar te maken gehad 
hebben. Met vereende krachten werken zij aan een 
gemeenschappelijk doel. En steeds meer bedrijven willen 
aanschuiven aan die tafel. Dat toont het succes van onze 
aanpak.’

‘‘We maken een gezamenlijke  
vuist tegen de georganiseerde 
misdaad.’
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