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PRIDE IS BLUE
KLM Passenger Services telt 1.600 collega’s. Hoe geef je 
die de ruimte om de klant centraal te stellen? Dat was 
de uitdaging. Want hoe doe je dat binnen de kaders 
van een logistieke, taakgerichte  organisatie waarbij 
steeds meer processen geautomatiseerd worden?

Een piloot schrijft op wat hem inspireert

KLM Passenger Services (KLM PS), dat is het 
grondpersoneel van de blauwste luchtvaart-
maatschappij. Ze bemannen incheck- en 
informatiebalies, helpen passagiers de weg 
vinden, ondersteunen reizigers die extra hulp 
of zorg nodig hebben, begeleiden het boar-
den en nog zoveel meer. In totaal telt KLM PS 
10 afdelingen, meer dan 71 verschillende soor-
ten functies en 13 verschillende diensten. 

Alles binnen KLM PS is gericht op een zo effi-
ciënt mogelijke omdraai. Dat is de tijd tussen 
het moment dat de deuren van een geland 
toestel open gaan en het moment dat die 
deuren weer sluiten voor vertrek. Het gaat om 
het realiseren van zoveel mogelijk omdraaien 
binnen de gestelde norm, met zoveel moge-
lijk passagiers en bagage, en op een veilige 
manier. De afgelopen decennia heeft KLM 

veel geïnvesteerd in self-services voor 
passagiers. Van inchecken tot aan bag-
gage drop systemen. Het past binnen de 
ontwikkeling die overal gaande is. Zoals je 
tegenwoordig ook in de supermarkt je eigen 
boodschappen kunt afrekenen, geven lucht-
vaartmaatschappijen de klant steeds meer 
controle over haar eigen journey. Een logisch 
proces dus. Maar wel één met grote impact 
op de organisatie. Het automatiseren van 
klantprocessen door de nadruk op efficiëntie 
betekenen dat medewerkers anders moe-
ten gaan werken. Ging het vroeger om het 
labelen van 300 koffers, gaat het nu over het 
overdragen van trots op de organisatie, over 
hospitality. Over medewerkers die zich vrij 
voelen om voor reizigers de juiste dingen te 
doen. Zodat die reizigers vol vertrouwen de 
volgende keer weer voor KLM kiezen.
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Service Design Pop-Up Studio

Realisaties uit 
de ideeënbus

Wall of Inspiration
Interactie stimuleren

KLM Toolbox 
Gereedschap voor 
medewerkers

Service Design studio 
Pop-up op Schiphol

Polaroid Wall Project
Verbinding met de passagier

Surprise Me
Medewerkers 
op missie

Ode aan de passagier
Expositie op Schiphol
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Een greep uit de ideeën die de klant centraal stellen



De vraag die ons in 2012 werd gesteld was 
om samen te onderzoeken hoe PS binnen 
deze ontwikkelingen en efficiency targets 
klantgericht werken kon aanjagen. Na 
een eerste paar gesprekken deden we 
een stap terug om te zien wat nu eigen-
lijk de achterliggende behoefte en de 
mogelijkheden van de organisatie waren. 
We herformuleerden de uitdaging naar het 
faciliteren en stimuleren van een cultuur 
waarbij de klant centraal staat. Hoe doe je 
dat voor en met 1.600 medewerkers binnen 
de kaders van een logistieke, taakgerichte 
organisatie waarbij processen steeds verder 
geautomatiseerd worden?

KLM PS herkende zich in die overkoepelende 
vraagstelling en dat werd de basis van onze 
samenwerking. Het werd de start van een 
project waarbij KLM-medewerkers de regie 
kregen over de inhoud en uitvoering - en over 
hun nieuwe rol en over het ontwerpen van 
die nieuwe rol. Wij faciliteerden de richting, 
de tools, kennis en het proces.  

Ideeënbus met eigen 
verantwoordelijkheid
De eerste stap die we hebben gezet is het 
starten van een ideeënbus. Niet eentje om 
een slim idee in te gooien in de hoop dat er 
misschien ooit iets mee gedaan wordt. Nee, 
we maakten mensen zelf verantwoordelijk 
voor wat er met hun idee gebeurde. Voor het 
uitvoeren en voor het succes. Niet alleen na-
tuurlijk, maar met collega’s en ondersteund 
door ons team. Ideeën werkten we samen uit 
tot business cases en projecten. Niet vanach-
ter een computer, maar door te experimen-
teren met prototypes. Er kwamen heel veel 
ideeën en initiatieven uit voort, hieronder 
een greep uit wat er is gerealiseerd.

Wall of Inspiration
Bij dit idee werd een eenvoudig verrijdbaar 
whiteboard ingezet als Pre Flight Entertain-
ment. De gedachte was dat de ervaring voor 
een passagier bij de gate gelijk is aan die in 
een wachtkamer. Best een beetje saai en 
vooral iedereen op zijn eigen eilandje. Wat als 
we op een laagdrempelige manier interactie 
tussen passagiers kunnen vergroten? Ieder-
een bij de gate heeft dezelfde bestemming, 
waarom dan niet wat inspiratie met elkaar 
delen? Wat ga jij doen in New York? Waarom 
ga jij naar Singapore? Wat is jouw favoriete 
restaurant, leukste winkel, beste spa, mooiste 

hardlooproute? De Wall of Inspiration werd 
heel enthousiast gebruikt. Mensen tekenden, 
schreven en deelden er op los. Gesprekjes 
werden aangeknoopt, foto’s van de wall 
werden op social gezet. Wachten bij de gate 
werd een moment van verbinding.

Surprise me
Een ander idee was een spelvorm met mis-
sies. Geen ‘taakjes’ (dat was echt no-go), 
maar fun uitdagingen om collega’s of pas-
sagiers te verrassen. Het spel was ‘geheim’, 
slechts een paar medewerkers wisten ervan. 
De missies stonden op heuse spelkaarten die 
ineens in je postvakje konden liggen. 

Voorbeelden van de missies? Gun een colle-
ga waarvan je denkt dat die het nodig heeft 
een uur van je tijd voor een goed gesprek 
of een wandeling. Of vraag een passagier 
een vakantiekaart aan een collega te sturen 
vanaf de bestemming waar ze naartoe on-
derweg zijn. Of doe eens wat extra’s voor een 
passagier, iets buiten de standaard procedu-
res om. Enzovoort. 

Het volbrengen van een missie kon worden 
gemeld aan de Rewards Hotline, waarna een 
uitnodiging volgde voor een feestje. Iedere 
maand organiseerden we een borrel met 
een kleine prijsuitreiking om de successen 
te vieren. Het waren vaak indrukwekkende 
bijeenkomsten waar hoger management 
en de mensen van de werkvloer elkaar vaak 
voor het eerst spraken. Ideale momenten om 
ervaringen te delen over hoe KLM nog beter 
voor haar reizigers en personeel kan zorgen.

“Als je even persoonlijk 
contact maakt, blijft 

dat passagiers echt bij. 
En ik word er zelf ook 

blij van.”
Marian - Ticket Agent
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We maakten een boek vol blauwe verhalen



Ode aan de passagier 
Een foto-expositie met portretten van pas-
sagiers, waarbij alle foto’s gemaakt werden 
door KLM’ers. Voor de expositie was een plek 
ingericht op Schiphol, voor iedereen toegan-
kelijk. Mooi aan dit initiatief was dat de 40 
miljoen reizigers die ieder jaar op Schiphol 
komen nu ‘een gezicht’ kregen, met daarbij 
een kort persoonlijk verhaal. Een ware ode 
aan de passagier en voor de medewerkers 
een prachtige reminder voor wie ze hun werk 
doen, een gevoel van trots overheerste bij 
alle betrokkenen.

92 verhalen als topje van de ijsberg
Iedere PS-collega zit boordevol verhalen 
over mooie, ontroerende, heftige, grappige 
en moeilijke situaties tijdens het werk in de 
magische wereld van de luchthaven. Heel 
vaak gaan die verhalen over bijzondere pas-
sagiers. Er gebeurt zo ontzettend veel, dat je 
als KLM-collega iedere dag wel een avontuur 
kunt beleven. “Geen dag is hier hetzelfde” is 
het boek dat we met PS’ers maakte om die 
verhalen te vertellen. Collega’s interviewden 
en fotografeerden collega’s. Een professio-
nele vormgever en schrijver maakten er een 
boek van. Met 92 verhalen. Grote en kleine, 
leuke en hele ingrijpende. Maar stuk voor stuk 
persoonlijk en vol trots. Op elkaar én op KLM. 
Alle 1.600 collega’s kregen het boek cadeau, 
binnen 48 uur had iedereen zijn of haar 
exemplaar opgehaald. Verhalen worden nu 
meer en makkelijker gedeeld dan voorheen. 
Trots werd met dit boek nog een beetje blau-
wer dan het al was. We vieren de successen van ‘Surprise me’

En toen?
We hebben deze en nog veel meer 
initiatieven in een tijdsbestek van 2 jaar 
mogen faciliteren en begeleiden. De 
aanpak leidde tot een shift in de cultuur 
van KLM PS. Meer gedeelde trots op het 
mooie blauw en een groter gevoel van 
samenhang tussen de verschillende 
afdelingen. Meer oog voor de passagier 
en meer ruimte om zelf invulling te geven 
aan wat het betekent om klantgericht 
te werken. Na afloop van die twee jaar 
was het tijd om de regie nog meer in 

handen van KLM PS zelf te leggen en onze 
werkwijze over te dragen en in te bedden 
in de organisatie. Om dat voor elkaar te 
krijgen bouwden we de Service Design 
Studio op Schiphol. Een plek waar we 2 
maanden lang, 7 dagen per week en 12 
uur per dag met mensen aan de slag zijn 
gegaan, ‘the designerly way’. 
Niet zozeer praten dus, maar vooral doen. 
Een plek waar we KLM PS’ers konden mee-
nemen en trainen in design thinking en 
een meer creatieve, open manier van 
kijken en werken.
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Wij ontwerpen voor 
organisaties met de 
ambitie waardevol 
te zijn voor mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want 
wij zijn ontwerpers, en ontwerpen doe je 
voor anderen en niet voor jezelf. Waarde 
creëren voor mensen, dat is wat wij doen.

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: Maar 
wát ontwerpen jullie dan precies? Een vraag 
waarop we het antwoord vaak verschuldigd 
moeten blijven. Een vraag die we in ieder 
geval niet kunnen beantwoorden met een 
product zoals een poster, een app of een 
interieur.

Service design gaat over het ontwerpen van 
de relatie tussen organisaties en hun klan-
ten. En dat ziet er in iedere sector, en in ieder 
project weer anders uit. Iets waardoor wij 
op veel bijzondere plekken komen en met 
veel verschillende mensen mogen werken. 
Van de straten van Caïro tot aan scholen in 
Noord-Brabant. Van de F-Pier op Schiphol 
tot aan de machinekamer van een lift op de 
Zuidas in Amsterdam. En van vrijwilligers bij 
Slachtofferhulp Nederland tot aan de amb-
tenaren van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat in Den Haag.

In ons werk is design de werkwijze, de aanpak 
en de benadering. Voor ons is design een 
werkwoord. Juist hierdoor kunnen we men-
sen betrekken in het ontwerpproces. Van het 
onderzoek via de co-creatie en het prototy-
pen tot aan de implementatie van nieuwe 
oplossingen.

We beginnen altijd met de uitdaging! Hoewel 
dit in design (helaas) niet altijd vanzelfspre-
kend is, besteden wij daar veel aandacht en 
tijd aan. Iets waarin service design zich on-
derscheidt van andere vormen van design. 
Begrijpen we echt waar de uitdaging over 
gaat? Hoe ziet deze uitdaging er uit vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker? Welk 
‘probleem’ willen we nu eigenlijk echt oplos-
sen?

Grip op de uitdaging
Als we voldoende grip hebben op de uit-
daging, en als we de belevingswereld en 
behoeftes van van mensen in kaart hebben 
gebracht, gaan we op zoek naar oplossingen. 
In welke richting gaan we die vinden? 
Welke oplossingen zijn er nodig om waarde 
te creëren voor de eindgebruiker én onze 
opdrachtgever. En nog veel belangrijker; 
hoe gaan we dit waarmaken?

Pas wanneer we deze vragen beantwoord 
hebben. En pas wanneer we de impact van 
de oplossingen kunnen zien en meten, pas 
dan ronden wij een service design project af.
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