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‘Als ik later papa ben en mijn kinderen zeuren dat ze zich vervelen, dan zal ik zeggen
dat papa zich pas écht verveelde tijdens
de corona,’ zei de oudste.
Waarop de jongste hem aanvulde met de
legendarische uitspraak ‘Ik dacht dat ik het
nooit zou zeggen, maar ik wil gewoon naar
school!’. Dat laatste vond ik nog niet eens
zo raar, want op een gegeven moment
hoorde ik mezelf briesen dat ik wel snapte
waarom hij zo vaak op de gang werd gezet
door zijn echte juf.
Niks lijkt nog gewoon: een duikvlucht
van cabin attendant naar BOA aan boord,
thuiswerker en –sporter, juf, bezorgservice,
kapster en crisismedewerker.
De zorg draait niet uit te leggen overuren
en cabinepersoneel staat te trappelen
om weer eens een vliegtuig van binnen te
mogen zien. Een schril contrast. Schrijnend

is al het (verborgen) leed dat achter
sommige voordeuren plaatsvindt door dit
venijnige virus. De kwetsbaarsten in de
samenleving lijden in stilte en de prijs die
op persoonlijk en economisch vlak betaald
wordt, is immens.
De luchtvaartindustrie davert op haar
grondvesten en de werknemers zoeken
houvast en zekerheid. Op kantoor heerste
op een gegeven moment alarmcode rood:
ongeruste leden vonden en vinden massaal de weg naar de VNC voor raad, antwoorden of gewoon een luisterend oor.
De ene brand is nog niet geblust, of de
volgende dient zich alweer aan. Eén ding
is wel zeker in deze onzekere tijd: ‘samen
sterk’ is niet voor niets het credo van de
VNC! En met samen bedoelen we iedereen, ongeacht de kleur van het uniform en
het aantal strepen op de mouw!
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BLIK OP DE BAAN

LOCKDOWN
Maart begon gewoon: er was een seminar in een volle zaal op het
KLM hoofdkantoor, een drukbezochte bijeenkomst in Den Haag over
sociale vestigingseisen voor luchtvaartmaatschappijen en ik vertrok
met de Thalys naar Brussel voor mijn EurECCA-werkzaamheden.
Daar begon het echter te kantelen.
Doorreizen naar Charles de Gaulle voor een
bestuursvergadering ging niet omdat de
luchthaven in het centrum van de Franse
coronahaard bleek te liggen. Donderdag
12 maart had ik dus mijn eerste - in allerijl
georganiseerde - videoconferentie.
Toen ging de vloot van alle luchtvaartmaatschappijen naar de grond. transavia
en easyJet volledig en KLM/KLC voor 90%.
De impact van corona en van de lockdown
werd langzaam duidelijk en Boem!, bij de
VNC explodeerde zowel de telefoon als de
mailbox. Jaarcontracten die niet werden
verlengd, toegekend meerwerk dat werd
teruggedraaid, ca’s in hun proeftijd die naar
huis werden gestuurd. het leverde heel veel
vragen en begrijpelijkerwijs frustraties op.
Terwijl ongeveer heel Nederland thuis ging
werken, landen in een al dan niet intelligente lockdown gingen en de economie
langzaam tot stilstand kwam, draaide de
VNC overuren. Er kwamen een eindeloze
hoeveelheid vragen en nieuwe situaties op
ons af. Niets was meer gewoon...
Nu is alles anders
Vroeger hadden we een dienstregeling,
nu hebben we een skeleton network en
repatriëringsvluchten op verzoek van
Buitenlandse Zaken. Voor repatriëring
krijgen we exotische schema’s aangeboden om te motiveren. Via La Réunion naar
Kaapstad en Johannesburg, naar Sydney.
4
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Ingewikkelde constructies met twee
bemanningen aan boord die afwisselend
werkend en met dead heading crew die
lange vluchten moeten doen om bestemmingen te bereiken waar ze meteen moeten omdraaien, omdat ze het land niet in
mogen. Veel werk- en rusttijdenregelingen
vereisen nu aanpassingen en worden tijdelijk een broodje speciaal.
De belastingservice voor onze leden
begon in maart langzaam op stoom te
komen. In ongeveer twee en een halve
maand tijd komen er tegen de 1000 leden
bij ons op kantoor voor ondersteuning bij
de aangifte inkomstenbelasting. Die wil
je niet teleurstellen. Verder is er iedere
eerste donderdag van de maand de KLM
Ledenraad. Die raad telt 100 leden en
moet goed geïnformeerd zijn en blijven.
Dat is een uitdaging als de vergaderingen
plots via videobellen verlopen. Er moest
een vicevoorzitter VNC en een algemeen
bestuurslid KLC worden benoemd en de
voorzitters van transavia en easyJet moesten door hun leden worden herkozen.
Daarvoor moeten een algemeen bestuursen ledenvergaderingen worden georganiseerd. Statutair bepaald, maar hoe dan?
Het is uiteindelijk digitaal gelukt.
Zoom of Google Duo?
De anderhalve meter economie heeft bezit
genomen van ons kantoor. Looproutes,
overal flessen desinfecterende gel, geen

‘Veel werk- en rusttijdenregelingen
vereisen nu aanpassingen en worden
tijdelijk een broodje speciaal’
vrolijk rood-wit geblokte handdoeken
meer, maar papieren handdoekjes. De
bestuursvergadering kent een ‘skeleton’
bezetting van slechts de sectievoorzitters
met twee stoelen tussenruimte.
Ondertussen wordt er in onze verschillende zaaltjes druk aan videobellen gedaan.
Alle bijeenkomsten zijn digitaal geworden.
Er blijkt een behoorlijke verscheidenheid te
bestaan aan videoconferentie app’s en ieder heeft zo zijn voorkeur. Wij zoomen met
de Ledenraad, het pensioenfonds doet het
met MS teams, EurECCA werkt met Google
Duo en KLM koos - heel toepasselijk - voor
Blue Jeans. Ik heb ze allemaal in een speciaal mapje op mijn iPad staan om te zorgen
dat als ik een link krijg toegestuurd, ik die
ook in het juiste systeem kan openen.
De VNC-website leest ondertussen als een
sciencefiction boek. Een verslag van hoe
wij in maart in sneltreinvaart onze onschuld
verloren met betrekking tot het zoveelste
Chinese virus dat Europa nooit zou bereiken.
Meer dan 50 berichten op de VNC-website
alleen al in maart om onze leden op de
hoogte te houden van alle ontwikkelingen

en het overleg over alle maatregelen inzake
corona. Voorzichtig beginnend met vragen
rond bescherming aan boord met handschoenen en -gel bij easyJet tot de uitkomst
van het overleg met KLM, KLC en transavia
over noodmaatregelen en opzeggen van
proeftijd- en jaarcontracten.
De tweede NOW periode wordt nu aangevraagd, maar er is nog steeds geen duidelijkheid over eventuele herstructureringen
en hoe deze mogelijk consequenties zouden kunnen hebben op de werkgelegenheid van het cabinepersoneel. Het zal nog
lang onrustig blijven op Oost.

Annette Groeneveld
Voorzitter
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Goed gevonden
CULINAIR

Tijdens coronatijd af en toe zondigen met een hap waarvan je weet dat
het een calorieënbom is? De kapsalon - ontstaan door een Rotterdamse
kapsaloneigenaar die regelmatig zijn favoriete lunchschotel liet samenstellen
bij een shoarmazaak - is daarvan een goed voorbeeld. We presenteren hierbij
de kapsalon voor junkfood liefhebbers en de gezondere variant voor zij die
liever niet een 1800 calorieën-gerecht op hun bordje zien!

Klassieke Kapsalon
Ingrediënten
- versgekruide (lams)shoarma van de
Turkse of Marokkaanse slager
- plantaardige olie om te bakken
- voorgebakken Franse frites ( of lekker
zelfgemaakt)
- Fontina kaas (smelt zo fijn)
- stevige sla (met een bite zoals little gem)
- honing- of minitomaten
- zwarte peper

6
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Terwijl de Franse frites in de oven bruin
bakken, braad je de shoarma reepjes
in een koekenpan met wat olie. Was de
sla en tomaatjes en snij de sla in dunne
reepjes en de tomaatjes doormidden. Wil
je meer groenten erbij? Dan kun je er bijvoorbeeld ook geraspte wortel en reepjes
paprika aan toevoegen.
Als de frites goudbruin zijn, leg je ze in
een ovenschaal en bestrooi je ze met
een snuf zeezout. Vervolgens schep je
het shoarmavlees eroverheen, zonder
het bakvet. Rasp een flinke laag Fontina
kaas over het geheel en zet de schaal in
de oven gedurende 10 minuten zodat de
kaas kan smelten.
Strooi de sla en tomaatjes erover (en de
overige groenten) en maak het geheel af
met een grote dot (zelfgemaakte) knoflooksaus!

Kapsalon 2.0

In een voorverwarmde oven van 200 graden bak je de geschilde en in frietjes gesneden pastinaken
besprenkeld met wat plantaardige olie, goudbruin in ongeveer 20 minuten. Schep ze halverwege
even om.
Snij de ui in fijne ringen en overgiet met kokend water waarna je het afgiet.
Doe de witte wijnazijn en suiker bij elkaar, roer om en laat marineren.
Snij de sla in reepjes, de tomaten in blokjes en de komkommer in kwartjes.
De kipfilet in reepjes, gekruid met de kipkruiden, bak je in de olie in ongeveer 10 minuten gaar.

Ingrediënten
-

2 pastinaken
1 rode ui
stevige sla met een bite
honing –of minitomaten
½ komkommer
250 gram kipfilet
kipkruiden
40 gram gratinkaas
plantaardige olie
2 el witte wijn azijn
1 tl suiker
2 el mayonaise
zwarte peper/zout

Schep vervolgens de pastinaak frietjes over in een ovenschaal
en schep de kipreepjes eroverheen. Bestrooi met de gratin kaas
en zet het geheel nog even onder de grill in de oven.
Laat de rode ui uitlekken en roer de mayonaise los met een
paar druppels water.
Haal de ovenschaal uit de oven, strooi de sla en de groente
eroverheen en marineer met de rode ui. Druppel vervolgens
de mayonaise erover en geniet van een gezonde versie van de
kapsalon!
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REPORTAGE

Het belang van
collectiviteit in crisistijd
De VNC verwelkomde de afgelopen twee maanden opvallend veel
nieuwe leden, dit terwijl er geen enkele basiscursus of Initial was,
normaalgesproken een bron voor ledenaanwas. Waarschijnlijk is de
coronacrisis en de daarmee samenhangende malaise en onzekerheid in
de luchtvaart reden om aan te sluiten bij onze vereniging.
tekst Wendy Smit

Collega’s maken zich grote zorgen om hun
baan en toekomst, om hun arbeidsvoorwaarden, pensioen en salaris en zoeken
bescherming bij een ervaren, gespecialiseerde vereniging. En dat is begrijpelijk:
je hoeft de krant maar open te slaan om
te kunnen lezen over het omvallen van
airlines die tot de coronacrisis behoorlijk
stevig overeind leken te staan en massaontslagen bij concurrenten die tot voor
kort uitstekende resultaten boekten.
Verschillende maten
Zo kondigde Emirates aan 30.000 werknemers op straat te gaan zetten, een
duizelingwekkend getal, zelfs voor een
luchtvaartmaatschappij die 70.000 werknemers telt. Een ontslagronde is voor de
Midden-Oosten carrier tamelijk eenvoudig:
verreweg de meeste werknemers komen
niet uit de Verenigde Arabische Emiraten
en lidmaatschap van een vakbond is er
ten strengste verboden. Personeel is dus
op geen enkele manier beschermd: lokale
arbeidswetgeving geldt niet voor hen en
ze kunnen zich ook niet verenigen in een
werknemersorganisatie. Bij Qatar speelt
dezelfde problematiek.
Bij Norwegian lijken weliswaar geen ontslagen te vallen, maar dat is schijn. Cabine-en
8
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cockpitpersoneel van de prijsvechter is in
dienst van dochterbedrijven en wordt via
een soort uitzendbureau-constructie door
Norwegian ingehuurd. Daadwerkelijk ontslag is weliswaar niet aan de orde, maar ze
worden simpelweg niet langer ingehuurd.
Vier van deze dochterbedrijven, uit Zweden
en Denemarken, hebben inmiddels faillissement aangevraagd. De salarissen
worden door de lokale overheden niet
doorbetaald, behalve in Noorwegen,
waar wel een soort NOW-regeling van
kracht is. Lidmaatschap van een vakbond
is weliswaar toegestaan, maar ook deze
maatschappij heeft mensen uit verschillende landen in dienst, wat een vuist maken
bemoeilijkt.
Onmisbare meerwaarde
Cabinepersoneel in Nederland is wél in
dienst bij hun respectievelijke luchtvaartmaatschappijen en valt onder de Nederlandse wet, en heeft recht op de NOW en
daarmee op doorbetaling van 90% van
haar salaris, vaak tot 100% aangevuld door
de werkgever. Ook geldt ontslagbescherming voor vaste contracten gedurende
de NOW. De overgrote meerderheid van
het cabinepersoneel heeft zich bovendien
aangesloten bij de VNC, easyJet en KLC
zijn koplopers met organisatiegraden van

‘Een vakvereniging met een
forse vertegenwoordiging onder
werknemers is onmisbaar’
respectievelijk 98% (basis AMS) en 92%.
Praktijken zoals bij eerdergenoemde prijsvechters zijn daardoor gelukkig niet aan de
orde in Nederland.

het dan onverhoopt toch tot gedwongen
ontslagen komt - te zorgen voor een sociaal
plan met goede vergoeding en eventuele
herindiensttredingsmogelijkheden.

Kan gedwongen ontslag of het niet verlengen van tijdelijke contracten helemaal
voorkomen worden? Nee, helaas niet.
Heeft lidmaatschap van een vakbond dan
wel meerwaarde? Ja, nou en of! Zeker in
crisistijd, wanneer bedrijven nogal eens
geneigd zijn om de belangen van hun
personeel uit het oog te verliezen en soms
zelfs onder gemaakte cao-afspraken uit
proberen te komen, is een vakvereniging
met een forse vertegenwoordiging onder
werknemers onmisbaar. Om te vechten voor
zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en rechten
van personeel en de WRR (werk- en rusttijdenregeling) te bewaken, steeds in gesprek
te blijven met werkgevers over veiligheidsmaatregelen aan boord en op de route
en leden zo goed en volledig mogelijk te
informeren over de stand van zaken. En - als

Samen sterk
We bevinden ons in een crisis van ongekende omvang, dat is inmiddels iedereen
wel duidelijk. Het lijkt misschien tegen onze
natuur in te gaan, maar het is niet raar om
nu in eerste instantie aan je eigen situatie
te denken: wat gaat dit allemaal voor mij
betekenen, heb ik nog wel een baan en
een inkomen straks, wat blijft er van mijn
pensioen over, blijven onze zwaarbevochten cao-afspraken wel overeind, wie komt
er op voor mijn belangen, waarom zou ik
het bedrijf moeten verlaten en een ander
niet? Juíst collectiviteit, groepsverband
dus, biedt de meeste kans op de beste
resultaten voor het individu. De VNC is de
grootste vakbond in de Nederlandse luchtvaart met veruit het hoogste aantal leden.
En dat aantal blijft dus groeien: ‘Samen
sterk’ is niet voor niets ons motto!
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EVEN VOORSTELLEN

Kaderlid

Luc van der Eijk
Wat vind je het meest belangrijk in
jouw werk?
Aan boord en bij de VNC probeer ik altijd
zoveel mogelijk mensen te helpen, of de
situatie nou groot of klein is. Dat maakt het
werk ook zo leuk en afwisselend. Daarnaast
vind ik humor en een persoonlijke benadering erg belangrijk. Zo maak je het niet
alleen leuk voor jezelf, maar ook voor collega’s en passagiers.
Welke drie eigenschappen of talenten
maken jou uniek in je VNC/KLC werk?
Energiek, ambitieus en leergierig. De eerste eigenschap spreekt voor zich: zelfs op
de laatste vlucht van dag 6 zal je mij nog
door de cabine zien stuiteren. Ambitieus
betekent voor mij dat ik nooit genoegen
neem met minder, ik probeer altijd het
maximale uit anderen en mezelf te halen.
Mijn leergierigheid zorgt ervoor dat ik van
vrijwel alles waarmee ik in aanraking kom,
iets wil weten en dit helpt mij zeker in de
werkzaamheden voor VNC.
Hoe zou je jezelf in 1 zin omschrijven?
Als een gedreven, energiek, tikkeltje eigenwijs maar altijd positief persoon die uit elke
situatie het onderste uit de kan wil halen en
hierbij graag anderen betrekt.
10
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Wat kan jou totaal onder de indruk
krijgen?
Een prachtig stuk natuur. Vooral als je na
een pittige wandeling op de top van een
berg aankomt en een prachtig 360-graden
beeld krijgt van de omgeving. Daar kan ik
geen genoeg van krijgen.
Wat is een VNC onderwerp waarover je
graag praat met collega’s of wat wil je
echt vertellen aan collega’s?
Samen sterk, de slogan van VNC. Dit klinkt
misschien heel cliché maar ik geloof hier
echt in en dat heb ik de afgelopen weken
alleen maar meer ervaren. Zowel bij de
VNC-collega’s op kantoor als op social
media en op de route denken collega’s
echt nog meer aan elkaar dan normaal. Ik
zou dus graag willen zeggen: keep up the
good work en blijf altijd positief!

Naam: Luc van der Eijk
Geboren: 25-05-1993
Vliegt bij: KLM Cityhopper
Functie aan boord: Senior CA
Functie VNC: Vicevoorzitter
KLC sectie
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OR-TALK

Opstart
Terwijl het vliegende deel van ons bedrijf al sinds half maart stilligt,
draait de rest van het bedrijf gewoon door. Alhoewel ‘gewoon’ zou
ik het niet willen noemen. Alle afdelingen zijn druk bezig met het
managen van de gevolgen en de komende opstart.

Vanaf het begin van de shutdown zijn wij als
OR -en vooral als dagelijks bestuur - meegenomen door directie en management in
de maatregelen en consequenties. Wij hebben zeker twee of meerdere keren per week
overleg met Marcel, Dirk, Petra of één van
de afdelingshoofden van VD of DC.
De onderwerpen die aan bod komen hebben voornamelijk te maken met de effecten
van de shutdown en met de opstartfase. We
bevinden ons in een achtbaan van emoties,
werk, veranderende scenario’s en maatregelen. De werkelijkheid haalde ons steeds
in waardoor het ene plan dat net was uitgewerkt, alweer de prullenbak in kon. De rust
kwam eind maart met het besluit om de boel
plat te leggen.
Werk aan de winkel
Als OR werden wij niet alleen op de hoogte
gehouden van beslissingen, maar hebben
we ook veel input geleverd. We hebben
geadviseerd om een goed contact te blijven
houden met onze mensen en alert te zijn op
collega’s die in eventuele problemen zouden kunnen komen, zowel op emotioneel
als financieel vlak. We hebben meegedacht
over de scenario’s en maatregelen die bij de
opstart nodig zullen zijn.
12
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Vanaf 4 juni zijn we weer langzaam opgestart. Deze periode zal gebruikt worden om
te kijken of onze procedures werken en waar
ze moeten worden aangepast. Hierbij kijken
en helpen wij ook mee.
Voor de verdere toekomst zien wij dat er
werk aan de winkel is om ons mooie bedrijf
er weer bovenop te helpen. Dit zal niet altijd
even pijnloos of vrolijk verlopen. De OR is er
primair voor het voortbestaan en welzijn van
het bedrijf: bij elk advies dat wij schrijven
worden ALLE belangen meegewogen, zowel
vanuit de medewerker als die van het bedrijf.
Heb je vragen, schroom dan niet om ze aan
je leidinggevende of aan ons te stellen. Wij
kunnen niet alle zorgen voor je wegnemen,
maar wel zo duidelijk mogelijk uitleggen.

DESTINATION

Rutger de Gooijer

Schiphol-Oost
Foto Ingrid Brama

Vice-voorzitter transavia OR

VNC MAGAZINE / 3 / 2020

13

EASYGOING

WIE BEN IK?

Instagrammer van dit Magazine
Marjolein Snelders

Kaderlid
Dino Brunst
Dino is Cabin Manager bij easyJet en kaderlid
bij de easyJet sectie van de VNC.
Wat is je motto?
I promise not to pass up any opportunity to say
‘I’m sorry’ or ‘I love you’ ever in my life again
because our time here is fleeting and I want to
make the most of this life and the people that
are in it!
Wie bewonder je en wie zou je een compliment willen geven?
Ik heb bewondering voor iedereen die zichzelf
durft te zijn en blijven in een maatschappij die
vol zit met bepaalde verwachtingen. Ik wil Ron
Sneijder graag een dik compliment geven. Als

#welcomeonboard

#zonmomentje️

eveneenselfie!

#demotorfotomagnietontbreken

#mijnlievelingsetenfriet!

#sundayatthepark
#berlijntempelhof

voorzitter van de easyJet sectie binnen de VNC
zet hij zich binnen en buiten werktijd dagelijks
met volle overtuiging in voor de leden.
Wat heb je de VNC te bieden?
Ik heb inmiddels 5 jaar ervaring bij easyJet
en heb de basis in korte tijd snel zien groeien
waardoor ik veel ervaring en kennis heb kunnen opdoen. Die komt me ook goed van pas bij
mijn werkzaamheden voor de VNC.

Wie is
Marjolein?

Met wie zou je een nachtje willen
doorhalen en waarom?
Mijn nachtrust is superbelangrijk dus een
nacht doorhalen zal ik niet zo snel doen. Ik ben
wel te verleiden om een hapje of drankje te
doen met Koffee (Mikayla Simpson), upcoming
reggae artieste.

Vliegt sinds maart
2016 fulltime bij
easyJet
Functie
Cabin Manager
#dezegaataltijdmee

tekst en foto Nathalie Pruijs
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#spontaanlachengierenbrullen #evenzwaaien
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KLC EN ROUTE

LEUK EN MINDER LEUK

Lotte Rumping

MINDER LEUK

LEUK!

De gezelligheid moeten
missen met collega’s
op nachtstop

Als flight safety trainer
collega’s kennis bijbrengen

in coronatijden

De onzekerheid binnen
de luchtvaart

De minder bekende
mooie plekken van
Europa ontdekken

De anderhalve meter
afstand houden

Collega’s die
vriendinnen worden

Bijna niet vliegen

Punselie’s!

Veel minder interactie
met de passagiers

Voor onze nationale trots
mogen vliegen

Wil jij ook in het Magazine met wat je Leuk! vindt?
Stuur dan een mail naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl
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INTERVIEW

De kracht van voeding
Fitgirls en -boys, low carb, keto, detox… Anno 2020 is een bewuste
levensstijl voor velen de norm geworden. We spraken met Corinne
Dijkhof (eenbander bij KLM), een creatieve foodie met een grote passie
voor plantaardig, lekker en voedzaam eten én fotografie. Ze bundelde
beide werelden in haar (tweede kookboek) ‘Earthy Flavours’. Welkom
voor een kijkje in de keuken van Corinne!
tekst An Verelst

‘Ik zie mezelf niet als een echte keukenprinses, ik hou gewoon van het ontwikkelen van eenvoudige en lekkere recepten,’
vertelt Corinne bescheiden.
De kiem van haar culinaire projecten werd
gelegd via Instagram, waar foodies of
fijnproevers elkaar steunen en stimuleren. Toen haar aantal volgers de hoogte
inschoot en haar taarten op diverse menukaarten stonden, zorgde dat voor een
boost om door te gaan.
Liefde voor lekker eten
‘Foto’s maken, recepten schrijven en uitproberen... het is een tijdrovend proces,
want ik doe alles zelf. Het eerste kookboek ‘It’s a healthy piece of cake’ zag het
levenslicht na drie jaar werk, het tweede
boek was er binnen anderhalf jaar.
De boeken zijn ontstaan uit mijn voorliefde voor de manier waarop ik eet: voornamelijk plantaardig. Ik geloof in de meerwaarde van mijn voedingspatroon, het
levert me onder andere bakken energie
op. Het is mijn missie om mensen ervan
te overtuigen dat plantaardig eten heerlijk is en ik gun hen diezelfde energie.’
Corinne benadrukt dat ze anderen nooit
veroordeelt om hun voedingspatroon
18
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en ieders keuze respecteert. ‘Ik zal nooit
met de vinger wijzen, nee, dan inspireer
ik veel liever…’
Earthy Flavours wordt in eigen beheer
uitgegeven en dat is best spannend. ‘In
deze coronatijd lezen mensen meer, gezonde recepten zijn populairder dan ooit
en de horeca is grotendeels dicht, dus
wordt er meer zelf gekookt. Het ontroerde me dat veel collega’s mijn boek hebben aangeschaft naar aanleiding van een
post over mijn passie op social media.’
Wereldse inspiratie
De bestemmingen waar Corinne komt,
zijn een bron van inspiratie. ‘De reisfoto’s die ik op de route maak, zijn terug
te zien in mijn boeken. Mijn hoofd staat
nooit stil, zelfs in de OCR (overhead
crew rest) ben ik in mijn hoofd allerlei
culinaire combinaties aan het maken. Bij
thuiskomst duik ik soms meteen de keuken in om te koken. Mijn zoektocht naar
smaakexplosies en manieren om eten
lekker te maken, voert me langs allerlei
kruiden en specerijen. Rauwe cacao
bijvoorbeeld is naast lekker, ook een
anti-oxidant en kan veel betekenen voor
huid, haar en nagels.’

‘De boeken zijn ontstaan uit mijn
voorliefde voor de manier waarop
ik eet: voornamelijk plantaardig’

Tips & tricks
Zijn er nog tips voor adviezen voor het
vasthouden van je eetstijl als je aan het
werk bent? ‘Als ik op reis ben, laat ik soms
de teugels vieren, maar voor aan boord
neem ik voedzame en langer houdbare
lekkernijen mee zoals kleine pakjes
havermout, rauwe noten en paddenstoelenbouillon. Soms moet ik mezelf
dwingen om genoeg vocht tot me te
nemen; koude groene thee met schijfjes
citroen is daarvoor een lekkere optie.’
Over de vraag wat haar ultieme lievelingsgerecht is, moet ze even nadenken.
‘Een Easy Summer Pasta Salad, Nasi Campur, Sticky Mango Rice, Creamy Choc
Mousse… er bestaat zoveel lekkers. Ik geloof erin om te eten op een manier die bij
je past. Als je het gevoel hebt dat je jezelf
van alles moet gaan ontzeggen, kun je er
maar beter mee stoppen. Vaker plantaardig en voedzaam eten kan ook een optie
zijn, het hoeft heus niet elke dag.’

We mogen drie kookboeken Earthy
Flavours verloten onder onze leden.
Mail KOOKBOEK naar secretariaat@
vnconline.nl om kans te maken op
zo’n inspirerend exemplaar. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.
Insta: @healthypieceofcake
www.healthypieceofcake.eu
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Recept Mild Asian
Curry Soup
Voor 5-6 personen / vegan * glutenvrij * low-carb
Een heerlijk zacht en snel gemaakt soepje!

Bereidingstijd
20 min
Houdbaarheid
Gekoeld in bewaarbakje circa 4-5 dagen
Extra benodigdheden
• grote soeppan met dikke bodem
• 500 ml groente bouillon* (500 ml
gemaakt van 1 plantaardig groentebouillon blokje*, glutenvrij)
• 25 gr kokosolie
• 800 ml volvette kokosmelk (=2 blikken)
• 1 limoen (sap, knijp uit door een zeefje
boven de pan)
• 325 gr stevige tofu (vocht afgegoten,
met keukenpapier drooggedept en
gesneden in blokjes)
• 1 rode peper (ontzaad en in reepjes
gesneden)
• 2 stengels citroen gras/sereh
1/2 groene paprika (fijn gesneden)
1 tl kurkumapoeder
• 2 el kerriepoeder
• blokje verse gember van circa 5-6 cm
(dun geschild en geraspt)
• 100 gr shitake paddenstoelen (schoon
geborsteld, onderkant verwijdert en in
4 delen gesneden)
• snuf grijs zout/Keltisch zout naar smaak
Garnering
• bosje verse koriander en/of Thaise
basilicum (via toko)
• pure gedroogde kokosrasp
Zo maak je het:
Maak eerst de bouillon in een kleine pan.
De geraspte gember samen met de reepjes rode peper 1,5 min roerbakken in de
kokosolie op de bodem van een soeppan.
Voeg daarna de paddenstoelen en de
paprika toe en roerbak nog 1 minuut mee
op een middelhoge warmtebron. Voeg de
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kokosmelk, bouillon, het limoensap, kerriepoeder en het kurkumapoeder toe. Roer
alles eerst goed door voordat je de blokjes
tofu toevoegt. Blokjes tofu toevoegen en
alles 6-8 minuten zachtjes laten pruttelen
samen met 2 stengels sereh. De sereh niet
mee serveren!
Breng op smaak met een paar snufjes grijs
zout. Royaal garneren met wat gescheurde
verse Thaise basilicum of koriander en wat
pure kokosrasp.
Note
Je kunt van deze soep, met een paar kleine
aanpassingen, in een handomdraai ook
een heerlijke curry voor 3-4 pers maken.
Halveer dan de hoeveelheid bouillon, gemaakt van 3/4 bouillonblokje, lekker hoog
op smaak.
Voeg 1 blik kokosmelk, 1/2 tl kurkuma,
1 el kerriepoeder en 1 stengel citroengras
toe. Maak een papje van 100 gr gesmolten
plantaardige boter/margarine en 30 gr
kikkererwtenmeel en roer dit goed door de
warme saus in de pan. Op een lage warmtebron, zonder deksel op de pan, iets laten
indikken/reduceren.
Voeg 2-3 handjes doperwten aan de saus
toe. Serveer met basmatirijst of bloemkoolrijst voor een low-carb versie. Lekker met
verse koriander en kokosrasp.

Tips

• Hou je van spicy? Maak deze
soep dan minder mild door niet
alle zaden uit de rode peper te
verwijderen.
• Voor tafelgenoten die niet helemaal plantaardig willen eten kun
je deze soep ook garneren met
rivierkreeftjes.
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CORONADOSSIER

VENIJNIG VIRUS
De impact van het venijnige coronavirus is enorm en alles is anders. In
dit dossier komen VNC-leden en medewerkers aan het woord over de
invloed daarvan op hun persoonlijke- en werksituatie.
tekst An Verelst

‘Echt luisteren
is belangrijk’
Doenja Rácz

VNC Servicedesk voor KLM leden
foto Marthe Claassen

De VNC Servicedesk wordt afwisselend
bemand door zes vliegende KLM-collega’s
die de ledentelefoontjes en -mails in eerste instantie afhandelen. Zij werken deels
vanuit huis maar merendeels vanuit het
VNC-kantoor, op een uitgestorven Schiphol-Oost. Het onderling snel schakelen is
namelijk belangrijk met alles wat er op hen
afkomt. Uiteraard met de anderhalve meter
afstand inclusief familieverpakkingen handgel en extra schoonmaken.
Alle hens aan dek
Doenja heeft verschillende fases van de
coronastorm meegemaakt. ‘Eind februari
ontvingen we de eerste ongeruste berichten van leden. Er heerste nog veel onwetendheid en de ernst van de situatie was
niet duidelijk.’ Met het sluiten van de grenzen vanaf 13 maart kwam de boel meer dan
22
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serieus op gang. ‘De wereld ging steeds
meer op slot en wij vlogen door in onzekerheid. Er was op dat moment nauwelijks
beleid vanuit de werkgever en de servicedesk werd overspoeld door ongeruste,
emotionele en soms ook bange collega’s.’
Vervolgens kwamen er KLM-maatregelen
die soms botsten met regels van andere
landen en instanties, wat nieuwe vragen
en zorgen opriep. In het oog van de storm
waren we lange dagen in de weer.’ Doenja is
blij en dankbaar dat ze écht kan helpen door
antwoorden te geven en te luisteren en alle
signalen naar het bestuur door te zetten, die
ze op haar beurt weer vertaalt naar acties.
Elke stem wordt gehoord
Wanneer de intelligente lock down in
Nederland een feit is, maakt de fase van
angst plaats voor behoefte aan een luisterend

oor en luchten leden hun hart. ‘Het merendeel van het korps zit thuis, heeft veel tijd
om na te denken en geen directe collega’s
om over de situatie te sparren.’ Velen weten
elkaar te vinden via social media maar de
keerzijde is dat bepaalde onvolledige en
soms daardoor onjuiste berichten sommigen slapeloze nachten bezorgen.
‘Wij vinden het heel belangrijk dat leden die
contact zoeken, zoveel mogelijk persoonlijk
teruggebeld worden om zo alles uitgebreid
aan te horen en te beantwoorden. Het dagenlange bellen gaat je overigens niet in de
koude kleren zitten, zeker niet tijdens gesprekken met bijvoorbeeld jaarcontractanten en collega’s met schrijnende privéomstandigheden en groot verdriet.’
Normaliter werkt de servicedesk met een
wekelijkse overdracht. In deze periode
vindt een dagelijkse overdracht plaats

waardoor er snel geschakeld kan worden
en eventuele misstanden meteen worden
opgelost. ‘Alle verhalen, ideeën en signalen worden gehoord en besproken met het
bestuur, zij zijn dus goed op de hoogte en
kunnen issues aankaarten in hun veelvuldig
overleg met KLM.’
De laatste weken zijn we in een nieuwe
fase beland. Inmiddels is de enorme impact van corona zichtbaar en krijgen we
veel vragen over de toekomst van het
bedrijf en mogelijke bedrijfseconomische
gevolgen die mensen persoonlijk zouden
kunnen gaan raken zoals mogelijk gedwongen ontslag. Mensen zoeken in deze
onzekere tijd naar zekerheid en waar we
kunnen, geven we die, al kunnen ook wij
natuurlijk niet in een glazen bol kijken. Het
is belangrijk dat elke stem wordt gehoord
en er écht geluisterd wordt.’
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‘Het is belangrijk om
contact te houden en
gehoord te worden’
Eelke Nicolai

Eenbander en VNC lid

Eelke woont al zeven jaar in Madrid, was tot
vorig jaar VNC Ledenraadslid en had eerder een nevenfunctie als Manager Cabin
Crew (MCC). In het weekend dat hij thuiskwam van een Europa bip, werd de noodtoestand uitgeroepen in Spanje. Eelke
vertelt dat het idee van bijna geen vrijheid
meer te hebben, een grote persoonlijke
impact heeft.
4-fasenplan
Spanje is door de noodtoestand volledig in
handen gekomen van de centrale overheid,
ondersteund door de politie en het leger.
Zij controleren of alle inwoners de noodtoestand respecteren. ‘In fase 0 mocht
slechts één persoon per huishouden het
huis verlaten om boodschappen te doen
bij de dichtstbijzijnde supermarkt of naar
de bank of apotheker te gaan. Een rondje
lopen met de hond was toegestaan binnen
een straal van 200 meter van huis. Inmiddels zitten we in de-escalatiefase 1 wat betekent dat het mogelijk is om bijvoorbeeld
naar een terras, de kapper en tandarts te
gaan of winkels te bezoeken binnen 1 km
van huis. Ook mogen we ons binnen de
eigen provincie met de auto verplaatsen.
Elke fase duurt ten minste twee weken,
24
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waarbij na afronding van fase 3 de nieuwe
werkelijkheid begint. Met een beetje geluk
zal dat eind juni gebeuren.’

Back in blue
Toen de situatie het toeliet, gaat Eelke weer
aan het werk en werd hij ingedeeld op een
vlucht naar New York. ‘De ondersteuning
vanuit KLM was goed geregeld met een verklaring dat we een essentieel beroep hebben. Dat officiële document was - naast mijn
uniform - nodig om me te kunnen verplaatsen. Ik ben naar Amsterdam gevlogen met
KLM Cityhopper. In tegenstelling tot ‘vroeger’ heb ik een volbetalend ticket gekocht
(en niet XFA gereisd) en ben ik met de auto
in plaats van de metro naar het vliegveld
gegaan. Op de heenvlucht werd in de galley

van de Embraer fysieke afstand gecreëerd
met trolleys. Op de terugreis gebeurde dit
niet en dan merk je toch meteen dat die afstand tot de passagiers lastig te bewaren is.’
‘Het was heerlijk om weer even mijn eigen
ding te kunnen doen, na zolang binnen
gezeten te hebben. Om vervolgens met
meerdere collega’s in een kleine galley te
staan, was dan wel weer een rare gewaarwording.’ Eelke mist de interactie met de
passagiers aan boord. ‘Door de maskers
en afstand en is dat vrijwel onmogelijk, en
dat is jammer, want dat deel van ons werk
geeft me veel voldoening!’

Opgesloten
Met de sluiting van de grenzen en het
tijdelijk annuleren van de KLM-vluchten
naar Madrid, was het voor Eelke redelijkerwijs niet haalbaar om naar Nederland
te komen. ‘De eerste periode ben ik thuisgebleven op advies van KLM Health Services en op basis van de toen geldende
voorschriften. Ik had een nachtstop in
Italië achter de rug en milde klachten die
op een coronabesmetting konden duiden.
Vervolgens is, in goed overleg met mijn
MCC, een passende oplossing gevonden
voor de daaropvolgende weken.
Ik ben graag goed geïnformeerd en deel
mijn kennis met alle plezier als collega’s
daarom vragen. Deze gesprekken, de
belafspraken met mijn MCC en communicatie via social media zorgen ervoor dat ik
verbonden blijf. Ik heb ook gemaild met
de VNC om een kritische vinger aan de
pols te houden en de dag nadien werd ik
gebeld door Doenja Racz van de servicedesk. Het is belangrijk om contact te houden en gehoord te worden.
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‘Na zo’n dag hard werken,
ga je door alle verhalen best
aangeslagen naar huis’
Jannette Passchier
Allrounder VNC

Jannette heeft een veelzijdige functie
binnen de VNC waar zij 22 jaar in dienst
is. Naast secretariaatsmedewerker is zij
als content manager de rechterhand van
Hoofd Communicatie Ingrid Brama en
redactielid. ‘Ingrid is als bestuurslid verantwoordelijk voor de nieuwsberichten en die
zet ik vervolgens door naar onze leden via
de verschillende communicatiekanalen.’
Hectische tijden
Het secretariaat wordt gerund door
twee secretaresses (Ingeborg en Rita),
receptioniste en telefoniste Anneke en
Jannette zelf. Ze ondersteunen elkaar
en nemen taken over indien nodig. De
afgelopen periode werd het secretariaat
overspoeld door (bezorgde) telefoontjes en mails en was het buffelen. Het
26
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coronavirus heeft ook op hen persoonlijk impact, sommigen hebben tijdelijk
vanuit huis gewerkt vanwege besmette
familieleden.
‘Het was en is nog steeds gigantisch druk.
Wij zijn het eerste luisterend oor en onze
dag begint met het verwerken en verdelen van de berichten. Regelmatig zitten
er honderden nieuwe mails in onze inbox:
ze worden allemaal bekeken en verdeeld
onder het bestuur, de servicedesk en
vrijwillige helpers. Zij beantwoorden alle
berichten en bellen de leden terug die op
de bellijst staan.
De telefoontjes zijn veelal emotioneler. De
eerste week overheersten vooral zorgen
om te vliegen, nu komen er enorm veel
vragen over de VVR en de cao. Op een
gegeven moment ga je door alle verhalen

‘Regelmatig zitten er honderden
nieuwe mails in onze inbox: ze
worden allemaal bekeken en
verdeeld onder het bestuur, de
servicedesk en vrijwillige helpers’

na zo’n dag hard werken ook best aangeslagen naar huis. De leden die wij spreken
hebben allemaal wel een bijzonderheid;
moeilijke privé-situaties, gezondheidsproblemen, angst om te vliegen, reservebankers die in de auto kamperen omdat ze
niet op het BMC kunnen verblijven...’
Digitale aanpak
‘Al het extra werk en de onzekere tijd
waarin het nieuws zo snel opvolgt, heeft

de redactie doen besluiten om het aprilnummer in aangepaste vorm te laten verschijnen. Er leefde uiteindelijk maar één
groot onderwerp en om zoveel mogelijk
de actualiteit te behouden, hebben we
gekozen voor een digitale tactiek: het
web en onze social media. Ook het nummer dat je nu in handen hebt, goten we in
deze nieuwe aanpak. Artikelen gaan deels
via een PDF-versie en deels via losse artikelen op de mail.
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HV HAPPY VIEW

Lisa Thiel

Is gek op reizen en alles wat
daarmee te maken heeft
Wie ben je - Ik ben Lisa Thiel en woon in
Zaandam, nog gezellig bij mijn ouders. Ik
ben 22 jaar en ben net begonnen met vliegen vanuit meldstation Amsterdam.
Studie – Ik heb Luchtvaartdienstverlening
gestudeerd aan het ROC College Airport.
Mijn eindstage heb ik bij KLM Arriva’s gelopen en nadien heb ik een klein jaar bij
Dnata gewerkt als grondstewardess.
Ini - Eén van de leukste dingen die ik ooit
gedaan heb. Ik had een hele gezellige
groep en heb er mooie vriendschappen
aan overgehouden. Het voelt als familie
omdat je met zijn allen in hetzelfde schuitje
zit en het is zo spannend. Dat gevoel is lastig uit te leggen aan een buitenstaander.
Gênant - Iets met een knappe jongen. We
praatten erover met collega’s en een pas28
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sagier, die laatste bleek later bij hem te
horen. Ik schaamde me kapot!
Blij – Ik hou enorm van reizen, bakken en
winkelen. Vorig jaar ben ik maar liefst zes
keer op vakantie geweest! Vliegen is echt
mijn passie en ik vind de luchtvaart reuze
interessant.
Vliegen – Ik ben net begonnen bij transavia en vind het geweldig: de afwisseling
en onvoorspelbaarheid van mijn werkdag.
Alles loopt nu wel heel anders vanwege de
coronacrisis en ik hoop dat alles snel weer
beter gaat en vooral dat iedereen gezond
en wel blijft.
VNC – Ik ben ontzettend blij met mijn
VNC lidmaatschap, zeker in deze onzekere tijd blijkt hoe belangrijk het werk is
dat de vakvereniging verzet!
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VLUCHTZINNIG

Gezond verstand
Ik ben -net als iedereen waarschijnlijk- wel
klaar met het hele coronagebeuren. Het
lijkt een eeuwigheid geleden dat ik na een
wandeling in het bos even ergens wat ging
drinken met vriendinnen of ‘s avond nog
naar een bandje ging luisteren in de stad.
Waar ik eerst de verbroedering en verbinding tussen mensen voelde, ervaar ik nu
steeds meer verdeeldheid.
Angst voor het virus regeert bij veel mensen en wint het soms van de menselijkheid.
Zo voelde het ook op mijn laatste vlucht
naar Delhi. Misschien dat mijn collega’s het
niet zo ervaren hebben, maar voor mij was
het een akelige terugvlucht.
Tijdens het instappen werd er een bejaarde man met een rolstoel aan boord
gebracht. Wankelend probeerde hij over
de drempel te stappen en viel bijna het
vliegtuig binnen.
‘Nee, niet doen hoor’, zei een collega vermanend toen ik aanstalten maakte om hem
wat steun te bieden. ‘Je moet hem niet
aanraken!’.
Ondanks het mondkapje, de plastic handschoenen en met mijn uniformjasje aan,
mocht ik deze meneer geen arm bieden.
Ik liet me door die angst leiden en kon niemand behulpzaam zijn. Alleen het hoognodige was goed. Ik word niet blij van mezelf
als ik hulp aan passagiers moet weigeren.
Ik snap het wel, maar laten we alsjeblieft
30
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onze menselijkheid niet verliezen door
angst voor het virus.
Alles wat onze baan leuk maakt, staat even
in de wacht: de interactie met de passagiers, het routeleven, het contact met je
collega’s. Ik mis nu zelfs de verplichte flight
safety training; ik volg deze week de online
training. Daarnaast draagt de nationale
discussie over de vraag of KLM wel of geen
geld zou mogen krijgen en lenen en zo ja
tegen welke voorwaarden, niet bij aan het
gevoel van verbondenheid.
Dat het toekomstig steunpakket een lening
is en dus moet worden terugbetaald, wordt
bijna niet gemeld in de kranten. Geen poen
zonder groen is de leus van Greenpeace,
alsof we zomaar miljarden euro’s steun krijgen zonder daar iets voor hoeven te doen.
Helemaal ‘grappig’ als je bedenkt dat een
voormalig directeur van die organisatie in
2014 elke dag het vliegtuig nam om vanuit
Luxemburg naar Amsterdam naar zijn werk
te gaan. Voor zijn persoonlijke situatie, met
kinderen die al zo vaak waren verhuisd, was
dat nou eenmaal het makkelijkst. Dat is met
twee maten meten...
Sowieso zijn de coronamaatregelen dubbel. Zo hoef je als kapper geen mondkapje te dragen maar met drie personen
in een auto zitten mag niet, ook al heb
je geen klachten en ken je elkaar goed.
Sterker nog, je krijgt naast je boete ook

‘Waar ik eerst verbroedering
en verbinding tussen mensen
voelde, ervaar ik nu steeds
meer verdeeldheid’
een strafblad. Fijn met je benodigde
verklaring van goed gedrag als vliegend
personeel.
Je leest het al, net als alle andere 17 miljoen Nederlanders weet ik het gewoon
beter, en ben ik gewoon boos om de hele
situatie en aanpak. Ik las laatst een stukje
over een vrouw die geen afscheid kon nemen van haar terminaal zieke man. Vanuit
een raam mocht ze naar hem zwaaien, zo
eindigt je leven samen dus. Hoe triest.
Dat soort verhalen vind ik zo schrijnend en
gaan voor mij voorbij aan elke vorm van
humaniteit. Ik vraag me inmiddels af of de
maatregelen niet erger zijn dan de kwaal,
met bedrijven die het niet meer gaan redden en hun werknemers die daardoor thuis

komen te zitten, het toegenomen huiselijk
geweld en depressies? Ik ben weer toe aan
normaal en daarmee bedoel ik niet ‘het
nieuwe normaal’, maar gewoon het ‘blijf-jegezond-verstand-gebruiken’ normaal.

Melissa Franck
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KATTEBEL

Morgen
De bedoeling was dat ik mijn boodschappenkar zou vullen met gezond eten. Daarbij
dacht ik aan havermout, fruit en iets uit het
vegetarische schap, bietenburgers of zo.
Het was mijn missie om uit deze coronatijd
in ieder geval iéts positiefs te laten voortkomen. Ik stelde me voor hoe het zou zijn
als ik een hele hand ruimte tussen buik en
uniformbroek zou kunnen hebben. Wat leek
me dat een heerlijk gevoel…
Ik stond even te aarzelen bij de aardbeien
toen ik een beetje bozig werd aangekeken.
De code in de supermarkt was kennelijk gestaag door schuifelen. Ietwat beduusd liep
ik verder. Teruglopen was namelijk geen
optie omdat het pad inmiddels vol karren
stond en er een soort éénrichting beleid
was. Geen fruit in de kar dus. Dat was absoluut geen goed begin.

DESTINATION

Peking

Foto Maaike Nieuwenhoven
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Een flinke baal snaaiwerk
Daarnaast had ik nóg een probleem. Ons
toiletpapier was op en omdat niets beschamender is dan het hamsteren van zijdezachte velletjes, moest dat dus eigenlijk onderop in die kar, zodat liefst niemand het zou
zien. Erna moest er dus snel iets bovenop
en die snelheid is mij fataal geworden want
ik zag dat de Tony’s Chocolonely repen in
de aanbieding waren. ‘Voor de kinderen’
loog ik zacht in mezelf. Vervolgens ging

het gruwelijk mis: rumbonen, pindarotsjes,
marshmallows: binnen de kortste keren was
het pak toiletpapier bedolven onder een
flinke berg snaaiwerk.
‘s Avonds op de bank at ik, met een glazige
blik, mijn buit bijna helemaal op. Ik werd er
kortstondig enorm gelukkig van maar mijn
gezondheidsplan was natuurlijk hopeloos
mislukt. Ik maakte een foto van mijn buik
en stuurde die naar een goede vriendin. Zij
stuurde een dikke-buiken-foto terug. Dat
was even bijzonder lollig maar daarna heb
ik een paar uur flink van mezelf zitten balen.
‘Morgen’ bezwoer ik, ‘mórgen wordt alles
anders!’.

Bianca de Kat
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AFSCHEID VAN DE LEDENRAAD

Monique Mulder

‘Weten dat je de juiste beslissing neemt, maakt
het niet gemakkelijker om afscheid te nemen’

Na bijna 10 jaar in het Bestuur Ledenraad
en 16 jaar als raadslid te hebben gewerkt,
heb ik afgelopen Ledenraadsvergadering
mijn voorzittershamer neergelegd. ‘Afscheid nemen’ is een veel gebruikte en
beladen term in de huidige maatschappij
en dat zal het in deze onzekere tijd nog wel
even zo blijven.
De timing van mijn afscheid is niet opportuun maar de timing is wel mede oorzaak.
In het Bestuur Ledenraad is heel hard
gewerkt om, in ons kleine hoekje van
deze chaotische periode, de Ledenraad
(digitaal) zo goed mogelijk te laten functioneren. We hebben een goede formule
gevonden maar de situatie heeft wel geresulteerd in een nevenfunctie van 4 dagen
per maand naar een voor mijn beleving
24/7 functie. Als bestuur sta je in deze tijd
constant ‘aan’ en als voorzitter voel ik de
voortdurende verantwoordelijkheid. Eerlijk is eerlijk, na 10 jaar moeizame cao- en
pensioendiscussies had ik gehoopt - na
de laatst afgesloten cao in januari dit
jaar - dat we met z’n allen even in rustiger
vaarwater terecht zouden komen. Die rust
gunde ik ook het hele korps.
Kei- en keihard werken
Ik ben een sprinter en geen duurloper: ik
presteer goed onder druk, als de druk van
korte duur is. Iets wat aan boord heel goed
uitkomt, echter de functie van voorzitter
vraagt nu om een duurloper: iemand die
goed kan presteren onder constante druk.
34
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Als ik net was begonnen in deze functie
zou ik dat waarschijnlijk nog best een tijd
hebben volgehouden. Maar ik heb reeds
10 jaar in mijn rugzak zitten en die begon
aardig vol te raken. Het werd dus tijd om
een keuze te maken want doorgaan mag
geen roofbouw betekenen.
Samen met mijn medebestuurders van de
Ledenraad heb ik de laatste jaren en zeker
de afgelopen maanden, keihard gewerkt
en de rest van het Bestuur Ledenraad gaat
daarmee door. Momenteel werken er velen
kei- en keihard om dit bedrijf en ons korps
overeind te houden. Ik maak hierbij dan
ook een diepe buiging voor de andere
VNC’ers, met name de KLM Sectiebestuurders, de servicedeskcollega’s, de Ondernemingsraad- en Groepscommissieleden,
de secretariaatsmedewerkers, de redactie
en eveneens alle nevenfunctionarissen en
al het KLM-personeel dat overuren draait.
Het was een eer
In mijn afscheidsspeech aan de Ledenraad
heb ik geprobeerd om duidelijk te maken
hoe belangrijk het is om positief te blijven. Want goede ideeën komen voort uit
positieve gedachten. Ook heb ik de Raad
gevraagd om hoop te houden en vooral
innovatief en geduldig te zijn, aangezien
antwoorden soms op zich laten wachten.
Ik kijk terug op een mooie en leerzame tijd
en vond het een eer om als Ledenraadsvoorzitter jullie mede te mogen vertegenwoordigen. Ik heb op mijn afscheid ongelooflijk veel reacties gekregen via de app,

De vrouw met de Hamer
(Een Ode aan Monique Mulder)

De vakbond van ons kent een meningenstrijd
Een arena vol grote belangen
Vol verschillende mensen en rangen
En waar strijd is, volgt passie geheid
Wie kan dit onder één noemer vangen?

Onder haar kruin liet zij anderen groeien
Nieuwe eiken van die schutspatroon
Laat zij na als haar reddingsboeien
Nu de last haar te veel gaat vermoeien
Al heeft geen van hen zo’n prachtige kroon

Dit kan alleen de vrouw met de hamer
Dit kan uitsluitend een krachtige vrouw
Met haar stuwkracht en haar vakbondstrouw
Presideert zij de Ledenraadskamer
Waar zij aan voortgang en orde bouwt

Dankjewel Monique en rust uit
Ledenraadslid Robert van Sloten

Als een machtige eik torent zij boven
Al ons ‘bos’ en ons ‘struikgewas’ uit
In de raad doet zij ons zo geloven
Dat belangen aaneen zijn geschoven
Als zij die met haar takken omsluit
Steeds biedt Monique als een eik ons beschutting
Als het in de Raad hagelt of stormt
Ach, wij namen voor lief, deze stutting
Zagen niet hoe die eik door uitputting
Door zo’n zware last raakte vervormd

de mail maar ook via VNC Facebook. Dank
jullie wel daarvoor want dat heeft mij enorm
gesteund. Dat had ik nodig, want weten
dat je de juiste beslissing neemt, maakt het
niet gemakkelijker om afscheid te nemen. Ik
ga bijtanken en heb intussen gelukkig nog
steeds vluchten in mijn rooster staan. Laten
we hopen dat het er voor iedereen snel
meer worden. Tot snel ziens aan boord.

Monique Mulder

JV dag voor faciliteren
KLM Ledenraad
Tijdens de maandelijkse KLM Ledenraad zetten Raadsleden zich samen
met de sectiebestuurders in voor
belangrijke arbeidsvoorwaardelijke
zaken voor het cabinekorps. Om deze
vergaderingen - waarin veel tijd en
energie wordt gestoken voor onze
cao - mogelijk te maken, wordt er bij
VNC-leden van de KLM-sectie eens in
de zoveel jaar een JV-dag afgeschreven. De bijdrage rouleert per lid en is
afhankelijk van het aantal KLM leden.
Omdat we zijn gegroeid in ledenaantallen gebeurt dit nu eens per zes à
zeven jaar en is onlangs bij degenen
die dit jaar de facilitering ondersteunen, de betrokken dag van hun teller
gegaan. Waarvoor dank!

VNC MAGAZINE / 3 / 2020

35

PERSOONLIJK

Geboren
21 maart	Bodhi Beatrice, dochter van Farah van
Keeken en Nick de Kruijff
26 maart	Tess Maja Frederique, dochter van Floor van
der Pas en Philip Arenda
14 april	Johan Willem, zoon van Pieter en Christine
Smeets-Scheibe

25 jarig lidmaatschap
1 april
1 april
1 april
1 april
1 april
3 april
10 april
12 april
21 april
21 april
21 april
21 april
24 april
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Elisabeth Klut
Monique van Laarhoven
Frédérique Mahutte
Loes ten Raa-Maatman
Tanja Smitsmans
Emile Paulini
Yoo-Yon Stenger-Stigter
Martino van Avezaath
Linda Feitsma
Carola Kuijf-Eijs
Miriam Moelker-Hoekstra
Mabelle Schmitz-Sargentini
Silvia Hermans
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24 april
24 april
24 april
25 april
28 april

Mirian Hol
Paul Kakerissa
Marguerite Pigot
Ellen Loos-Teunissen
Joris van der Wegen

1 mei
1 mei
1 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
17 mei
17 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei

Maarten van Zon
Chantal Barneveld
Annelies Bos-Kramer
Evelyn de Baat
Netty Hekman
Jessica van Hoek
Astrid Koomen-Drozdzok
Helen Korkala
Margerite Moquette
Stella Gerritse-van Room
Jane Hodiamont
Johan van de Laar
Peggy Vincent
Tiny van den Akker
Jan Albers
Anne Marike Adriaansen
Petra Dauth
Margaret Glazenburg
Cor Kessels
Vivian van Rijn
Marloes Teseling-van Kleef

1 juni
1 juni
1 juni
1 juni
1 juni
1 juni
1 juni
1 juni
5 juni
5 juni
5 juni
5 juni
5 juni
5 juni
8 juni
10 juni
10 juni
15 juni
15 juni
15 juni
15 juni
15 juni
15 juni
15 juni
15 juni
23 juni
23 juni

Ivon Berends
Sabine Dekker
Martine Koutstaal
Peter Nieraeth
Meta Oude Ophuis
Jacqueline van Sloten
Mario Valenziano
Patricia de Vries
Angelique van Dam
Stefan de Jong
Leonard Sekeris
Francis Tenhagen- de Wildt
Tineke Werners
Marike Woudstra
Wirna Stolk-de Wilde
Stefanie Hoegee
Joliza de Jong
Monique Doets
Melinda Haarbosch
Rienke Kerkhof
Tom Koevermans
Helen Moors
Tessa Nobrega
Suzanne Teeuwen
Kathinka Verbeek
Serge de Groot
Carola van Kleef-Boehlé

23 juni
23 juni
23 juni
23 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni

Rob van de Klundert
Simone Nijveldt
Nicoline Oudijk
Danny Veldhuyzen
Renata Beck
Eudia Brasdorp
Ilja Bruinsma
Camilla Hagström
Natascha van Leeuwen
Anneloes Trouwborst

40 jarig lidmaatschap
3 april
18 april

Gerrie van der Vaart
Boukje Landstra

Pensioen
14 maart
15 maart
20 maart

Henriette Bijl-van Hunnik
Tanneke Pratasik
Marijke Slis

17 mei
18 mei

Wendy van de Veerdonk-Muijs
Hanny de Haas
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Botox

Easy Cosmetics, opgericht in 2005,
is een toonaangevende kliniek voor
cosmetische geneeskunde in

Fillers

Amsterdam.
De kliniek biedt behandelingen aan als

Plasmage

Botox, fillers en ooglidcorrecties. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de nieuwste
technieken en kwalitatief hoogstaande

Ooglidcorrectie

producten waarvan is aangetoond dat ze
het gewenste resultaat bieden.

