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2.3.4 Design assurance manager 

In maart 1996 is dan het doek gevallen voor Fokker. Dat wilde niet zeggen dat iedereen naar 

huis moest (zie ook hoofdstuk 4.5.2. ‘Faillissement Fokker’). Het onderhoudsbedrijf in 

Woensdrecht ging door. De productie voor elektrische bekabeling ging door. Ontwerp en bouw 

van componenten voor andere vliegtuigfabrieken in Papendrecht ging door. Het bedrijf kromp 

van 12.000 mensen voor de eindfase naar iets van 3000 vlak erna en groeide spoedig naar iets 

van 4500. Nog steeds een flink bedrijf en de ramp had groter kunnen zijn. Jarenlang probeerde 

Jaap Rozen Jacobsen nog een herstart, via zijn bedrijf Rekkof. Rudi werkte daar onvermoeibaar 

aan mee, maar dit kwam niet van de grond. 

Ik kwam bij de afdeling Technical Support. Uit de oude Product Supportorganisatie en uit 

de kern van Engineering werden mensen verzameld die de veiligheid van de vloot moesten 

garanderen. Er vlogen immers nog steeds meer dan 1200 Fokkervliegtuigen de wereld rond en 

zonder typecertificaathouder (TCH) stonden die allemaal aan de grond. Technical Support was 

een kleine club, in het begin iets van honderd man en Jan van der Giessen gaf er leiding aan. 

Jan was een persoonlijke vriend van ons, een gezellige kale man met een donkere snor. Hij gaf 

me veel vrijheid om naast mijn primaire taken mijn hobby’s van internationaal overleg te 

volgen. 

Zonder een typecertificaat mocht de vloot niet vliegen, maar zonder een goede organisatie 

daarachter, de typecertificaathouder, was er geen vertrouwen en geen typecertificaat. Een goede 

organisatie wil niet alleen zeggen dat er een paar verstandige mensen werken, maar alles 

eromheen moet in orde zijn, van raad van bestuur tot handboekschrijvers. Bij het faillissement 

was de oude top verdwenen en waren er heel veel specialisten ontslagen. Daarom droeg de 

Rijksluchtvaartdienst die verantwoordelijkheid drie jaar lang. Feitelijk stonden we onder 

curatele. Wij bouwden zo snel mogelijk een nieuwe organisatie op, met goedgekeurde mensen, 

goedgekeurde procedures en een goedgekeurd Design Organisation Manual (DOM). Zodra dat 

allemaal klaar was, zouden we een Design Organisation Approval (DOA) krijgen en zou de 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de vloot van 1200 Fokkervliegtuigen aan ons 

worden teruggegeven. 

 

DOA-feest 

Ik kreeg de functie van design assurance manager met de verantwoordelijkheid om de Design 

Organisation Approval te realiseren. Dat hield in dat ik ervoor zorgde dat de mensen, de 

organisatie, de handboeken en de systemen allemaal in orde waren, zodat we konden 

garanderen dat er geen fouten gemaakt werden. Voor mensen wil dat zeggen dat ze de juiste 
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opleiding hadden gehad, getraind waren, relevante ervaring hadden en ingebed waren in een 

functionerende organisatie. Na ongeveer drie jaar was alles in orde en kregen we onze Design 

Organisation Approval. We zijn flink geholpen door Pim en zijn mannen van de RLD, door Jan 

van der Giessen, de head of design organisation, en onze de projectleider was Peter. Rick was 

een integere en intelligente man en dus heel geschikt voor zijn functie als head of airworthiness. 

Hij hoorde bij de Mannenbroeders, een strenggereformeerde stroming, en zo zag hij er ook uit, 

met een bruine baard en borstelige wenkbrauwen. We hadden totaal verschillende 

overtuigingen, communiceerden daar privé ook over, maar we konden de brug tussen 

godsdienst en spiritualiteit nooit slaan. Toch konden we goed samenwerken. 

Toen we de Design Organisation Approval hadden gekregen en ook verhuisd waren, weg 

van het Schipholterrein, was het tijd voor een feestje. Ik kreeg de voorzitter van de raad van 

bestuur van Stork, Aad Veenman, en de directeur van Fokker Services, Max Wieringa, zover 

om prins Willem-Alexander uit te nodigen. Dat was niet zo vreemd, want de prins had een 

brevet om op de koninklijke Fokker 70 te vliegen en wij garandeerden zijn veiligheid. Ik gaf 

persoonlijk de uitnodiging bij Paleis Noordeinde af. Maar hij had dringender zaken te doen, 

zoals zich bezighouden met het Internationaal Olympisch Comité en een jongedame in 

Argentinië. Hij schreef een aardig briefje dat ik op het feest voorlas. Op de uitnodiging had ik 

laten zetten dat Willem-Alexander was uitgenodigd en toen kwamen alle gasten van over de 

hele wereld. Wat een feest! We lieten aan klanten, leveranciers en autoriteiten uit de hele wereld 

zien dat het vertrouwen in Fokker helemaal hersteld was. Wijzelf en niet langer de 

Rijksluchtvaartdienst konden de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de vloot. 

Voor het DOA-feest maakte de kunstenaar Martijn een fantasiekaart van de geschiedenis 

van Fokker met daarin de namen van alle sleutelfiguren vanaf 1919 tot 1999: Anthony Fokker 

zelf natuurlijk en de namen van leden van de raad van bestuur voor en na het faillissement, 

zoals Frans Swarttouw en Aad Veenman, beroemdheden zoals Sint-Bernhard en Sint-Alex, en 

verder alle sleutelfiguren van de DOA-goedgekeurde organisatie die de verantwoordelijkheid 

voor de vloot droegen. 

Mijn naam stond pontificaal in het midden. Vlak onder de stad Warrink had de kunstenaar 

het Berend Bos, Airport Berendsveld en Het Orakel getekend. Erboven, vlak naast het Diepe 

Dal van het faillissement en de berg Big Mother Fokker, staan Warrink Pk en Het IJsveld, 

glacier, voor mijn rol als ijsmeester. Het land Assuria slaat op mijn functie als design assurance 

manager en Mt Artemis verwijst naar de godin van de jacht, maar een draak staat er niet op.  
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Een belangrijk proces voor een typecertificaathouder is het hebben van een procedure en 

organisatie voor ongevallenonderzoek. Het Accident Investigation Committee deed het 

crisismanagement in de eerste drie weken na een ongeval. Onze communicatie was veel sneller 

en transparanter dan de overheid het deed tijdens de coronacrisis. Ik was die hele periode 

voorzitter van de Flight Safety Board, waarin we de voortgang van onderzoek naar incidenten 

en ongevallen in de maanden daarna coördineerden.  

 


