
BAGAGEKRANT / VERSCHIJNT MAANDELIJKS    SEPTEMBER  2006VOOR IEDEREEN DIE OP DE LUCHTHAVEN MET WERKT

Ronald Hoff (1959) nam in september 2006 afscheid als senior manager bagage 

bij Amsterdam Airport Schiphol. In de zomer van 2001 trad hij in deze functie aan. 

De baan was gecreëerd om de bagage-organisatie op Schiphol te versterken, 

nadat in het jaar 2000 de IR-Rate een dieptepunt had bereikt. Een terugblik. 
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Het MT Bagage tijdens een strategische heisessie.

RETOUR SCHIPHOL

Een rondgang langs diverse nauw betrokken 

(ex-)collega’s van Ronald levert een opmerkelijk 

eensluidend beeld op: Ronald is een man met een 

missie, die met grote gedrevenheid, humor, visie, 

aandacht voor details en voor een regelmatig biertje 

door zijn werkzame leven gaat. Iemand die keuzes 

niet schuwt, wetend dat elke keuze een risico inhoudt. 

Velen die op Schiphol de afgelopen jaren (in)direct met 

bagage te maken hebben gehad, verbaasden zich 

regelmatig over het gemak waarmee deze afdeling 

met beslissingen en budgetten leek weg te komen 

waar de rest van Amsterdam Airport Schiphol werd 

beknot of anderszins geen vooruitgang boekte. 

Dat wekte verbazing, bewondering soms, maar ook 

wrevel en afgunst. Oud-afdelingscontroller Bart van 

Rooij herinnert zich: “...verdrietige collega's van 

andere afdelingen, omdat Bagage doorging of omdat 

Bagage door mocht gaan.” Niet dat Ronald daar van 

wakker ligt: “Zo gek is het toch niet als iemand een 

beslissing neemt?”.

Ongeduld
De opdracht waarmee toenmalig operationeel directeur 

Marike van Lier Lels haar voormalige verandermanager 

en directeur ICT bij Van Gend & Loos in 2001 naar 

Schiphol haalde klonk eenvoudig: “Verbeter hier de 

afhandeling van bagage”. Die opdracht heeft hij breed 

geïnterpreteerd. Alles moest beter: de samenwerking 

met de afhande laren, de organisatiestructuur, beheer 

en onderhoud, ICT, personeelszaken, communicatie, 

administratie, bemensing, strategie, projectmanage-

ment, operatie, onderzoek en ontwikkeling, logistieke 

concep ten. Liefst snel allemaal. En daar zat hem nou net 

de kneep. Niet alleen volgens sommige collega’s (HR-

manager Annette van Loenen en manager R&D Rob 

Holdorp), ook volgens hemzelf is hij “misschien wel te 

ongeduldig voor Schiphol”. Manager projecten Eric 

Linschoten: “In de vijf jaar op Schiphol heeft Ronald 

nooit volledig kunnen wennen aan de Schiphol-

organisatie met zijn prachtige mogelijkheden maar ook 

beperkende eigenaardigheden.” Dat hij het na 5 jaar 

“duwen en trekken” tijd vond om iemand anders die eer 

te gunnen heeft zijn directe omgeving niet echt 

verbaasd. 
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Doelen 70MB:
1.   Capaciteitsgroei mogelijk maken, in combinatie 

met verscherpte veiligheidseisen

2.  Kwaliteitsverbetering: beter en integraler 

procesmanagement

3. Betere arbeidomstandigheden

4.  Kostenverlaging: hogere produktiviteit per 

vierkante meter en per medewerker

Middelen 70MB:
1.  Integrale besturing: geen lappendeken 

van computersystemen

2.  Uniforme lay-out: standaardisering 

van werkzaamheden en infrastructuur

3.  Mechanisering, automatisering van (zwaardere) 

arbeid

4.  Anders werken: piekafvlakking en efficiënte inzet 

door slim gebruik maken van nieuwe techniek 

(o.a. buffer, backbone, RFID, self-service 

check-in, bagage drop-off)

Realisatie 70MB:
2000:  Concept 70MB: A.A.S., KLM, Martinair, 

Transavia schetsen toekomst voor afhandeling 

van bagage op Schiphol

2002:  Beslismatrix: KLM en A.A.S. vertalen 

blauwdruk naar plan van aanpak en budget 

(500 miljoen euro), eind dat jaar goedgekeurd 

door de Raad van Commissarissen van A.A.S.

2003:  Developmentplan 70MB: integrale 

blauwdruk van het verbeterprogramma

2006:  Adjusted Global design Zuid: bouwtekening 

inrichting Zuid in 70MB-stijl

 Adjusted Global Design Zuid,  het 70MB-concept vertaald naar de inrichting van nieuw-Zuid.

Het 70 million Bags programma is sinds 2002 het grootste verbeterprogramma op Amsterdam Airport Schiphol. Het is ontwikkeld om 

de afhandeling van bagage structureel te verbeteren, zowel qua kwaliteit als kosten. De eerste schetsen voor 70MB zijn gemaakt in 

2000 door experts van A.A.S., KLM, Martinair en Transavia, onder begeleiding van AT Kearny. Aanleiding was de abominabele afhan-

deling van bagage in de zomer van dat jaar. Betrokken partijen begrepen dat alleen door samenwerking verbetering mogelijk was.

UNDER CONSTRUCTION: 70MB
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BAGAGEMIJLPALEN 2001-2006

Bouwtechnische realisatie, o.a.:
  Alle afhandelgebieden: 100% bagagescreening

  West: uitbreiding (module 4) parallel aan Vertrek 4 en reclaim 4, 

nieuwe sorteerinstallatie

  D-Hal: oplevering, ingebruikname, aanhechting met Centraal

  Zuid: nieuwe kelder, nieuwe bufferkelder, global design 

voor inrichting nieuwe kelder, oplevering reclaim 1

  Tijdelijke capaciteitsvergroting door de grootste tent van Europa: 

DTS-M

Organisatie, o.a.:
  Baggage Interhandler Group (BIG): succesvolle afhandelorganisatie 

die lastige klussen oplost

   Bagagemollen: vrijwilligers die afhandelaren bijspringen 

bij calamiteiten

  Intensieve samenwerking exploitatie en projecten, zodat 

maximaal projecttempo minimale procesverstoring oplevert

  Structurele verbetering Beheer&Onderhoud met o.a. Maximo, 

EDMS, ITIL, serviceteams

  Ziekteverzuim gedaald van 7% in 2001 naar 4% in 2006

  Werknemerstevredenheid gestegen van 75% in 2002 

naar 82% in 2006

 Klanttevredenheid gestegen van 20% in 2002 naar 46% in 2005

Innovatie, o.a.:
  Eerste bagagerobot ter wereld

  Intensieve toepassing RFID

  Ontwikkeling Standaard LaadEenheid

  Blauwdruk integraal besturingssysteem

  Realisatie Self-Service Check-In

  De A.A.S.-IRR

Ongekende communicatie, o.a.:
  Bagageband: maandelijkse krant voor iedereen op de luchthaven 

die met bagage werkt

  Korte film over bagage op Schiphol (2x uitverkocht auditorium)

  Introductieboekje (tourguide), downloadbaar op www.schiphol.nl 

  Populaire 70MB-lanyards en sleutelhangers

  Gevangenistelefoon in reclaim 3

  Vertragingsinformatie op monitors in reclaimhallen

  Verbindingsreizen

  De Gideon-trofee

  IRR en storingsmeldingen via SMS

Bagageband 2002 – heden

De grootste tent van Europa (2002-2005)

100% Screening ruimbagage

Blauwdruk integrale besturing 70MB

Ingewikkelde tekening

Technisch ontwerp nieuwe kelder “zuid”



3  September 2006

Vervolg van pagina 1

deed Ronald de afgelopen jaren bijna dagelijks met zijn 

opvolger Ivo van der Vlis, die hem in 125 tekens kan 

schetsen: “Passie, visie, daadkracht, sterk één-op-één, 

emotie, cynisch, snel schakelend, eigenwijs, eigen-

aardig, tikje vreemd, bevlogen.” 

Vele gesprekken met collega’s voerde Ronald in café 

Rembrandt, dat zich de afgelopen jaren mocht 

verheugen in een opmerkelijke omzet van de afdeling 

Bagage, vooral op vrijdagmiddag. In de woorden van 

Eric: “Ronald is een grote fan van de vrijdagmiddag-

borrel (en ook de maandag- t/m donderdagmiddag-

borrel), feesten en partijen. Hij is te vinden achter 

een groot glas bier of op de dansvloer.” Het einddoel 

van de week werd jaren met ijzeren regelmaat 

gerealiseerd. Huub: “Vrijdag klokslag 16:00: Biertje!?” 

Bart meent zich een aantal keer te herinneren dat 

Ronald “Vrijdag al om half drie” kwam informeren 

‘wanneer we nou aan onze stutten gingen trekken’.

Focus
Ronald wil zowel de grote lijnen als details kunnen 

managen. Operationeel manager Baggage Interhandler 

Group Jan Buitendijk: “Wanneer ik op de display van 

mijn telefoon Ronald zijn nummer zag verschijnen, wist 

ik dat er ergens langs de weg op het platform een 

koffertje stond dat door hem was opgemerkt en was 

er in principe al direct een rijder onderweg. Dit geeft 

wel zijn oog voor de passagier's belangen aan...”. 

Tony Wijntuin kent ook de beperkingen, want Ronald is 

“snel focus (tenzij je zelf een lekker ding van het 

vrouwelijk geslacht bent) verliezend als in de kroeg 

een mooie vrouw binnen komt lopen.” Birgit Otto, 

zowel bij van Gend & Loos als Schiphol jaren lang 

collega senior manager, herkent zijn speciale aandacht 

voor vrouwen wel, en noemt Ronald “Attent, scherp, 

helder, behulpzaam. Ook als je er niet om vraagt. 

Hij kan ook heel subtiel maar overtuigend aangeven: 

‘en nu even ophouden’.”

Verandering
Ronald vindt het belangrijk om, zoals hij het zei in zijn 

eerste interview in de Insight in 2002: “Een clubgevoel 

te creëren”. Weinig uitingsvormen werden onbenut 

gelaten. De voicemail van Ronald leidde tot menig 

verbaasde glimlach sinds 2002: “Dit is de voicemail 

van Ronald Hoff. Uw bagage, onze trots”. Bart 

herinnert zich andere vernieuwende clubrituelen: 

“De Gideonsbende die het nieuwe beleid ging 

uitvoeren, het veel geroemde maar nooit uitgevoerde 

bagagelied, de verhuizing naar het honk op de F-pier, 

compleet met midgetgolf en dartbord." Rob: “Alle 

bagage collega's bij elkaar op de F-pier, gewoon doen!” 

Rob en Bart roemen ook de introductie van de bagage-

mollen “Want wij stropdassen moesten meehelpen”. 

Annette somt op: “Verbindingsreizen, biertje, 

bagagefeesten, uit eten, biertje, bowlen, varen en 

zwemmen in de Loosdrechtse plassen met het MT, 

waarbij ik geconfronteerd werd met een hele foute 

witte slip.” De grondhouding van Ronald was positief 

en constructief. Waar mogelijk met humor (volgens 

Huub, Annette, Catharina en persvoorlichter Mirjam 

Visie
Samenwerken met Ronald betekent in gesprek raken 

over ideeën hoe het verder moet met de organisatie. 

Controller Huub Hofstede: “Een van de kenmerken van 

Ronald is zijn meer dan 100% inzet om zijn visie tot 

stand te brengen. Hij gaat volledig voor het doel dat 

hij voor ogen heeft en maakt zijn team enthousiast om 

hieraan mee te werken.” Dick Soetens, voorganger 

van Ronald en thans manager Baggage Interhandler 

Group: “Na mijn aanvankelijke gereserveerdheid naar 

Ronald toe, heb ik hem leren kennen als een manager 

met visie. Hij geeft medewerkers vertrouwen en laat 

hen in hun waarde. Zijn kennis van bagagesystemen is 

buitengewoon. Hij heeft de lijnen voor de afhandeling 

van bagage op Schiphol tot in 2015 uitgezet en 

sturing gegeven aan het ontwikkelingsproces van 

70MB.” Eric Linschoten, manager projecten: “Ronald 

is een meester in het uitleggen van complexe materie 

aan een breed publiek, op een zodanige wijze dat 

iedereen zich achter de visie van Ronald schaart. 

Ronald heeft een duidelijke visie, in dit geval op de 

toekomst van bagageafhandeling, en daar gaat hij 

volledig voor. Hij maakt zich het onderwerp eigen, 

van strategisch tot operationeel niveau.” Ronald is 

niet te beroerd complexe materie – en dat is bagage 

volgens vriend en vijand - eenvoudig te benaderen. 

Catharina Coepijn, manager Logistics & Control: 

“Kenmerkend voor Ronald zijn zijn redenaties die de 

wereld zo simpel maken dat je je afvraagt waarom hij 

daarvoor ingewikkeld leek.” Bart: “Ronald zei de 

eerste jaren vaak: waarom is bagage nou anders dan 

een pakketje sorteren bij Van Gend & Loos?” Ook 

behoeftes van bagage met bovengemiddelde impact 

werden praktisch bezien volgens Bart: “Een 'tentje' 

midden op de VOP's van BU Airlines, dat moet toch 

kunnen? Ennuh, hij wordt echt wel gebruikt hoor, oke 

niet zoveel maar toch...” Rob, dertig jaar Schiphol-

ervaring, viel op hoe snel Ronald van een concept 

dat op de plank lag een werkbaar plan wilde maken: 

“70MB, goed plan; beslismatrixje, de 5B-projecten en 

bouwen maar...toch?”

Communicatie
De manier waarop Ronald zijn visie deelt bleek niet 

fundamentalistisch. Huub: “Hij vindt het belangrijk dat 

zijn team zich blijft ontwikkelen en stelt zich daarbij op 

als coach met een luisterend oor. Met gevoel voor 

humor gaat Ronald de dag door en er wordt gelukkig 

veel gelachen, ook als zaken minder voorspoedig 

gaan.” Tony Wijntuin, voormalig manager Logistics & 

Control: “Altijd bereid om te luisteren en te adviseren. 

Manmoedig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen.” 

Een aantal (jongere) collega’s merkt op dat hij “redelijk 

veel lak heeft aan zijn omgeving” (Tony), een “tikkeltje” 

(Huub) of gewoon “eigenwijs” (manager Operations Ivo 

van der Vlis) is. Bart: “Ronald vroeg altijd: 'Wie gaat nu 

wat doen?' en 'Oke, en wat ga jij eraan doen?'” Eric: 

“Ronald wil ook continu in kontakt staan met de wereld 

om hem heen, zijn mobiel zit bijna aan zijn hand 

vastgegroeid door het vele bellen en sms'en.” 

Regelmatig in korte bewoordingen communiceren 

Snoerwang) en soms hele foute opmerkingen (zegt 

Annette). Rob zag veel blijmoedigheid: “Het eerste jaar 

kreeg als label ‘bagage is leuk’ en daarna werd het 

‘alweer een mooi bagagejaar’”. Ronald heeft zijn 

omgeving veranderd maar is zelf ook een tikje 

veranderd. Huub: “Ik zou ook een foto uit zijn begintijd 

zoeken, die met die schotse ruiten stropdas, en een 

recente om de verschillen te zoeken. Waarschijnlijk 

drie: stropdas, bril en kapsel”. Ook Annette viel de 

nieuwe bril op, naast de “steeds lagere stand van de 

tondeuse”.

Resultaat
Huub: “Hij heeft de afgelopen jaren Bagage uit de 

donkere kelder gehaald en in ‘the spotlights’ gezet, 

dit heeft het momentum gegenereerd om alle 

verbeteringen van de afgelopen jaren te kunnen 

realiseren.” De aard van zijn functie maakte dat hij 

jarenlang in diverse gremia over dezelfde 

onderwerpen, vaak met dezelfde argumenten, moest 

spreken. Bart heeft vele sessies meegemaakt: 

“Samen naar de directie met business case 70MB; 

de zoveelste herijking van 70MB; budgetsessies met 

Jan (altijd lachen); een teleurgestelde directie toen de 

verkeerde leverancier uit de aanbesteding 70MB kwam 

(ga dat maar eens uitleggen); integratie van de 

projectenclub vanuit C/PRO, en altijd maar weer 

rondleidingen geven. Had ik de borrels in Rembrandt 

al genoemd? ”

Dick: “70MB is, waarschijnlijk, de moeilijkste klus 

die hij ooit voor zijn kiezen heeft gekregen. De voort-

durende  verandering in het management, zowel bij de 

KLM als bij AAS, maken het vrijwel onmogelijk om tot 

een eensluidende mening te komen. Maar dankzij 

Ronald zitten we op het goede spoor en kan zijn 

opvolger doorgaan op de ingeslagen weg.” Bart: 

“Waarom is de IR-rate nu zo goed? Ronald zijn 

antwoord is dan, typerend: 'omdat we er met z'n allen 

keihard aan gewerkt hebben', terwijl we volgens mij 

eigenlijk geen idee hadden. Zo hadden we met enige 

regelmaat de zoveelste IT-storing waarop dan een 

week werd geanalyseerd, met als conclusie 'we weten 

het niet'. Feit is wel: bagage staat op de kaart en gaat 

vele malen beter. De IR-rate is nu een volkomen 

geaccepteerde en ingeburgerde centrale KPI.”

En nu weg
Alles is tijdelijk, en een grote verrassing was het 

vertrek van Ronald uiteindelijk niet. Toch jammer? 

Eric: “Ronald is een goede en menselijke manager 

die we met z'n allen nog gaan missen hier”. Huub: 

“Het wordt toch niet teveel veer-in-de-kont hè? Anders 

pas je het maar een beetje aan.” Bart: “Een geweldige 

baas waar ik veel van geleerd heb, maar nu word ik 

sentimenteel, en daar doe ik niet aan.” Dick: “Jammer 

dat hij vertrekt. Zowel zakelijk als persoonlijk zal ik 

hem missen.” In de woorden van Mirjam Snoerwang, 

persvoorlichting: “Denkend aan Ronald tussen 2001 

en 2006 bij bagage denk ik aan integer, passie, 

koffers, aardig, innovatief, humor maar vooral jammer 

dat ie weggaat”.  
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CARTOONS VAN HEIN DE KORT
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CARTOONS VAN GERRIT DE JAGER
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CARTOONS VAN AUKE HERREMA
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Nieuws is vaak slecht nieuws, zeker als het over bagage gaat. Tot nu toe verscheen 

het slechtste nieuws over bagage op Schiphol in het jaar 2000. Het beste in 2005.

BAGAGE IN HET NIEUWS

 

De Irregularity Rate (IR-Rate) van KLM was vanaf de start van 

de nieuwe bagage-organisatie in 2002 de belangrijkste 

performance-indicator voor de afdeling bagage van A.A.S.  De 

KLM IRR is het aantal tijdelijk vermiste bagagestukken per 10.000 

vertrekkende passagiers van KLM. Een KLM IRR van 300 staat dus 

voor 3% vertraagde koffers. In maart 2004 werd de A.A.S.- IRR 

gelanceerd: het aantal tijdelijk vermiste bagagestukken per 

10.000 vertrekkende passagiers van KLM, Penauille Servisair, 

menzies en Aviapartner. De A.A.S. IRR ligt gemiddeld 30% onder 

de KLM-IRR, omdat het hoge aandeel transferpassagiers van KLM 

doorgaans een hogere IRR met zich meebrengt vanwege de korte 

overstaptijden en bijbehorende complexe logistiek. 

IR-RATE 2001-2005: 40% DALING

De IRR van KLM is tussen 2001 (IRR: 492) en 2005 (IRR: 351) met 40% 

gedaald. Ook voor 2006 wordt een verbetering van voorgaande jaren verwacht. 

De laagste KLM-IRR tussen januari 2002 en september 2006 was 123 (22 maart 

2006), de hoogste was 4203 (4 juni 2002, valse start D-Pier). Met de snelle stijging 

van het aantal passagiers op Schiphol begin jaren negentig steeg ook de KLM-IRR, 

met als climax het jaar 2000. Sindsdien daalt de IRR, terwijl het aantal passagiers 

blijft stijgen. Het beleid is sinds 2002 gericht op het voorkomen van de fouten uit 

de jaren negentig: het niet tijdig aanpassen van infrastructuur en werkmethodes 

aan de toegenomen behoefte.  
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Colofon

Deze Bagageband is 
een speciale editie ter 
gelegenheid van het 
vertrek van Ronald Hoff 
als senior manager 
Bagage op Amsterdam 
Airport Schiphol.

Speciale redactie 
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Huub Hofstede

Catharina Coepijn
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Piet Hein Coebergh 
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Mirjam Snoerwang

Vormgeving en productie: 
Graphic Invention, De Meern

Druk:
Brummelkamp, Hoofddorp

Realisatie:
Coebergh Communicatie & PR, 

Amsterdam

SPANBAND

OPVALLENDE ZAKEN IN EN ROND DE BAGAGERUIMTEN

Zo herken je de ware senior manager bagage: 

bellen tijdens de lunch, crewcut, dressed for 

SHG, militaire blik: alles onder controle maar 

het tij kan snel keren.

ZOEK DE 
VERSCHILLEN
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