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Toepassen van de Extended Enterprise ideeën 
bij Passenger & Cabin Baggage Screening op 
Luchthavens 
 
Charles M. Hendriks 
Schiphol Group 
hendriks_c@schiphol.nl 
 
Samenvatting: Nieuwe eisen voor het proces van veiligheidscontroles van 
passagiers en hun handbagage leiden ertoe dat luchthavens in toenemende mate 
gaan kiezen voor centrale inrichting van deze controles (i.t.t. decentrale security bij 
de gate). Bij centrale uitvoering valt het aanbod moeilijker te voorspellen en is het 
proces gevoeliger voor verstoringen. De fluctuaties in het passagiersaanbod 
verhogen de complexiteit van het afstemmen van vraag naar en aanbod van 
screeningscapaciteit. Nauwer samenwerken in de keten (opgezet vanuit het 
gedachtegoed van de extended enterprise) leidt tot beter afstemmen van vraag en 
aanbod en daardoor tot lagere kosten en hogere passagierstevredenheid. In dit 
artikel komt een aantal aspecten, noodzakelijk voor het bereiken van deze 
afstemming, aan bod.  
 
Trefwoorden: luchthavenbeveiliging, passagierscontrole, informatievoorziening 
 
 
Summary: New demands concerning passenger & cabin baggage screening  will 
result in airports moving to the centralised model of screening. Compared to the 
decentralised model (with security at the gate) the expected arrival time of 
passengers (and the amount of cabin baggage that they bring along) will be less 
easy to predict.  The centralised model will therefore be more difficult to manage 
and result in an increase of time passengers have to spend in queues. Supply chain 
management based on ideas of the extended enterprise, offers a solution that will 
lead to better tuning of supply (available security lanes) and demand (arriving 
passengers). A number of aspects, that are essential for the success of this 
approach, are addressed in this article. The benefits (lower cost and higher 
passenger satisfaction) warrant adoption of this approach. 
 
Keywords: airport security, passenger screening, information services  
 

1 Introduction 
Dit artikel is geschreven n.a.v. een presentatie die de auteur op het Landelijk 
Architectuur Congres 2012 in de track Extended Enterprise, heeft verzorgd. Een 
initiatief van Martin van den Berg, wiens visie aan het begin van deze speciale 
uitgave van het Journal of Chain-computerisation is opgenomen, heeft geleid tot de 
track.  
 
Het Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) initiatief vormt het meest 
uitgesproken voorbeeld van samenwerking tussen partijen in de luchtvaartsector in 
Europa1. Het betreft een Europees initiatief om meer vluchten in het luchtruim te 

                                           
1  A-CDM behelst het optimaliseren van het vluchtproces binnen airport, airline en Air Traffic 
Management, waarbij de uitwisseling van nauwkeurige tijden, zoals target off block tijd, cruciaal is. Om 
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kunnen afhandelen. De invalshoek is dat het terugdringen van het aantal 
verstoringen op de grond een positief resultaat op het totaal aantal uit te kunnen 
voeren vluchten heeft. 
 
In dit artikel ligt de nadruk op het verwerken van de passagiersstroom en wel in het 
bijzonder op het onderdeel veiligheidscontrole, bekend als Passenger and Cabin 
Baggage Screening (PCBS). Door de nadruk op veiligheidsaspecten is de logistieke 
component van het PCBS er in het verleden bekaaid afgekomen. Nu de 
veiligheidsaspecten onder controle zijn gebracht2 kan de aandacht meer uitgaan 
naar zaken als doorlooptijd, verwerkingscapaciteit, kosten en passagiersbeleving. 
Aspecten waarin een aanpak vanuit de Extended Enterprise visie uitkomst kan 
bieden.  
 
Vanwege kostenaspecten is het centraal uitvoeren van de controles van het PCBS-
proces (via zg. security filters 3 ) aantrekkelijker dan het uitvoeren van deze 
controles bij de vertrek gate. Het kunnen verstrekken van nauwkeurige en actuele 
prognoses van aantallen te verwerken passagiers per tijdseenheid per security filter 
is wel noodzakelijk om de doorlooptijd en de kosten van de verwerking binnen 
acceptabele grenzen te houden4.  
 
De visie op de Extended Enterprise biedt toegevoegde waarde bij herontwerp van 
het PCBS-proces. Niet alleen de passagier zal hier baat bij hebben, het beter 
afstemmen van vraag en aanbod leidt tevens tot lagere kosten (efficiency) door het 
ook bij verstoringen kunnen blijven leveren van de benodigde capaciteit 
(effectiviteit). De noodzakelijke samenwerking en snelheid van acteren vereisen wel 
specifieke ondersteuning op het gebied van informatievoorziening. 
In deze bijdrage wordt de mogelijke toepassing van de Extended Enterprise visie 
onderzocht. 

2 Huidige situatie: onafhankelijk ingerichte controle-
processen 

Laten we eerst stil staan bij de huidige situatie en vervolgens mogelijke voordelen 
van samenwerking schetsen. In de klassieke situatie wordt de ter beschikking te 
stellen capaciteit (de bezette filters met geopende security-lanes) voor de controles 
vaak gebaseerd op een voorspelling (aankomst op het filter van te controleren  
passagiers), die minstens de dag van te voren aan het eind van de dag beschikbaar 
komt. Er ontbreekt meestal een geautomatiseerd kanaal om meer actuele gegevens 
(die ontstaan op de dag van uitvoering) uit te wisselen. 
 
De beschikbare capaciteit kan daardoor afwijken van de daadwerkelijk 
noodzakelijke capaciteit. Zowel in geval van overcapaciteit (teveel lanes open) als 
onvoldoende capaciteit (te weinig lanes open) zal sprake zijn van extra kosten. In 

                                                                                                                            
deze uitwisseling van data uniform over alle partijen te definiëren, werken de drie partijen samen om 
een gezamenlijk gedragen service definitie te realiseren. Zie: http://www.schiphol-
cdm.nl/en/About_CDM.  
2 De laatste besluiten m.b.t. Liquids, Aerosols and Gels stellen de leveranciers van apparatuur overigens 
voor de nodige uitdagingen. Zie: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-
policy/lags_en.htm. 
3 Een security filter is opgebouwd uit verschillende security lanes die parallel het passagiersaanbod 
verwerken.  
4 De meest uitgebreide variant van het PCBS-proces heeft betrekking op passagiers die vanuit een 
vliegveld in een Niet-Schengenland arriveren en verder willen vliegen naar een bestemming binnen 
Schengen, dit zijn zg. transfererende passagiers. Op de luchthaven die dit proces faciliteert, moeten 
naast de gebruikelijke PCBS-controle eveneens grenscontrole en controle door de douane plaatsvinden. 

http://www.schiphol-cdm.nl/en/About_CDM
http://www.schiphol-cdm.nl/en/About_CDM
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-policy/lags_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-policy/lags_en.htm
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geval van overcapaciteit is dit duidelijk 5 . Een kostenfactor bij onvoldoende 
capaciteit is dat passagiers, die te lang over het passeren van het filter doen, de 
kans lopen hun vlucht te missen. Overigens gaat het hierbij niet alleen om 
‘feitelijke’ capaciteit, maar ook om de perceptie daarvan door passagiers. De 
beleving van de passagier vormt een factor bij het al of niet kiezen voor een 
specifieke luchthaven in de toekomst. 

3 Gewenste situatie: verbeteren proces flow d.m.v. 
toepassen uitgangspunten Extended Enterprise 

Zoals al in de inleiding door Martin van den Berg is gesteld, zijn de kenmerken van 
afgestemde processen (over de grenzen van de afzonderlijke betrokken partijen 
heen) dat deze (en de met de uitvoering belaste partijen): 

1. met elkaar verbonden zijn via één of meer communicatienetwerken die 
daarmee de schakels vormen van het netwerk; 

2. met elkaar verenigbare doelen hebben; 
3. op een moderne manier met elkaar samenwerken in het 

samenwerkingsverband; 
4. de waarde van de afzonderlijke organisaties doen toenemen; 
5. duurzaam zijn in de tijd als netwerk. 
 

Wat zou dit in de praktijk kunnen betekenen voor het afstemmen van de PCBS-
processen? 
 

1. Verbonden communicatienetwerken 
Een Airport Service Bus 6  zou heel goed bruikbaar zijn om wijzigingen in 
relevante gegevens te verspreiden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen van aantallen 
passagiers door veranderingen in vlucht vertrektijden of ‘asset’ gerelateerde 
berichten (bijv. beschikbaarheid na reparaties).  
 
2. Verenigbare doelen 
Formuleren van gemeenschappelijke doelen (bijv. maximale procestijd per type 
passagier) en het delen van een gezamenlijke visie op het verzorgen van de 
passagiersstroom, is de stap die als eerste gezet moet worden. Dit moet 
haalbaar zijn aangezien alle sectorpartijen baat hebben bij tevreden passagiers. 
Een luchthaven als Schiphol is goed voor meer dan 60.000 banen, tevreden 
passagiers vormen een essentiële factor van de formule waar deze banenmotor 
op draait. 
 
3. Samenwerken op een moderne manier 
Alweer enige jaren geleden heeft Gartner het verschijnsel Real Time Enterprise 
geïntroduceerd, de volgende stap zou zijn de ‘Nexus’ waar m.n. cloud en 
mobile technologieën gesteund door verregaande openheid impliciet zorgen 
voor doorzichtige processen. Een vereiste is dat de betrokken partijen elkaar 
vertrouwen en elkaar zo snel mogelijk op de hoogte brengen van relevante 
gebeurtenissen, ook i.g.v. het niet kunnen nakomen van toegezegde capaciteit. 
Door de opkomst van de sociale netwerken (gekoppeld aan een verschijnsel als 
Wikileaks) is de kans dat iets onder de pet blijft per slot van rekening klein. 
Samenwerken op een moderne manier betekent uiteindelijk kunnen omgaan 
met transparantie.  

                                           
5 De mogelijkheden om bij het constateren van overcapaciteit op het moment van optreden zelf te 
schuiven zijn minimaal; doordat op dagbasis de beschikbare menskracht beperkt is, kan verschuiven van 
een piek naar een eerder of later tijdstip moeilijk worden opgevangen. 
6  Een Enterprise Service Bus die het elektronisch berichtenverkeer tussen de sectorpartijen op een 
luchthaven afhandelt. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_service_bus. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_service_bus
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4. Toename waarde 
Door het verminderen van overcapaciteit (nodig om onverwachte tegenvallers 
te kunnen opvangen) zullen de totale kosten omlaag kunnen. Toenemende 
klanttevredenheid zal een positieve invloed hebben op de groei van het aanbod. 
Kortom indien de samenwerking slaagt, is deze factor gegarandeerd. 
 
5. Duurzaam netwerk 
De verwachting is dat indien het netwerk, waarmee relevante berichten 
uitgewisseld worden betrouwbaar werkt, de betrokken operationele managers 
op een gegeven moment niet meer buiten het netwerk kunnen. 
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Figuur 1 Links: ontwerp van een security lane; rechts: een security filter bestaat uit 
een aantal security lanes naast elkaar; ontwerp door TNO 
 
Vanuit verschillende invalshoeken komen ontwerpen voor veilige en efficiënte 
security lanes beschikbaar. Zie bijv. figuur 1. De hoge kosten van het inrichten en 
de noodzakelijke aanschaf van geavanceerde apparatuur leiden ertoe dat het model 
met controle aan de gate (zgn. decentrale security) financieel sterk aan 
aantrekkelijkheid inboet. De opkomst van centrale security filters (die het gevolg is 
van het verlaten van decentrale security concept) vergroot het belang van 
betrouwbare prognoses van aantallen te verwerken passagiers. De onzekerheid 
over aantallen en tijdstippen van te verwerken passagiers bij het centrale model is 
nl. vele malen groter dan bij het decentrale model. Het afstemmen van de 
noodzakelijke capaciteit op de ter beschikking te stellen capaciteit van de security 
lanes7 vormt onderdeel van de informatievoorziening. Door gebruik te maken van 
virtuele koppelingen8 is het mogelijk security lanes naar wens in te richten zolang 
het bericht uitwisselen maar aan de afgesproken standaards voldoet. In de 
volgende paragraaf komen de componenten hiervoor aan bod. 

4 De ICT-componenten 
Het tijdig signaleren en met minimale vertraging doorgeven, verwerken en in 
samenhang reageren op wijzigingen van relevante gebeurtenissen voor het 
logistieke PCBS-proces, vormt de kern van de uitdaging waar de 
informatievoorziening voor staat. De theorie rondom Event Driven Architecture 9 
biedt handvatten voor het inrichten van de gewenste architectuur. Zoals al eerder 
aangegeven vormt een gedeelde ESB (in dit geval de Airport Service Bus) de basis 
voor Real Time communicatie. Zaken als een gemeenschappelijk Entity-Relationship 

                                           
7 Toevoegen van de connectie met de omgeving (en dan vooral met de luchtvaartmaatschappijen die 
over de passagiersaantallen beschikken) is noodzakelijk om het rendement ook daadwerkelijk te kunnen 
realiseren. Dit kan overigens m.b.v. geheel geanonimiseerde gegevens gebeuren. 
8 Bekend als loosely coupled, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Loose_coupling. 
9 Event-driven architecture (EDA) is a software architecture pattern promoting the production, detection, 
consumption of, and reaction to events. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Loose_coupling
http://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture
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model 10, een op basis daarvan uitgewerkt datamodel en vervolgens uitgewerkte 
gestandaardiseerde berichten zijn noodzakelijk om n.a.v. bijvoorbeeld de volgende 
gebeurtenissen berichten (op push basis) te verspreiden: 

- door een aswolk als gevolg van een vulkaanuitbarsting zijn veel vluchten 
over de oceaan verplaatst naar morgen; 

- door een griepepidemie is 10% van het personeel niet beschikbaar; 
- door een technische storing is een handbagage scanner niet beschikbaar; 
- door uitgelopen werkzaamheden is vertrekfilter X vanochtend pas 10 

minuten later dan toegezegd beschikbaar; 
- tussen 15:00u en 15:30u zullen 300 tot 400 passagiers van een congres, 

dat 2 uur eerder afloopt dan oorspronkelijk doorgegeven, arriveren; 
- een stremming op de snelweg / spoorlijn is over 20 minuten opgeheven, 

daarna zal zich een piek in het passagiersaanbod voordoen. 
 

Vanuit een geïntegreerde visie op het proces moet een operationeel model 
ontwikkeld worden, dat dient om het geheel te kunnen monitoren. Dit model vormt 
de basis voor het inrichten van Business Activity Monitoring. Als vervolgens 
mogelijke reacties uitgewerkt zijn en ervaring is opgedaan met het toepassen 
daarvan, is het onderbrengen van scenario’s in een Complex Event Processing 
component aan de orde. 
 
Samenwerking tussen betrokken partijen moet resulteren in een stapsgewijs te 
ontwikkelen en te implementeren systeem voor gedeelde informatievoorziening. 
Een voorbeeld hiervan vormt de ontwikkeling van Airport Community 
Recommended Information Services (ACRIS). 
 
De kern van ACRIS bestaat uit een werkgroep binnen de Airport Council 
International (ACI) met als taak het definiëren van herbruikbare services voor de 
airport community, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Service Oriented 
Architecture gedachtegoed. Het doel van deze service definities is het uniform 
ontsluiten van data over meer luchthavens, zodat integratie kosten omlaag 
gebracht worden, dit alles in een dynamische omgeving waarin luchthavens 
verschillende typen ICT-systemen van verschillende leveranciers blijven toepassen. 
 
Het vormgeven van een omgeving, waarin de deskundigen van de betrokken 
partijen op professionele basis kunnen samenwerken, vormt een essentiële 
voorwaarde voor het succes van de ICT-component. Vertrouwen in de goede wil 
van alle betrokken partijen is, uit ervaring van de auteur, de basisvoorwaarde voor 
succesvol opereren in de Extended Enterprise. 

5 Lessen van geslaagde projecten in de sector 
Naast internationale initiatieven als CDM en ACRIS kan ook het Nederlands project 
Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur (GMI) 11 als voorbeeld dienen. Dit 
voorziet in logistieke, safety en security behoeften voor wat betreft camerabeelden 
(verstrekt Real-Time en historische beelden ten behoeve van bijv. forensisch 
onderzoek) van diverse sectorpartijen op en rond de luchthaven Schiphol. De les 
die uit deze projecten te trekken valt, is dat het vinden en toepassen van geschikte 
technologie geen sinecure is. Het creëren van omstandigheden om samenwerking 
van de grond te krijgen en het inzicht dat stapsgewijze verbeteringen te realiseren 
vallen vormen de noodzakelijke voorwaarden voor succes. De initiatieven maken 
duidelijk dat als de wil aanwezig is om samen te werken en vanuit de top de nodige 

                                           
10 Binnen het SOA/EDA gedachtegoed heet dit een canonical data model of semantic model. 
11 Zie: http://www.naf.nl/nl/naf-prijzen/GMI.html. 

http://www.naf.nl/nl/naf-prijzen/GMI.html
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steun en aandacht beschikbaar blijft, de deskundigen met oplossingen kunnen en 
zullen komen.  

6 Nawoord 
De visie in dit artikel is gebaseerd op de persoonlijke inschatting van de auteur. 
Gezien zijn achtergrond is de opmerking ‘als de vos de passie preekt boer pas op je 
kippen’ gewettigd. Nader onderzoek naar de potentieel te behalen voordelen op 
enerzijds het gebied van efficiency en effectiviteit voor de uitvoerende instanties en 
anderzijds verhoging van kwaliteit van het proces en passagierstevredenheid juicht 
de auteur dan ook toe. Hier ligt in ieder geval een mooi onderzoeksgebied braak! 
 
 
Biografie: Charles M. Hendriks (1952) is werkzaam als ICT architect bij Schiphol 
Group, waar hij zich richt op de business unit Safety Security & Environment. 
Daarnaast is Charles lid van de programmacommissie van het Landelijk 
Architectuur Congres en actief binnen het Nederlands Architectuur Forum.  
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