
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is portfoliomanagement bij 

Schiphol Group ingericht? 

Er is één centrale afdeling 

portfoliomanagement voor Aviation met hierin 

5 mensen. Daarnaast wordt samengewerkt 

met alle business units binnen Schiphol Group 

en de afdeling PLUS die grotendeels de 

projecten realiseert. Afwegingen binnen 

portfoliomanagement worden gemaakt op 

basis van 4 toetsen: 

• Strategisch doelstellingen 

• Financierbaarheid 

• Haalbaarheid (uitvoering mogelijk met 

‘de winkel open’) 

• Maakbaarheid (welke resources zijn 

nodig) 

Daarnaast is het specifiek binnen Schiphol 

Group nodig dat er binnen projecten niet alleen 

naar de beschikbare personele resources 

gekeken wordt. Ook de operationele 

beschikbaarheid van assets, zoals bijv. 

vliegtuig opstelplaatsen, zijn onderdeel van 

bovengenoemde toets. Dat maakt het 

gecompliceerder dan wat vaak gebruikelijk is 

binnen portfoliomanagement. 

 

En wat houdt uw rol als 

Manager Portfoliomanagement 

in? 

Ik ben verantwoordelijk voor de Aviation 

Portfolio. Daarbij houden we drie processen in 

hoofdlijnen aan. We maken voorstellen naar 

het hoger management en de directie over 

welk portfolio we de aankomende vijf jaar 

willen gaan realiseren, passend binnen de 

gestelde kaders van de directie. 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Daarnaast bereiden we het Investeringsplan 
voor t.b.v. havengeldconsultatie en verder 
maken we maandelijks de rapportage om het 

portfolio te besturen. 

 

Wat zijn de uitdagingen van de 
afdeling Portfoliomanagement? 

 
Als afdeling Portfoliomanagement zijn we twee 

jaar geleden gestart. We merkten dat er vanuit 

de verschillende business units steeds meer 

mensen nodig waren om het portfolio te kunnen 

besturen. Al deze mensen hebben een andere 

achtergrond en ander kennisniveau. Om een 

volgende stap te kunnen maken met 

portfoliomanagement was het nodig om 

iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. 

Het bleek dus essentieel om dezelfde theorie 

aangereikt te krijgen en zo dezelfde taal te 

kunnen spreken.  

Daarnaast was het ook belangrijk om met 

elkaar te bepalen welk volwassenheidsniveau 

portfoliomanagement binnen de Schiphol Group 

heeft en naar welk niveau we willen groeien. 

Daarna kun je gezamenlijk met de juiste acties 

op pad. 

 
 

Kennis op één niveau om de 

volgende stap in 

portfoliomanagement te zetten 

 

“ Ik heb gemerkt dat als 

we niet waren gaan 

samenwerken, dan 

waren we niet verder 

gekomen dan het 

optellen en aftrekken 

van cijfers. 

 ”  
 Intermedius.nl 

Marleen van der Geer is Manager Portfoliomanagement bij Schiphol Group sinds 2015. Zij 

heeft hiervoor verschillende functies binnen vastgoedmanagement gehad. Haar opdracht 

is de afdeling Portfoliomanagement op te bouwen, werkprocessen in te richten, 

management/directieteam te voorzien van informatie ten behoeve van besluitvorming 

over investeringen en opleveren van strategische maandelijkse rapportages. 

Marleen van der 

Geer 



 

 

 

 

 

 

 
Doel - Beelden delen en 

concern breed team vormen - 
Masterclass PM  

 
Om dat doel te realiseren hebben we een 

Masterclass Portfoliomanagement 

georganiseerd met alle stakeholders. Wat ik 

erg fijn vond is dat het aspect samenwerken 

en verbinden ook echt een plek heeft binnen 

de masterclass. Dat de trainers er heel bewust 

van zijn dat verbinden nodig is om 

portfoliomanagement een succes te maken 

binnen de organisatie. 

 

 
Het resultaat voor Schiphol 

Group 
 
• Samen - Portfoliomanagement is niet 

alleen maar theorie, maar is zeker ook 

verbinden! Ik denk dat je 

portfoliomanagement niet kan 

bewerkstelligen als je niet samenwerkt. Na 

afronding van de masterclass kon men 

elkaar beter vinden. Als je elkaar nu nodig 

hebt, is het gemakkelijker om in gesprek 

te komen. 

 

• Concreet toekomstplan/Roadmap - In 

het tweede deel van de masterclass wordt 

met elkaar benoemd wat nodig is voor de 

toekomst. We hebben een roadmap 

opgesteld. Directe winst was dat we gelijke 

beelden hebben gekregen over 

portfoliomanagement. Wat ik ook kostbaar 

vond is dat we nu hetzelfde einddoel 

hebben en iedereen energie kreeg om hier 

samen aan te gaan werken. Aangezien alle 

stakeholders aanwezig waren, doe je dat 

dus niet als ‘kleine’ afdeling 

Portfoliomanagement. Zo kan je met 

elkaar een stukje toekomst bepalen! En 

elkaar hier dus in de toekomst ook op 

aanspreken. Daarnaast eindigt de training 

heel praktisch met een aantal acties die we 

direct kunnen oppakken. 

  

GOUDEN TIP: Wat kan u andere 

organisaties die nu in een 
verandertraject zitten aanraden 

op het gebied van 
portfoliomanagement?  

 
Portfoliomanagement is expertise en tooling, 

maar écht portfoliomanagement doe je samen! 

Dus kom achter je bureau vandaan en betrek 

alle stakeholders. Het is wezenlijk om in 

verbinding te staan met alle mensen die het 

portfolio besturen. 

 

 

Over Schiphol Group 

Schiphol Group heeft de ambitie om de wereld 

dichterbij te brengen. Ze willen één van de meest 

toonaangevende luchthaven ondernemingen zijn. 

Een commercieel bedrijf met een ondernemende 

bedrijfsvoering en een maatschappelijke functie, 24 

uur per dag, 7 dagen per week. Schiphol Group 

medewerkers, in totaal 2.000, zijn van groot belang 

in het bereiken van hun doel: Europe’s preferred 

airport. 

 

 

 

 Over Intermedius 

Intermedius is een ambitieus implementatie 

adviesbureau gespecialiseerd in 

portfoliomanagement in hybride, Agile en 

traditionele omgevingen (of combinaties daarvan). 

Wij stellen organisaties in staat het verschil te 

maken, waardoor medewerkers trots zijn op hun 

organisatie en hun team. Met onze eigen unieke 

werkwijze, instrumenten en modellen richten wij 

portfoliomanagement effectief in, en voeren het uit 

op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

Onze ervaren consultants zijn daarbij zowel 

vraagbaak als partner in het optimaliseren van de 

portfolio-organisaties. 
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