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Voorwoord door het Management – strategie en analyse 
Het jaar 2017 kan met recht het meest dynamische en roerige jaar van I-SEC Nederland tot nu toe worden 

genoemd. Hoewel ook in 2015 en 2016 het nodige is gebeurd en er veel ontwikkelingen waren, stond 

2017 bijna geheel in het teken van capaciteit en het 100% leveren van de gevraagde capaciteit.  

 

Na een slecht verlopen meivakantie, waarover in de media uitvoerig is geschreven, heeft de 

opdrachtgever besloten om de uitvraag van beveiligers in de vakantieperiodes aanzienlijk te verhogen. 

Een begrijpelijke keuze, die echter wel een enorme impact op onze bedrijfsvoering met zich meebracht. 

Het verschil in personeelsinzet tussen ‘vakantieperiode’ en ‘geen vakantieperiode’ nam hierdoor 

dusdanig toe, dat de behoefte aan flexibel personeel enorm is gestegen.  

 

Deze enorme focus op capaciteit leidde er toe dat enkele projecten die in 2016 gestart waren, een langere 

doorlooptijd hadden dan verwacht. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het nieuwe functiegebouw 

en de implementatie van de I-SEC Academy.   

 

De doelstelling van I-SEC was en is helder: ‘De onbetwiste nummer 1 worden en blijven binnen de 

Luchtvaartbeveiliging’. Hierbij werd in 2017 duidelijk dat voldoende personeelscapaciteit voorwaarde is 

om deze doelstelling te halen. Maar ook dat snel schakelen een specialiteit is van I-SEC Nederland B.V. 

Met name ten aanzien van de onverwacht hoge personeelsaanvraag hebben we het ogenschijnlijk 

onmogelijke voor elkaar weten te krijgen. Dat de betrokkenheid van onze medewerkers hier de 

belangrijkste bijdrage aan heeft geleverd, willen wij hierbij nog eens extra benadrukken.  

 

Op beveiligingsgebied is er ook in 2017 veel gebeurd. Er waren circa 40 aanslagen in Europa en de rest 

van de wereld, maar vooral de aanslagen op publieke gebieden binnen Europa hebben impact gehad op 

onze bedrijfsvoering en op de dynamiek van onze werkzaamheden. Na een dergelijke aanslag is voor 

iedereen weer duidelijk waar we voor staan en dat het sentiment in de maatschappij waarin wij nu leven 

de nodige risico’s met zich meebrengt ten aanzien van onze werkzaamheden.  

 

Als beveiligingsbedrijf is de kwaliteit van onze dienstverlening onlosmakelijk verbonden met de inzet van 

onze medewerkers. I-SEC Nederland B.V. ontleent haar bestaansrecht aan haar medewerkers die 

dagelijks op de te beveiligen posities hun werk uitvoeren. Ook in 2017 waren er veel ontwikkelingen op 

het gebied van personeel. Door de toegenomen vraag naar capaciteit is er een grote groep nieuw 

personeel ingestroomd, zowel in vaste dienst als via externe inhuurpartijen. Daarnaast is er veel interne 

doorstroom geweest vanwege interne vacatures.  

 

Zoals in veel sectoren, is er ook in de luchthavenbeveiliging sprake van een spanningsveld tussen 

Compliance, Customer en Cost. Binnen I-SEC streven we er continu naar de juiste balans te vinden en te 

behouden tussen enerzijds efficiency en anderzijds duurzaamheid, medewerkerstevredenheid en 

klantvriendelijkheid.  Door de enorme focus op capaciteit, was het niet altijd makkelijk om aan alle C’s 

evenveel aandacht te geven. Door de grote instroom, de vele inwerktrajecten en de druk vanuit de 

opdrachtgever om voldoende capaciteit te leveren, was het een continue uitdaging om de KPI-norm te 

halen.  

 

Het Leiderschapsprogramma dat in 2016 is gestart en gedurende 2017 is voortgezet, heeft een bijdrage 

geleverd aan de leiderschapskwaliteiten van leidinggevenden om daadkrachtiger te sturen op resultaat, 

op een gastvrije manier middels de 5 stappen van Excellente communicatie. Ook is de KATA 
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coachmethode ingevoerd, waarbij het proces van continu verbeteren vanuit WHY, HOW, WHAT wordt 

benaderd. Wat is de uitdaging, wat moet opgeleverd worden? Waarom is dat belangrijk? En hoe pakken 

we het op? Dat de nieuwe methodes focus en aandacht vragen om uiteindelijk te leiden tot de gewenste 

resultaten, is wel duidelijk geworden. Continu verbeteren gaat niet vanzelf.  

 

Om als organisatie financieel gezond te blijven, is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van 

je product en het onderhoud van je productiefaciliteiten. Wij leveren geen product, maar een dienst: 

beveiliging. En dat wordt geleverd door onze medewerkers. Investeren in de duurzame inzetbaarheid 

van ons personeel is dan ook essentieel. Daarom heeft I-SEC ook in 2017 geïnvesteerd in een 

vitaliteitsprogramma gericht op gezond leven en werken in wisseldiensten via MOVE lifestyle. Dit 

programma viel onder de SF subsidieregeling voor Duurzame Inzetbaarheid,. Daarbij is aandacht 

besteed aan voeding, bewegen en het maken van slimme en gezonde keuzes ten aanzien van lifestyle. 

Via groepsactiviteiten en individuele coaching is inmiddels 25% van onze medewerkers in contact 

geweest met de coaches van MOVE.  

 

Duurzaamheid staat centraal in de algehele bedrijfsvoering. In 2017 hebben we ons met name gericht 

op een duurzaam personeelsbestand om de gevraagde capaciteit structureel te kunnen leveren. Dit zal 

in 2018 worden voortgezet om de noodzakelijke groei te realiseren, rekening houdend met alle 

parameters die van invloed zijn op onze capaciteit.  

 

De visie van I-SEC is duidelijk: binnen de complexe en groeiende burgerluchtvaart is I-SEC de 

professionele, partner die vooroploopt in het ontzorgen van de klant met betrekking tot beveiliging. Klant 

en medewerker staan centraal in onze bedrijfsvoering. Wij geloven dat veiligheid en efficiëntie samen 

kunnen gaan met een plezierige klantbeleving;  

 

We care about you, we care about security, we care about your safety. 

 

Het is onze doelstelling om de onbetwiste nummer 1 te zijn binnen de luchtvaartbeveiliging, waarbij alle 

KPI’s op groen staan en de capaciteit op orde is. Elke investering moet bijdragen aan het bereiken van 

deze doelstellingen en tegelijkertijd in het belang zijn van onze medewerkers. 

 

In dit MVO-verslag 2017 berichten wij over de ontwikkelingen van afgelopen jaar en onze doelstellingen 

voor volgend jaar en verder ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mocht u naar 

aanleiding van dit jaarverslag suggesties of opmerkingen hebben, dan nodig ik u uit om deze met ons te 

delen, zodat we samen tot een beter resultaat kunnen komen.    

 

 

Mart Vergouwen MBA I Managing Director  I-SEC Nederland B.V.   
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1. Beschrijving van de organisatie 
 

I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf, gespecialiseerd in luchtvaartbeveiliging.  

 

1.1 De organisatie visie van I-SEC is 
Binnen de complexe en groeiende Burgerluchtvaart is I-SEC dé professionele partner die vooroploopt in 

het ontzorgen van de klant met betrekking tot beveiliging. Klant en medewerker staan centraal in onze 

bedrijfsvoering. Wij geloven dat veiligheid en efficiëntie samen kunnen gaan met een plezierige 

klantbeleving.   

 

We care about you, We care about security, We care about your safety. 

 

1.2 De Missie van I-SEC is:  
De nummer 1 zijn en blijven. Dat doen wij door vanuit partnership innovatieve oplossingen te bieden 

voor beveiligingsvraagstukken in complexe omgevingen met als uitgangspunt het veiligstellen van de 

belangen van al onze stakeholders. I-SEC Nederland en haar holdingmaatschappij I-SEC International 

hebben als enige beveiligingsbedrijf in Nederland én in de wereld, luchthavenbeveiliging als 

kernactiviteit. De kernwaarden van I-SEC Nederland zijn:  

 

 
                                                         

Figuur 1: kernwaarden I-SEC Nederland B.V. 

 

 

Schiphol Nederland B.V. is onze grootste opdrachtgever. Daarnaast heeft I-SEC Nederland een contract 

met Jones Lange Lasalle voor het object Intel, waar circa 30 medewerkers werkzaam zijn.   

 

I-SEC Nederland B.V. had in 2017 gemiddeld 1.439 medewerkers in dienst. I-SEC Nederland levert alleen 

beveiligingsdiensten. De afdeling Planning, Finance en HR zijn ondersteunend aan de core business. Al 

onze beveiligingsmedewerkers vallen onder de cao Particuliere Beveiliging.  
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Voor de omzetcijfers verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag van I-SEC Nederland B.V. en haar 

moederbedrijf I-SEC International B.V.  

 

1.3 Personeelsaantallen I-SEC Nederland B.V. in 2017 
  

Periode Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Gem. aantal % Verloop 

2017 FTE HC FTE HC FTE HC FTE HC FTE HC FTE 

Januari 997 1298 8,4 11 8,9 14 996,5 1295 996,8 1297 0,9% 

Februari 996,5 1295 7,3 10 4,4 6 999,4 1299 997,9 1297 0,4% 

Maart 999,4 1299 21,5 29 15 19 1005,9 1309 1002,7 1304 1,5% 

April 1005,9 1309 6,2 9 16,2 23 995,9 1295 1000,9 1302 1,6% 

Mei 995,9 1295 31,5 42 21,5 29 1005,9 1308 1000,9 1302 2,1% 

Juni 1005,9 1308 39,5 54 26,6 36 1018,8 1326 1012,4 1317 2,6% 

Juli 1018,8 1326 34,8 47 18,5 25 1035,1 1348 1027,0 1337 1,8% 

Augustus 
1035,1 1348 3,0 4 25,8 36 1012,4 1316 1023,7 1332 2,5% 

September 
1012,4 1316 1,5 2 17,5 24 996,4 1294 1004,4 1305 1,7% 

Oktober 996,4 1294 9,3 13 22,8 32 982,9 1275 989,7 1285 2,3% 

November 982,9 1275 12,5 17 11,4 16 984,0 1276 983,5 1276 1,2% 

December 984,0 1276 20,9 27 15,0 20 986,9 1283 986,9 1280 1,5% 

Totaal   196,4 265 203,6 280   1002 1303 20,3% 

 
Tabel 1: Gemiddelde personeelsbezetting en verlooppercentages Agents en Teamleaders  I-SEC Nederland 
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Periode Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Gem. aantal % Verloop 

2017 FTE HC FTE HC FTE HC FTE HC FTE HC FTE 

Januari 108,7 117 1 1 0 0 109,7 118 109,2 118 0,0% 

Februari 114,2 124 8 8 0,8 1 121,4 131 117,8 128 0,7% 

Maart 113,3 123 1,8 2 2,7 3 112,4 122 112,9 123 2,4% 

April 111,5 122 0 0 1,9 2 109,6 120 110,6 121 1,7% 

Mei 111,5 122 1 1 0 0 112,5 123 112 123 0,0% 

Juni 126,5 139 0 0 4 4 122,5 135 124,5 137 3,2% 

Juli 127,3 140 0,8 1 1 1 127,1 140 127,2 140 0,8% 

Augustus 129,9 143 1 1 1 1 129,9 143 129,9 143 0,8% 

September 129,6 145 2 2 1 1 130,6 146 130,1 146 0,8% 

Oktober 129,6 147 0 0 0 0 129,6 147 129,6 147 0,0% 

November 131,8 149 0 0 0 0 131,8 149 131,8 149 0,0% 

December 133,2 151 2,8 4 2,0 2 134 153 133,6 152 1,5% 

Totaal   18,4 20 14,4 21   122,4 136 11,8% 

 
Tabel 2: Personeelsbezetting en verlooppercentages Overhead (Supervisors, Dutymanagers,  

Operationele Planners, Hoofdkantoor en Management)    

 

 

 

2017 (HC) Bepaalde tijd Onbepaalde tijd % Onbepaalde tijd Eindtotaal 

Januari 505 991 66% 1496 

Februari 518 989 66% 1507 

Maart 533 982 65% 1515 

April 528 969 65% 1497 

Mei 523 988 65% 1511 

Juni 522 1002 66% 1524 

Juli 529 1017 66% 1546 

Augustus 494 1021 67% 1515 

September 479 1014 68% 1493 

Oktober 443 1029 70% 1472 

November 441 1032 70% 1473 

December 444 1037 70% 1481 

 
Tabel 3: Verhouding bepaalde tijd contracten vs. onbepaalde tijd contracten 2017 
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1.4 Gemiddelde man-vrouwverhouding over 2017  
 

2017 (HC) Man % Man Vrouw % Vrouw Eindtotaal 

Januari 735 
56% 

 
44% 

1496 

Februari 833 
55% 

674 
45% 

1507 

Maart 836 
55% 

679 
45% 

1515 

April 826 
55% 

671 
45% 

1497 

Mei 822 
54% 

689 
46% 

1511 

Juni 832 
55% 

692 
45% 

1524 

Juli 849 
55% 

697 
45% 

1546 

Augustus 832 
55% 

683 
45% 

1515 

September  819 
55% 

674 
45% 

1493 

Oktober 810 
55% 

662 
45% 

1472 

November 811 
55% 

662 
45% 

1473 

December 811 
55% 

670 
45% 

1481 

 
Tabel 4: Gemiddelde man-vrouwverhouding over 2017 

 

 

 

2017 (HC) 18-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60-67 jaar 

Januari 2 505 364 248 177 44 

Februari 1 508 366 247 178 44 

Maart 1 519 365 248 178 42 

April 2 508 361 248 177 42 

Mei 3 518 365 248 175 42 

Juni 7 513 359 252 175 42 

Juli 10 531 355 257 174 42 

Augustus 9 511 348 254 171 42 

September 10 498 342 253 169 40 

Oktober 8 488 337 249 168 40 

November 8 485 335 251 170 40 

December 11 491 330 251 174 39 

 
Tabel 5: Verdeling in leeftijdscategorieën 2017 Agents en Teamleaders 
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2. Organisatie I-SEC Nederland 2017 
 
 

 

 
 

 

 
Figuur 2: Organogram I-SEC Nederland B.V. 
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Figuur 3: Organogram I-SEC Holding 

 

2.1 Overzicht van de materiële onderwerpen:  
Geïdentificeerde MVO-zaken die er toe doen in de sector en in het bijzonder voor I-SEC 
 

 
Figuur 4: Schematische weergave van de MVO-onderwerpen waar I-SEC Nederland zich op richt. 
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2.2 Proces van de stakeholderdialoog 
Stakeholders I-SEC Nederland B.V. 2017 

 

Stakeholders Criterium Overleg en 

afstemming 

Onderwerpen Materialiteits- 

analyse 

stakeholders 

Materialiteits- 

analyse 

I-SEC 

Intern 

Medewerkers, 

inclusief 

ondernemingsraad 

 

 

 

 

 

 

I-SEC is een 

arbeidsintensieve 

organisatie waar 

medewerkers centraal 

staan in het overtreffen 

van de 

klantverwachting.  

 Functionering en 

beoordeling 

 Multidisciplinaire 

bijeenkomsten 

 Maandelijkse 

nieuwsbrief op My-SEC 

 Wekelijks 

management 

aanwezig op werkvloer 

 Tweewekelijks overleg 

met 

ondernemingsraad  

 Functiegebouw I-SEC 

 Werk en rusttijden 

 Roosters 

 Communicatiestroom 

 Kwaliteit 

 I-SEC Gastvrij 

 Duurzame 

inzetbaarheid 

 Automatisering 

 Training en 

Ontwikkeling 

 Midden 

 Hoog 

 Hoog 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Laag 

 Midden 

 Hoog 

 Midden 

 Hoog 

 Midden 

 Hoog 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

Opdrachtgevers 

Schiphol B.V. I-SEC levert de 

beveiligingsdiensten 

voor perceel 1 en 

perceel 4 op 

Luchthaven Schiphol 

 Dagelijks operationeel 

overleg 

 Wekelijks tactisch en 

strategisch overleg 

 Maandelijks account 

overleg 

 Overleg per 

email/telefoon 

 Werk- en rusttijden 

 Maximale statijden 

 Capaciteit 

 Kwaliteit 

 Passagierstevredenheid 

 Doorstroom 

 Arbo-verantwoord 

werken 

 Rustruimtes 

 Midden 

 Midden 

 Hoog 

 Hoog 

 Midden 

 Hoog 

 Midden 

 

 Laag 

 Hoog 

 Midden 

 Hoog 

 Hoog 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 

 Midden 

Jones Lange 

Lasalle / Intel 

I-SEC levert de 

beveiligingsdiensten 

voor Intel  

 Wekelijks tactisch en 

strategisch overleg 

 Telefonisch overleg 

waar nodig 

 Werk- en rusttijden 

 Kwaliteit 

 Capaciteit 

 Arbo-verantwoord 

werken 

 Midden 

 Hoog 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Hoog 

 Midden 

 Midden 

Leveranciers 

Luchtvaartcollege Opleidingen personeel 

(Beveiliger II en III) 

 Eens per kwartaal op 

strategisch niveau 

 Eens per twee weken 

op operationeel niveau 

 Opleidingsbeleid 

 Beveiliger II en III 

 Participatiewetgeving 

 Mobiliteit 

 Midden 

 Hoog 

 Laag 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Laag 

 Midden 

Arbobutler Arbodienstverlening. 

Levert bedrijfsarts en 

werkvermogenspecialist 

en ondersteunt bij 

verzuim door ziekte  

 Wekelijks overleg 

bedrijfsarts en 

werkvermogenspecialist 

 Eens per 3 maanden 

strategisch SMT 

 Overleg per email en 

telefoon 

 Duurzame 

inzetbaarheid 

 Eigen Risico- 

dragerschap 

 Verzuimbegeleidings- 

strategie 

 RI&E 

 Midden  

 

 Laag 

 

 Midden 

 

 Laag 

 Midden 

 

 Midden 

 

 Hoog 

 

 Laag 

Groenendijk  Levert de uniformen  Maandelijks overleg  Levering 

 Kwaliteit 

 Kosten 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Hoog 

MOVE Vitaliteit en gezondheid  Wekelijkse afstemming 

inhoud programma 

 Maandelijkse 

bespreking cijfers 

 Sport en beweging 

 Gezonde voeding 

 Gezond leven in 

wisseldiensten 

 

 Hoog 

 Hoog 

 Midden  

 Midden 

 Midden 

 Midden 

KJ Verzorgt koffie, thee en 

snacks op de werkplek  

 Per kwartaal  Levering 

 Kwaliteit 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

 Midden 

Netwerkgroepen 

Sectorfonds 

Luchtvaart 

Samenwerkingsverband 

tussen bedrijven 

 Overleg op afspraak  Schuldhulpverlening 

 Participatiewet 

 Hoog 

 Midden 

 Midden 

 Midden 
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werkzaam op de 

Luchthaven 

Schiphol 

mobiliteitsplatform 

Mobiliteitsnetwerk waar 

verschillende bedrijven 

werkzaam op de 

luchthaven, aan 

deelnemen.  

 Eens per kwartaal een 

netwerkbijeenkomst 

 Overleg per telefoon en 

email 

 Verhogen mobiliteit en 

duurzame 

inzetbaarheid 

 Participatiewet 

 Midden 

 

 

 Midden 

 Hoog 

 

 

 Midden 

Regiomatch 

(omgeving 

Amsterdam) 

Mobiliteitsnetwerk van 

verschillende bedrijven 

in de omgeving 

Amsterdam 

 Eens per kwartaal een 

netwerkbijeenkomst 

 Overleg per telefoon en 

email 

 Verhogen mobiliteit en 

duurzame 

inzetbaarheid 

 Participatiewet 

 Midden 

 

 

 Laag 

 Hoog 

 

 

 Midden 

 

Overige 

Aandeelhouders Afleggen van 

verantwoording ten 

aanzien van de 

behaalde resultaten 

 Maandelijks overleg  Behalen KPI’s  

 Financieel resultaat 

 Hoog 

 Hoog 

 Hoog 

 Hoog 

 
Tabel 6: Stakeholderoverzicht, inclusief de onderwerpen 

 

2.3 Weergave van de gekozen rapportagevorm.  
GRI G4  ‘In Accordance – Core’  

 

2.4 Beschrijving van de managementvorm (directie en organogram) 
 

 
Figuur 5: Management Team I-SEC Nederland 

 

 

 

 

Managing Director

Mart Vergouwen

Operationeel 
Manager  P1

Rik Kroeze

Operationeel 
Manager P4 

Abdul Lafkiri

Manager Planning 
en Capaciteit

Richard Kockmann

Finance Manager

Ingrid van Waard

HR Manager

Carolien Vos

Naam Kern activiteiten functie 
Nevenactivi-

teiten 
Mart Vergouwen 

Master in Strategic 

Leadership 

 

Master of Business 

Administration 

 Resultaatverantwoordelijk voor de gehele I-SEC Nederland organisatie 

 Geeft leiding aan het management team van I-SEC Nederland B.V. 

 Legt verantwoording af aan de Board of Directors van I-SEC International 

Security B.V. 

 Eindverantwoordelijk voor projecten (o.a. Six Sigma) intern en gezamenlijk met 

SNBV  

 Verantwoordelijk als bestuurder voor contacten met sociale partners zoals 

ondernemingsraad, vakbonden en werkgeversorganisatie 

 Contract manager voor opdrachtgevers (SNBV,  Jones Lang Lasalle, Europol, US 

Airways e.a.) 

Voorzitter 

voetbalvereniging VV 

Katwijk, circa 1200 

leden.  
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Tabel 7: Functie-inhoud en opleidingsachtergrond Management 

 Lid van de werkgroep Beveiliging & Terrorisme Beveiliging en Publieke 

Veiligheid Schiphol (BPVS) 

Rik Kroeze 

 

 Verantwoordelijk voor de gehele operationele aansturing P1 

 Geeft operationeel en in lijn leiding aan 10 Dutymanagers; 47 Customer Team 

Leaders; 225 Teamleiders en 796 Beveiligers; 

 Verantwoordelijk voor de operationele meetings met SNBV 

 Vertegenwoordigt I-SEC Nederland B.V. in operationele meetings met mede-

beveiligingsbedrijven 

 Verantwoordelijk voor het voldoen aan de contractueel vastgestelde KPI’s t.a.v. 

kwaliteit en productiviteit  

 Is lid van het Management Team I-SEC Nederland 

 Verantwoordelijk voor de introductie en uitvoering van nieuwe procedures 

 Verantwoordelijk voor continue verbetering van de security prestaties 

 Samen met HR Manager verantwoordelijk voor het verzuimmanagement  

Volgt opleiding HBO 

bedrijfskunde aan de 

NCOI.  

Abdul Lafkiri 

Bachelor Technische 

Bedrijfskunde 

 

HBO Business 

Management 

 

 

 Verantwoordelijk voor de gehele operationele aansturing P4 

 Geeft operationeel en in lijn leiding aan 12 Supervisors; 90 Teamleiders en 184 

Beveiligers 

 Verantwoordelijk voor de operationele meetings met SNBV 

 Vertegenwoordigt I-SEC Nederland B.V. in operationele meetings met 

medebeveiligingsbedrijven 

 Verantwoordelijk voor het voldoen aan de contractueel vastgestelde KPI’s t.a.v. 

kwaliteit en productiviteit. 

 Is lid van het Management Team I-SEC Nederland 

 Verantwoordelijk voor de introductie en uitvoering van nieuwe procedures 

 Verantwoordelijk voor continue verbetering van de security prestaties  

 Samen met HR Manager verantwoordelijk voor het verzuimmanagement   

Penningmeester bij 

de Culturele 

Vereniging Alphen. 

  

Assistent trainer van 

de C8 bij de 

voetbalclub Alphense 

Boys. 

Richard Kockmann 

Ingenieur in planologie   

 

 Verantwoordelijk voor het realiseren, verbeteren en automatiseren van het 

logistieke en capaciteitsvraagstuk van beveiligingspersoneel met name ten 

behoeve van SNBV 

 Geeft leiding aan 1 Planningscoördinator, 14 Operationele planners en 16 

Centrale planners 

 Realiseren interne en externe KPI’s t.a.v. planning 

 Is lid van het Managementteam I-SEC Nederland 

 Verantwoordelijk voor de efficiënte inzet en verloning circa 1400 beveiligers en 

leidinggevenden voor opdrachtgevers SNBV, Jones Lang Lasalle, e.a. 

 Verantwoordelijk voor Capaciteitsmanagement en (door) ontwikkelen en 

beheren van diverse rapportages 

 Adviseur I-SEC International Security B.V. t.a.v. planning en capaciteit 

dochterondernemingen wereldwijd 

Voorzitter 

Oudercommissie 

kinderopvang 

Ingrid van Waard 

Postgraduate 

Management Control – 

certified controller 

Postgraduate 

Accounting & Auditing 

Master in Financial 

Business Economics 

 Verantwoordelijk voor het opzetten van een financieel beleid dat recht doet aan 

de doelstellingen van de organisatie en het, na goedkeuring van de 

aandeelhouders, implementeren en uitvoeren van dit beleid. 

 Eindverantwoordelijke voor de facturatie, salarisadministratie, boekhouding, 

maandrapportage en opstellen budget en jaarverwachtingen van I-SEC 

Nederland.   

 Eindverantwoordelijk voor kost prijs calculaties 

 Eindverantwoordelijk voor de cashflow van I-SEC Nederland. 

 Stuurt een team aan van 5 medewerkers 

Lid van de VVAO 

(Vereniging voor 

Vrouwen met 

Academische 

opleiding) te Leiden  

 

Lid Raad van Toezicht 

Sophia Stichting. De 

Sophia Stichting voor 

Katholiek 

Basisonderwijs in de 

Duin- en Bollenstreek 

Carolien Vos 

Masterclass 

Verandermanagement 

Post academische 

leergang arbeidsrecht 

Master in Ontwikkelings 

Psychologie  

 Eindverantwoordelijk voor het gehele Human Resource beleid van de in-, door- 

en uitstroom van medewerkers   

 Vormgeven van het strategisch HR beleid, inclusief maatschappelijk 

verantwoord ondernemen  

 Implementeren nieuwe arbeidswetgeving, zoals het eigen risico dragerschap 

ziektewet en de participatiewet  

 Verantwoordelijk voor het Werkvermogen/verzuim en Arbobeleid en de 

uitvoering daarvan 

 Verandermanagementtrajecten 

 Strategische partner binnen het Management Team  

 Geeft sturing aan de interne communicatie  

 Geeft leiding aan een team van 26 professionele HR-medewerkers  

Secretaris van VVE 

bestuur te 

Amsterdam 

 

Certificering voor 

Profile Dynamics en 

KATA Coaching 

 

Spreker op KATA 

Seminar 
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3. Verklaring ethiek en integriteit 
 

De kernwaarden Doelgericht, Vertrouwen, Gastvrij en Betrokken zijn de basis van al het handelen binnen 

I-SEC Nederland B.V. In het personeelshandboek en aanvullende protocollen staan de gedragsregels en 

omgangsvormen verder omschreven. In het kwaliteitshandboek van I-SEC Nederland staan per afdeling 

de werkinstructies, procedures en verdere afspraken vastgelegd.  

 

Specifieke MVO-informatie:  
 

Onderwerp Antwoord Impact Aanvullende informatie en verbeteringen 

Economisch 
 EC 9: Proportion of spending on 

local suppliers at significant 

locations of operation 

100% Hoog  In 2017 stond het aanvullen van de personeelscapaciteit 

centraal na het gewijzigde beleid van de opdrachtgever.  

Enviroment 

 EN15: Direct greenhouse gas 

(GHG) emissions (Scope 1) 

Nulmeting heeft 

plaatsgevonden in 

2015. Deze zal 

uiterlijk in 2019 

herhaald worden  

Beperkte impact 

wegens 

arbeidsintensieve 

organisatie  

 Paperless werken 

 Verdere innovatie digitalisering en automatisering 

 Terugdringen printgedrag 

 Duurzaam wagenpark – elk MT lid rijdt elektrisch/hybride  

 EN16: Energy indirect 

greenhouse gas (GHG) 

emissions (Scope 2) 

 Beperkte impact 

wegens 

arbeidsintensieve 

organisatie 

 Het Management Team rijdt hybride  

 Woon-werkverkeer duurzamer d.m.v. stimuleren 

carpoolen en OV 

Labour (Human Resources) 
 LA1: Total number and rates of 

new employee hires and 

employee turnover by age 

group, gender and region 

Zie tabel 1 tot en met 

4 op pagina 6, 7 en 8  

Hoog  In 2017 was sprake van hoge instroom door de 

gewijzigde uitvraag van personeel door de 

opdrachtgever, na de niet goed verlopen meivakantie van 

2017  

 LA4: Minimum notice periods 

regarding operational changes, 

including whether these are 

specified in collective 

agreements 

Conform cao 

minimaal 1 maand 

voor de wijziging  

Gemiddeld   I-SEC heeft het beleid dat de contracten voor bepaalde 

tijd bij goed functioneren verlengd worden. Ook wanneer 

er sprake is van verlenging voor onbepaalde tijd. Er is in 

2017 geen sprake geweest van ontslagen wegens 

bedrijfseconomische redenen. 

 LA5: Percentage of total 

workforce represented in 

formal joint management–

worker health and safety 

committees that help monitor 

and advise on occupational 

health and safety programs 

100%  Hoog  In 2017 is doorgepakt in het stabiliseren van de 

begeleiding en casemanagement van het werkvermogen.  

Dit gericht op duurzame inzetbaarheid en het huis van 

werkvermogen. De inzet van het vitaliteitsprogramma 

van MOVE is geprofessionaliseerd en onderdeel 

geworden van de bedrijfsvoering. Ruim 25% van het 

personeelsbestand is in meer of mindere mate in contact 

geweest met MOVE.  

 LA6: Type of injury and rates of 

injury, occupational diseases, 

lost days, and absenteeism, and 

total number of work-related 

fatalities, by region and by 

gender 

14 werkgerelateerde 

ongevallen, waarvan  

3 ongevallen hebben 

geleid tot een 

ziekmelding 

Gemiddeld  Aantal bedrijfsongevallen  

2015: 5 

2016: 10 

2017: 14 

Door de investering in ergonomietrainingen in 2016, is het 

aantal bedrijfsongevallen in 2017 procentueel gezien niet 

gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit ondanks 

uitbreiding van het aantal lanes, personeel en toename van 

het aantal passagiers. Door continue verbeteringen van de 

Security Lanes wordt ook het risico op bedrijfsongevallen 

zoveel mogelijk geminimaliseerd.  

 LA9: Average hours of training 

per year per employee by 

gender, and by employee 

category 

Zie figuur 7 op pagina 

20 

Midden Zie de uitgebreide toelichting onder Labour, pagina 13 en 14 
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 LA10: Programs for skills 

management and lifelong 

learning that support the 

continued employability of 

employees and assist them in 

managing career endings 

 Talent 

Development 

 Leiderschapspro-

gramma 

 Opleidingsplan 

 Individuele 

loopbaan- 

begeleiding 

 Loopbaantraining 

 Inhouse spoor 2 

programma ‘Pak 

je kans’ 

Midden Zie de uitgebreide toelichting onder Labour op pagina 18 t/m 

24. 

 LA11: Percentage of employees 

receiving regular performance 

and career development 

reviews, by gender and by 

employee category 

100% Midden De digitale workflow is ingericht waardoor elke 

leidinggevende een signaal krijgt in zijn persoonlijke 

omgeving, wanneer het functionerings- of 

beoordelingsgesprek dient plaats te vinden.  

 LA14: Percentage of new 

suppliers that were screened 

using labor practices criteria 

30% Laag Met het selecteren van inhuurpartijen hebben we hier 

rekening mee gehouden.   

 LA15: Significant actual and 

potential negative impacts for 

labor practices in the supply 

chain and actions taken 

 Werk en 

rusttijden 

 Arbeidsomstan-

digheden 

 Rustruimtes 

Hoog 2017 heeft in het teken gestaan van voldoende capaciteit en 

het voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. Door de 

wijzigingen in uitvraag van personeel, heeft I-SEC een aantal 

keuzes moeten maken in de bedrijfsvoering om hieraan te 

kunnen voldoen. Door de toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt is een doeltreffende recruitment campagne 

opgezet. Daarnaast zijn we gestart met studentenwerving om 

ook in de vakantieperiodes voldoende vraag te genereren.  

 LA16: Number of grievances 

about labor practices filed, 

addressed, and resolved 

through formal grievance 

mechanisms 

Zie tabel 13 op pagina 

24. 

 

Midden Mechanismen ter ondersteuning: 

 Vertrouwenspersonen 

 Klachten adviescommissie 

Aanvullende activiteiten: 

 Trainingsdagen voor de vertrouwenspersonen  

 Trainingsdagen klachtenadviescommissie 

Social 
 SO1: Percentage of operations 

with implemented local 

community engagement, 

impact assessments, and 

development programs 

 Alphen a/d Rijn 

project – pagina 

24 en 25 

 Participatiewet – 

pagina 24 en 25 

 

 

 

Midden  Vanuit het Alphen a/d Rijn project zijn 9 medewerkers 

ingestroomd, waarvan allen nog steeds werkzaam zijn  

 De arbeidsritmeplek die we hebben gecreëerd voor 

bedrijven binnen ons netwerk, is door 2 bedrijven 

gebruikt met wisselend succes  

 Een groep van 14 studenten aan het ROC, hebben we een 

stageplaats aangeboden zodat ze hun Beveiliger II 

opleiding kunnen afronden. Aan de goed functionerende 

stagiaires is een arbeidsovereenkomst aangeboden 

 SO2: Operations with significant 

actual or potential negative 

impacts on local communities 

Geen Laag I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf. Wij hebben 

geen netto negatieve impact op de lokale gemeenschap. 

 SO9: Percentage of new 

suppliers that were screened 

using criteria for impacts on 

society 

Geen Laag Op dit moment geen, maar gaan we in toekomst wel doen 

 SO10: Significant actual and 

potential negative impacts on 

society in the supply chain and 

actions taken 

Geen Laag I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf. Wij hebben 

geen netto negatieve impact op de lokale gemeenschap 

 SO11: Number of grievances 

about impacts on society filed, 

addressed, and resolved 

through formal grievance 

mechanisms 

  

Geen Laag I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf. Wij hebben 

geen netto negatieve impact op de lokale gemeenschap 

Product Responsibility 
 PR4: Total number of incidents 

of non-compliance with 

regulations and voluntary 

 Zie tabel 14 op 

pagina 25 

 

Hoog  Aansturingsmodel  → focus op nemen van eigen 

verantwoordelijkheid 
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codes concerning product and 

service information and 

labeling, by type of outcomes 

  

 Leiderschapsprogramma → persoonlijke leiderschap, 

drijfveren, communicatie en wijze van aansturing 

 Registratie in nieuw systeem → professionalisering 

 Nieuw customer service team 

 Verandering van procedures → professionalisering 

 Opfris trainingen gastvrijheid en gastvrij ambassadeurs 

 Mystery Review  onderzoeken 

 PR5: Results of surveys 

measuring customer 

satisfaction 

 Midden   Het passagierstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd vanuit 

luchthaven Schiphol. Gastvrijheid is een van de kernwaarden 

van I-SEC Nederland B.V. en dus een belangrijk onderwerp 

binnen de algehele bedrijfsvoering. I-SEC scoort op de norm 

als het gaat om gastvrije dienstverlening. Voor 2018 ligt de 

focus op effectief leveren van een positieve bijdrage aan de 

passenger experience.  

 PR8: Total number of 

substantiated complaints 

regarding breaches of customer 

privacy and losses of customer 

data 

Geen Laag   

 

 

Tabel 8: Specifieke MVO vragen 

 

3.1 Kwaliteit 2017 
De kwaliteit van de dienstverlening van I-SEC wordt op verschillende manieren gemeten door de 

opdrachtgever en overheidsinstanties. Daarnaast voert I-SEC zelf metingen uit om de kwaliteit te meten 

en waar nodig verbeteringen door te voeren.  

 

Gedurende 2017 heeft I-SEC ten aanzien van de kwaliteit op de met de opdrachtgever afgesproken norm 

gepresteerd en laten zien in staat te zijn vanuit het principe van continu verbeteren direct adequaat bij 

te sturen waar nodig.  
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4. Materialiteitsmatrix 2017 
 

 
Figuur 6: materialiteitsmatrix 2016 

 

 

Legenda: 

De materialiteitsmatrix geeft de prioriteitstelling in de MVO-onderwerpen weer, waarbij het belang van 

de onderwerpen is afgezet tegen de impact op I-SEC als bedrijf (het belang voor I-SEC). 

 

De onderwerpen rechtsboven zijn de thema’s met het grootste belang voor zowel de stakeholders als I-

SEC. Deze onderwerpen/thema’s vormen de basis voor het (MVO-) beleid en –jaarverslag. 

1 Werk- en rusttijden 10 Maximale statijden 19 Mobiliteit 

2 Roosters 11 Passagierstevredenheid 20 Eigen risico-dragerschap 

3 Functiegebouw I-SEC 12 Doorstroom 21 Verzuimbegeleidingsstrategie 

4 Communicatiestroom 13 Arbo-verantwoord werken 22  RI&E 

5 Kwaliteit 14 Rustruimtes 23 Levering door leveranciers 

6 I-SEC Gastvrij 15 Capaciteit 24 Kosten 

7 Duurzame inzetbaarheid 16 Opleidingsbeleid 25 Schuldhulpverlening 

8 Behalen KPI’s  17 Beveiliger II en III   

9 Financieel resultaat 18 Participatiewetgeving   
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5. Economisch 
 

Het eerste deel van 2017 stond in het teken van stabilisatie en het verder implementeren van de in 2016 

gestarte verbetertrajecten. Het tweede deel van 2017 heeft, na de meivakantie van 2017, volledig in het 

teken gestaan van instroom, voldoende capaciteit en leveren van personeel om te voldoen aan de vraag 

van de opdrachtgever. Door de aantrekkende arbeidsmarkt was het noodzakelijk de 

recruitmentstrategie aan te passen. Er is derhalve een grote wervingscampagne opgestart en een aparte 

verdieping op het hoofdkantoor werd ingericht als Recruitment Center. De wervingscampagne is effectief 

gebleken gelet op de toenemende instroom van nieuwe medewerkers.  

 

Naast zelf instroom genereren zijn we met diverse inhuurpartijen in zee gegaan om zo te kunnen voldoen 

aan de verhoogde vraag van de opdrachtgever.   

 

Als beveiligingsbedrijf zijn de diensten die wij leveren onlosmakelijk verbonden aan personeel dat 

dagelijks op de te beveiligen posities het werk uitvoert. Zowel I-SEC als de opdrachtgevers waar I-SEC een 

samenwerkingsverband mee heeft, hechten veel waarde aan duurzaam en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 
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6. Omgeving 
 

In 2015 heeft een CO2 nulmeting plaatsgevonden, waarbij zowel scope 1 als scope 2 gemeten is. Deze 

vervolgmeting stond op de agenda om in 2017 opnieuw uit te voeren. Door de volledige focus op 

personeelscapaciteit is dat helaas niet gelukt.  

 

Omdat I-SEC een arbeidsintensieve organisatie is met weinig vaste activa en hardware, is de impact op 

de CO2 uitstoot gering. De zaken waar we invloed op hebben, hebben we opgepakt. De auto’s van het 

management team zijn elektrische hybrides en er zijn oplaadplekken bij het kantoor. Daarnaast is de 

‘paperless office’ verder doorgevoerd en zijn werkprocessen en communicatiemiddelen gedigitaliseerd.   
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7. Labour (Human Resources) 
 

7.1 Organisatie  
In 2017 lag de focus het eerste half jaar op het implementeren van de projecten en processen die in 2016 

vorm hadden gekregen. Het tweede deel van 2017 stond volledig in het teken van capaciteit en alles wat 

daarbij komt kijken, zoals verhogen instroom, verlagen uitstroom en ziekteverzuim.  

 

Voor 2017 was de doelstelling nog steeds: ‘De onbetwiste nummer 1 worden en blijven binnen de 

luchtvaartbeveiliging’. Wel was gedurende het jaar duidelijk dat de slogan ‘Capacity is King’ een 

belangrijke voorwaarde is om deze doelstelling te realiseren. 

 

Om de doelstelling binnen de organisatie te laten leven, is de ‘’I-SEC five’ ook in 2017 leidraad voor ons 

handelen geweest: 

1. I-SEC nummer één 

2. I-SEC zijn we samen 

3. De 3C’s van Compliance, Customer en Cost zijn onze belangrijkste KPI’s 

 

Compliance Resultaat kwaliteitsmetingen, behaalde trainingsuren, tutor 

Customer Gastvrij werken, passagiers- en klanttevredenheid 

Cost Improductiviteit, verzuim  
   Tabel 9: De 3C’s 

 

4. De 4 kernwaarden van I-SEC 

5. Via de 5 stappen van excellente communicatie gaan we het gesprek aan met elkaar  

 

Ook in 2017 is er vanuit Schiphol meerdere malen per jaar de passagierstevredenheid gemeten. Daarbij 

is de doelstelling scherper weggezet dan de jaren ervoor. De overgrote meerderheid heeft de 

vriendelijkheid met ‘goed’ beoordeeld. Daarnaast heeft een percentage de vriendelijkheid met ‘zeer 

goed/uitstekend’ beoordeeld. Helaas is er ook een kleine minderheid die de vriendelijkheid als ‘redelijk’ 

heeft beoordeeld.   

 

Het afgelopen jaar hebben er verschillende trainingen plaatsgevonden, zowel voor de werkvloer als voor 

het overhead personeel.  

 
 

Trainingen  Doelgroep  Training gegeven door: 

ABT en trainingen 

gericht op currency en 

kwaliteit 

Alle Agents en Teamleaders  Interne trainers  

Training Profile 

Dynamics 

Al het overhead personeel, leidinggevenden en 

stafmedewerkers  

EQ Coaching 
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Training Excellente 

Communicatie 

Al het overhead personeel, leidinggevenden en 

stafmedewerkers 

EQ Coaching 

KATA coaching – continu 

verbeteren 

Alle leidinggevenden binnen I-SEC Quality Contact 

Schuldhulpverlening 

(herhaling) 

Dutymanagers, Supervisors, HR Consultants en 

verzuimconsulenten 

Georganiseerd door het sectorfonds in 

samenwerking met het Nibud  

Ergonomie De trainers binnen I-SEC Company-M 

 

Tabel 10: De verschillende trainingen 

 

 

 
 

Figuur 7: Trainingsuren 2017 Agents en Teamleaders 

 

7.2 Instroom 
Ook in 2017 heeft er een grote instroom van nieuw personeel plaatsgevonden. Na de meivakantie van 

2017 moest het beoogde aantal omhoog om de zomerperiode goed door te kunnen komen.  Er zijn 265 

medewerkers ingestroomd, die gezamenlijk 196,4 fte vormden.  

 

Van deze instroom zijn 200 als ongediplomeerd beveiliger ingestroomd en hebben gedurende hun eerste 

jaar de Beveiliger II opleiding gevolgd bij het ROC (Luchtvaartcollege). Voor verdere instroomcijfers 

verwijzen wij naar tabel 1 en 2 in dit MVO-jaarverslag. 
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7.3 Doorstroom 
In 2017 hebben we veel geïnvesteerd in het voldoende bemensen van alle posities binnen I-SEC 

Nederland. Er waren dus veel vacatures voor uiteenlopende functies, wat ook resulteerde in interne 

doorstroom naar hogere functies of kantoorfuncties.  

 
 

Oude functie  Nieuwe functie  Toelichting  
Agent Teamleader 111 Agents zijn doorgestroomd naar de functie van Teamleader 

Teamleader  Customer Teamleader 21 teamleader zijn doorgestroomd naar Customer Teamleader 

Teamleader Supervisor 5 Teamleaders van P4 zijn doorgestroomd naar de functie van Supervisor P4 

Customer Teamleader Dutymanager 2 Customer Teamleaders zijn doorgestroomd naar de functie van 

Dutymanager 

Agent Receptionist 3 Agents hebben de overstap gemaakt naar de rol van Receptionist 

Receptionist HR medewerker 1 Receptionist is doorgestroomd naar de functie van HR medewerker 

Agent Operationeel Planner 2 medewerkers zijn gestart op de operationele planning 

Agent HR medewerker 1 Agent is na een re-integratietraject doorgestroomd als HR medewerker 

Recruitment 

Supervisor Verzuimconsulent 1 Supervisor is doorgestroomd naar de functie van Verzuimconsulent 

 

Tabel 11: doorstroom binnen de organisatie 

 

Naast de doorstroom naar andere functies zijn we in 2017 ook gestart met verschillende Talent Pools, 

waarbij medewerkers vanuit de operatie de kans hebben gekregen een periode waar te nemen in een 

functie boven zich of op een andere afdeling.  

7.4 Planning 
 2017 stond voor de Planning in het teken van capaciteit en kunnen voldoen aan de 100% 

leveringseis. Daarbij was het regelmatig uitdagend om met de hoeveelheid beschikbare 

medewerkers toch de operatie soepel te laten verlopen. De enorme betrokkenheid en bereidheid 

van onze medewerkers om extra te werken in ruil voor een financiële incentive, heeft hier zeker 

bij geholpen.  

 Binnen perceel 4 is veel werk verricht om de operatie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten 

verlopen. Daarbij is de grootste winst het aanmelden op positie geweest. Voor de medewerkers 

was het even wennen, maar het uiteindelijke resultaat was goed.  

 Door de uitdagingen in capaciteit is het voor de afdeling Planning niet altijd makkelijk geweest 

om de relatie met de medewerker goed te houden. Immers, er was weinig ruimte om verlof toe 

te kennen en tegelijkertijd veel behoefte aan extra inzet van medewerkers. Goede communicatie 

is daarbij essentieel en ook in 2017 is hier veel aandacht aan besteed.   

7.5 Automatisering 
In 2017 hebben we goede stappen gezet in onze automatisering. Zo is ons intranet My-SEC verder 

ontwikkeld waardoor voor medewerkers steeds overzichtelijker werd waar ze de gewenste informatie 

konden vinden. 

Omdat we meerdere digitale systemen hadden met elk een eigen inlogcode, heeft onze IT 

ontwikkelingsafdeling een ‘Single Sign On’, ook wel SSO genaamd, ontwikkeld. Nu heeft elke medewerker 

van I-SEC slechts één inlognaam en wachtwoord en word je via de SSO doorgelinkt naar de gewenste 

pagina, zoals het plansysteem, het personeelsinformatiesysteem of de I-SEC webshop.  

 

Projecten die in 2017 vorm hebben gekregen: 



 

 

 

 

                  Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2017 

 

 
Confidential 

24 

 Optimalisatie van werkprocessen in Profit en My-SEC (intranet), verder digitaliseren van 

processen 

 Digitaal beschikbaar stellen van procedures en updates  

 Opzetten van Outside intranet 

 Inrichten van werkprocessen van de praktijkopleiders Beveiliger II 

 Ontwikkelen van een online Cursus Management Tool, die gekoppeld is aan analyses  

 Het verbeteren van data analyses 

 Inrichten van e-lokalen op zowel het hoofdkantoor als in de operatie  

7.6 Ontwikkeling SARA 
In 2017 heeft de ontwikkeling en implementatie van SARA plaatsgevonden. Dit is een operationele 

applicatie die leidinggevenden in de operatie op een snelle en makkelijke manier via een tablet real-

time inzicht geeft in de sterkte en zwakte van de operatie, welke medewerker op welke positie staat en 

wat het functioneren per individuele medewerker is. Tevens heeft SARA de functionaliteit om 

performance scans en steekproefevaluaties via de tablet in te vullen en direct te verbinden aan het 

personeelsdossier van een medewerker. En biedt de applicatie de mogelijkheid om de 

medewerkersdossiers te raadplegen.  

 

Het doel van SARA is om leidinggevenden te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden zodat zij 

meer tijd over houden voor hun essentiële bijdrage in hun rol als leidinggevende. De applicatie werkt 

op een onafhankelijk platform waardoor leidinggevenden zowel via de tablet als via een workstation de 

administratie kunnen afhandelen. 

 

Onderstaande projecten zijn in 2017 in SARA geïmplementeerd:  

 Real-time bezetting I-SEC Nederland   

 Een transparant logbook  

 Dynamische invoer van digitale administratie  

 Vluchtinformatie  

 Briefingsregistratietool  

 Digitale check-in registratie  

7.7 E-learning 
In 2016 is binnen I-SEC Nederland een eerste start gemaakt met het ontwikkelen van een E-Learning 

omgeving waar iedere I-SEC medewerker zijn of haar kennis op peil kan houden. Vanuit de 

oorspronkelijke wens om de papieren kennistest te digitaliseren, is de E-Learning omgeving ontwikkeld 

in samenwerking met Pro-Check International, het zusterbedrijf van I-SEC.  

In 2017 heeft I-SEC Nederland haar E-Learning omgeving verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd 

door deze ook in te zetten voor andere doeleinden: 

 Zo zijn er voor alle leidinggevenden diverse specifieke modules ontwikkeld die ook deel 

uitmaken van het Leiderschapsprogramma. 

 E-Learning werd dit jaar ook ingezet om kennistesten af te nemen op het niveau van alle 

leidinggevenden. Dit is inmiddels een maandelijks format waarmee we de kennis van de 

leidinggevenden op peil houden. 

 I-SEC heeft in-house instructievideo’s geproduceerd van de basisvaardigheden en deze 

aangeboden als cursussen binnen E-Learning. 
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 Ontwikkelde modules gebaseerd op gehouden steekproeven, zodat medewerkers kunnen leren 

van concrete voorbeelden uit te praktijk en ze daarbij tools krijgen hoe de procedure correct uit 

te voeren zodat fouten voorkomen worden. Een concreet voorbeeld is een duidelijke 

instructievideo over het correct uitvoeren van de fouillering van de broeksband.  

 

Al deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat E-Learning een geavanceerde tool is geworden die 

door steeds meer medewerkers wordt gebruikt om de kennis van procedures op peil te houden. 

7.8 Mobiliteit  
 Er is een start gemaakt met het inventariseren van de opleidingsniveaus van de verschillende 

functies, om zo te komen tot de gewenste niveaus. Daarbij zijn binnen het functieniveau 

Dutymanager  meerdere leidinggevenden gestart met een HBO opleiding. 

 Eind 2016 zijn we begonnen met een vitaliteitsprogramma met behulp van MOVE Lifestyle. Dit 

heeft in 2017 echt vorm gekregen en is onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering geworden. 

Ruim 25% van ons personeelsbestand heeft contact gehad met MOVE om zo actief aan de slag 

te gaan met gezond eten en bewegen in combinatie met het werken in wisseldiensten.  

 Op My-SEC worden vacatures geplaatst; zowel interne vacatures binnen I-SEC als externe 

vacatures vanuit het netwerk.  

 Ook in 2017 is veelvuldig gebruik gemaakt van de Talent Pool. Veel medewerkers hebben de kans 

gekregen om tijdens een waarnemingsperiode, ervaring op te doen in een functie hoger dan wel 

binnen een andere afdeling. Dit heeft vervolgens geleid tot een betere doorstroom bij interne 

vacatures.  

 Via de loopbaantrajecten zijn de volgende resultaten behaald. Hierdoor hebben we de instroom 

in WIA/WGA en de ERD tot het minimum weten te beperken.  

 

Vaststellingsovereenkomst 34 

Terug keer eigen functie spoor 1 5 

Andere functie binnen de organisatie 4 

Ander werk buiten de organisatie 9 

WIA 1 

ERD - ZW 9 

Uitstroom via ERD (WW)  4 

Totaal  75 

 
Tabel 12: Mobiliteitstrajecten 2017 

 

 Vanuit het sectorfonds Luchtvaart heeft opnieuw ‘de dag van de mobiliteit’ plaatsgevonden, waar 

I-SEC actief aan heeft deelgenomen. Gedurende deze dag kregen medewerkers van verschillende 

bedrijven binnen de luchtvaart, de kans om een kijkje te nemen in de keuken bij andere bedrijven 

op diverse afdelingen, zowel operationeel als staf.  

 I-SEC heeft op het hoofdkantoor vanuit de Participatiewet een werkplek ingericht voor iemand 

met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet valt. Na een periode van 

detachering is deze medewerker in dienst gekomen bij I-SEC.  

 I-SEC heeft in 2017 een voortrekkersrol gehad in het verder professionaliseren van de 

netwerkgroep Regiomatch, met als doel een actievere en betere samenwerking te 
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bewerkstelligen met andere bedrijven uit de regio. Hierdoor creëren we meer kansen voor 

medewerkers op de arbeidsmarkt in de regio Schiphol en Amsterdam.  

7.9 Verzuim 
 Het verzuim is in 2017 door verschillende oorzaken grillig geweest en heeft gedurende het jaar 

een stijging laten zien. Ondanks alle inspanningen had de druk op de capaciteit ook zijn weerslag 

op het werkvermogen van de medewerkers in de operatie.  

 

 Door de fluctuaties in het verzuim bleek des te meer hoe belangrijk de samenwerking 

tussen leidinggevenden en de HR afdeling is. Hier is dan ook veel aandacht voor geweest.  

 Het in-house programma voor ‘re-integratie tweede spoor’ is na een evaluatie verder 

verbeterd. Er is meer aandacht voor ‘acceptatie en loslaten’ om zo medewerkers in staat 

te stellen zelf de regie te pakken over de koers van hun loopbaan. Daarbij staat terugkeer 

naar werk centraal. Via diverse workshops en individuele gesprekken wordt de 

medewerker begeleid in de zoektocht naar passende arbeid. Thema’s die worden 

behandeld zijn: de Wet verbetering Poortwachter en wat dat voor de medewerker 

betekent, ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’ en ‘hoe positioneer ik mijzelf op de 

arbeidsmarkt’. Tot slot neemt de medewerker deel aan het I-SEC netwerkcafé waarin hij 

begeleid wordt in het vinden van werk.  

 Op dagbasis is een extra Dutymanager ingepland, zodat er in de lijn meer tijd beschikbaar 

is voor het uitvoeren van de taken binnen de verzuimbegeleiding. 

 De verzuimconsulenten hebben allen de in-house opleiding Verzuimbegeleiding en 

Casemanagement afgerond. Door de combinatie van theorie en praktijk zijn ze opgeleid 

tot een gedegen Casemanager met een duidelijke visie.  

 

7.10 Werkvermogen en vitaliteit 
In 2017 hebben we een solide vitaliteitsprogramma opgezet met behulp van MOVE Lifestyle. 

Maandelijks zijn diverse thema’s aan de orde gekomen, zoals gezond afvallen, bewegen, stoppen met 

roken, gezond eten in wisseldiensten etc. Wekelijks zijn twee medewerkers van MOVE aanwezig in de 

lounges van I-SEC om met medewerkers in gesprek te gaan. Er worden dan vitaliteitsmetingen gedaan 

en gerichte adviezen gegeven.  

Het programma van MOVE viel in 2017 onder de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.  

 

7.11 Stakeholdergesprekken 
Met onze verschillende opdrachtgevers hebben we in 2017 regelmatig overleg gehad over de inrichting 

van de werkplek en de Arbo-omstandigheden.  

 

Voor onze arbeidsmarktcommunicatie nieuwe stijl hebben we een stakeholderbijeenkomst 

georganiseerd om in kaart te brengen hoe ketenpartners van I-SEC ons zien. Wat is de kracht van I-SEC 

en hoe kunnen we ons hiermee positioneren in de markt? Uit deze bijeenkomst is veel bruikbare 

informatie gekomen die we direct hebben toegepast in onze werving & selectie campagne.  

 

Gedurende 2017 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden door stagiaires van de opleiding HR 

Management. Zo is er door middel van semi-gestructureerde interviews onderzoek gedaan naar de 
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betrokkenheid van de in 2015 naar I-SEC  overgekomen medewerkers. Gebleken is dat de medewerkers 

erg betrokken zijn bij het werk dat ze verrichten op Schiphol, maar dat I-SEC nog slagen kan maken in 

het verbeteren van de betrokkenheid van deze medewerkers bij I-SEC als organisatie.  

Ook heeft een stagiaire onderzoek gedaan naar leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Uitkomst hiervan 

is geweest dat de fase waarin een medewerker zich bevindt meer zegt over de behoefte, dan de 

daadwerkelijke leeftijd. Uit de onderzoeken is bruikbare informatie gekomen die we direct in de praktijk 

hebben kunnen toepassen. 

7.12 Vertrouwenspersonen 
In 2017 is het team van vertrouwenspersonen uitgebreid met twee nieuwe collega’s. Daarnaast is één 

vertrouwenspersoon gestopt bij I-SEC.  We hebben een vaste Centrale Vertrouwenspersoon die één dag 

per week aanwezig is en tevens de vertrouwenspersonen coacht en traint. De vertrouwenspersonen 

hebben, met hulp van een externe training, met elkaar duidelijke kaders afgesproken wanneer iets wel 

bij een vertrouwenspersoon hoort en wanneer het met de eigen leidinggevende opgelost moet worden.  

 

Globaal overzicht meldingen 2017: 

 

 Aantal meldingen 

Intimidatie  3 

(Seksuele) intimidatie 5 

Pesten 17 

Privé 16 

HR gerelateerd 4 

Arbeid gerelateerd 5 

Klachten informele procedure 2 
 

Tabel 13: Aantal meldingen bij vertrouwenspersonen 

 

7.13 Klachtenadviescommissie  
De heer Oene Bouman, gespecialiseerd in klachtrecht en auteur van het boek ‘Praktijkgids voor 

klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen’  heeft voor I-SEC de ‘ uitvoeringsregeling klachten’ 

geschreven. Dit is samen met de Praktijkgids een stevige basis hoe om te gaan met kwesties en klachten 

bij ongewenste omgangsvormen.  

In 2017 is deze regeling door de OR goedgekeurd en geïmplementeerd. Daarnaast hebben de 

operationeel managers en Dutymanagers kennis kunnen maken met deze regeling en hebben de 

vertrouwenspersonen hier twee trainingsdagen over gehad. 
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8. Social 
 

Ook in 2017 hebben we binnen de HR afdeling opnieuw invulling gegeven aan het inrichten en invullen 

van een functie vanuit de Participatiewet. Binnen de HR afdeling werken nu twee collega’s die binnen de 

doelgroep vallen van de participatiewet. Beide collega’s zijn waardevolle krachten voor het team.  

 

I-SEC heeft zich gecommitteerd aan het programma Luchtvaart Inclusief, een initiatief van Amsterdam 

Airport Schiphol. I-SEC neemt actief deel aan initiatieven om het thema Luchtvaart Inclusief actueel te 

houden.  

 

In 2017 hebben we opnieuw samengewerkt met de gemeente Alphen aan den Rijn, om mensen die in 

een uitkeringssituatie zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, via een leer-werktraject 

aan het werk te krijgen. Vanuit deze samenwerking zijn 9 personen met een achterstand op de 

arbeidsmarkt ingestroomd en nog steeds werkzaam bij I-SEC Nederland B.V. Daarnaast is er contact 

gelegd met verschillende gemeentes om ook daar een dergelijke samenwerking mee tot stand te 

brengen.  

 

I-SEC heeft een voortrekkersrol genomen in het verder uitbreiden en professionaliseren van het netwerk 

Regiomatch. Inmiddels zijn 40 bedrijven aangesloten en wordt er op vrijwillige basis samengewerkt om 

de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten en te leren van elkaars best practices. Een HR functionaris 

heeft als hoofdtaak gekregen om dit verder op te zetten. Naast het uitwisselen van vacatures, worden er 

ook werkervarings- en re-integratieplekken voor elkaar gecreëerd.   
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9. Product Responsibility 
9.1 Klachten en claims  
De professionalisering van de werkwijze ten aanzien van klachten en claims heeft een zichtbaar effect 

gehad in 2017. Door snelle afhandeling, overzicht en het analyseren van de binnengekomen meldingen, 

kon waar nodig direct geschakeld worden. Eén collega op het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor de 

afhandeling en het onderhouden van contacten met de verschillende stakeholders binnen de klachten 

en claims. De werkwijzen zijn aangescherpt en de communicatie met de persoon die de klacht heeft 

ingediend is transparanter en gastvrijer geworden. Dit heeft als resultaat gehad dat alle klachten en 

claims met goed resultaat zijn afgehandeld. 

 

 

2017 

Aantal 

meldingen 

 Aantal behandeld Aantal terecht en 

afgehandeld 

Klachten  265 

 

265 nvt 

Schadeclaims 277 

 

277 141 

 
Tabel 14: overzicht klachten en claims 

 

9.2 Introductie van KATA als instrument voor continu verbeteren 
In 2017 is de KATA methode binnen I-SEC geïntroduceerd als tool om in kleine, haalbare stappen 

continue verbetering aan te brengen om zo je uiteindelijke doel te behalen.  

 

De stappen binnen de KATA filosofie zijn om allereerst te bepalen wat de visie is; wat wil je bereiken en 

waarom is dit belangrijk?  Bij stap 2 wordt de huidige toestand bepaald; waar staan we nu? Stap 3 is de 

doeltoestand. Belangrijk bij deze stap is dat de doeltoestand duidelijk en SMART is en aansluit bij de 

visie. Stap 4 is het in kaart brengen van de obstakels die belemmerend werken om de doeltoestand te 

bereiken. Stap 5 is vervolgens om de obstakels om te zetten in mogelijkheden ‘hoe kan het wel?’ en 

vervolgens SMART acties af te spreken. Kort-cyclisch vinden evaluaties plaats om te evalueren of acties 

zijn voltooid, wat een passende vervolgactie is en of we nog steeds op het juiste pad zijn om de 

doeltoestand te behalen met de visie op het netvlies.   

 

Binnen verschillende afdelingen heeft KATA in 2017 een positieve bijdrage geleverd doordat 

vraagstukken meer vanuit de WHY-HOW-WHAT methode zijn benaderd.  
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10. Overzicht KPI’s Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen 2018-2019 
 

Thema KPI Indicator Meting 
Doelstelling 2018-

2019 

Duurzame waardecreatie Geïntegreerd en 

gestructureerd MVO-

beleid 

MVO-beleid met 

KPI’s 

Materialiteits-

analyse 

MVO-KPI’s 

Geïntegreerd beleid 

met MVO-KPI’s 

operationeel 

 

Stakeholder engagement Gestructureerde 

stakeholderdialoog 

op basis van 

Professioneel 

Partnership 

Stakeholder-

dialoog 

Publicatie 

verslag 

stakeholder-

dialoog 

Minimaal één 

stakeholderdialoog 

met minimaal 10 

stakeholders 

 

Medewerkerbetrokkenheid Score betrokkenheid Medewerkers-

onderzoek 

 

MTO-score 

‘Betrokkenheid’ 

Minimale score 

‘Betrokkenheid’:  

bovengemiddeld 

 

Duurzaam HRM Invoeren Duurzaam 

HR-beleid en 

leeftijdsfasebewust 

personeelsbeleid 

 

Duurzaam HR-

beleid 

 

Duurzaam HR-

beleidsdoel-

stellingen 

 

Min. drie HR-

beleidsdoel-

stellingen 

behaald 

 

Milieu CO2 

 

 

 

Milieu-management 

CO2 footprint 

 

 

 

Milieu-

methodiek 

 

CO2 footprint-

score 

 

 

Feasibility study 

invoering ISO 

14001 

  

Oplevering Rapport 

Feasibility study ISO 

14001 

 

Tweede CO2 meting 

Q4 2018 of start 

2019. 

 

Verantwoord ketenbeheer Leveranciersdialoog 

en -doelstellingen 

Leveranciers-

dialoog en -

doelstellingen 

Publicatie 

verslag dialoog 

 

 

MVO-

inkoopdoelstel-

lingen 

 

Leveranciers-

gesprekken over 

MVO met min. 3 

leveranciers 

 

1. Leveranciers Code 

of Conduct 

2. Twee product-

groepen duurzaam 

ingekocht 

 

Transparantie Erkend MVO 

Jaarverslag 

 

Global 

Reporting 

Initiative (GRI) 

richtlijnen 

 

GRI G4 

(nieuwste 

versie) 

Publicatie MVO 

Jaarverslag conform 

GRI G4 

 

 
Tabel 15: Overzicht MVO KPI’s 2018-2019 


