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HORROR JAAR
‘Dit jaar loopt echt alles fout’, snikte mijn 
jongste zoon toen we onlangs één van onze 
poezen dood terugvonden in de achtertuin. 
En daarmee had hij de perfecte samenvat-
ting van een turbulent 2020 te pakken. 
In het begin van de coronacrisis over-
heersten saamhorigheid en verbinding, 
tegenwoordig zijn framing en verdeeld-
heid schering en inslag. De luchtvaart 
komt zwaar onder vuur te liggen mede 
door onwaarheden en fabels. Menig col-
lega liep zich afgelopen jaar onnodig te 
verantwoorden over de staatslening (met 
fikse rente) en zijn of haar baan. ‘Nee, het 
is geen gift en nee, mijn salaris wordt dus 
niet betaald met jouw belastinggeld.’ 
Ondertussen grijpt ook Greenpeace haar 
kans om de luchtvaartbranche naar de 
slachtbank te leiden onder het mom van 
grote vervuiler ondanks de structurele in-
spanningen om steeds groener te vliegen.
Ook op vakverenigingsniveau hebben we 
soms te maken met dit soort ongewenste 
uitspattingen. In tijden van grote onzeker-

heid is het makkelijk schaken met emoties 
op verschillende speelborden want de lont-
jes zijn korter en de tenen langer. Voor de 
doorgewinterde toetsenbordridders wordt 
het dan een koud kunstje om onrust te 
zaaien met ongefundeerde kritiek op beleid 
of bestuur.  
In de echte wereld zijn de sectiebestuurders 
zo ongeveer de klok rond in de weer om 
ieders belangen zo goed mogelijk te behar-
tigen en beschermen. Daarbij stevig onder-
steund door alle VNC’ers. 
Moraal van dit verhaal en mijn wens voor 
2021: doe je voordeel met rechtstreekse 
communicatie en zorg dat je goed geïn-
formeerd bent met nieuws uit eerste hand. 
Maak gebruik van de digitale informatieses-
sies, vertrouw op de kennis en expertise 
van je vakvereniging en houd onze directe 
berichtgeving via mail, het web en social 
mediakanalen goed in de gaten. En bij twij-
fel, zorgen of vragen… zijn we slechts een 
klik of een telefoontje van je verwijderd, we 
helpen en luisteren graag!  

An Verelst 
redactie@vnconline.nl

Nooit eerder keken we zo uit naar het nieuwe jaar: hoopvol voor een frisse start  
waarin de wereld weer voor iedereen bereikbaar wordt.

Voor de VNC is 2021 een jubileumjaar, in augustus zijn wij er  
75 jaar voor en door cabinepersoneel.

Samen sterk!
De Nieuwjaarsborrel in de gebruikelijke vorm moeten we deze keer voorbij laten gaan, 

we hopen ons jubileum wel met u te kunnen vieren.

Het bestuur en medewerkers van de Vereniging Nederlands 
Cabinepersoneel wensen u vooral
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cover

Roy en Maikey van Peer-Evers vliegen 

beiden bij transavia, hun meldstation 

is Rotterdam en soms Eindhoven. Ze 

leerden elkaar kennen tijdens de ini 

vier jaar geleden en hoe bijzonder is het 

dat deze ontmoeting in een spetterend 

huwelijksfeest uitmondde afgelopen 

september! De sfeervolle coverfoto 

met dit koppel is gemaakt bij de 

prachtige kerstshow van Global Garden 

Tuincentrum in Zwaanshoek. 

Alle foto's waarop geen 1,5 meter 
wordt toegepast zijn van voor de 
corona-maatregelen.
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Namens de redactie een gezond 
en voorspoedig 2021!
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een redelijke bezetting. De crew zit daar 
dan al in een hotel waarvan alle faciliteiten 
dicht zijn. Ze mogen nog wel de straat op 
om een pizza te halen. Mijn terugvlucht 
wordt gecanceld, wij stappen uit, halen 
onze koffer op en checken meteen weer in 
om met dezelfde kist naar huis te gaan. 26 
uur later sta ik weer op Schiphol.

Akkoorden en restricties 
Voor de VNC betekent het dat er in 
sneltreinvaart ‘corona-akkoorden’ gesloten 
moeten worden over de WRR en schema’s 
om de operatie draaiende te houden. 
Andere maatschappijen gaan, op repatrië-
ringsvluchten na, volledig naar de grond, 
zoals easyJet en transavia. Die repatrië-

ringsvluchten zijn een nieuw fenomeen. 
Overal op de wereld zijn passagiers 
gestrand omdat er niet of nauwelijks meer 
wordt gevlogen. Buitenlandse Zaken 
inventariseert waar mensen vastzitten, 
dirigeert ze naar een luchthaven en geeft 
ondermeer KLM of transavia opdracht om 
een repatriëringsvlucht in te zetten. 
Inmiddels gelden er ook forse restricties 
voor de crew. Zuid-Afrika komen wij ook 
niet meer in zodat de vluchten via Réunion 
worden gevlogen met dubbele crews, 
korte rusten en lange tewerkstellingen. 
KLM vliegt zowaar weer eens naar Sydney.

Varen of vliegen 
Hoe bizar de situatie snel wordt, illustreert 

‘Ik hoop over een paar jaar tegen fonkelnieuwe 
collega’s te kunnen zeggen: ‘Ik heb in 2020 
nog in een operatieschort met handschoenen 
aan en een spatbril op naar Dubai gevlogen’ 
en dat zij dan zeggen: ‘niet te geloven!’ ’

BLIK OP DE BAAN

Maar ook weer niet helemaal als je nu 
terugkijkt. De nieuwjaarsreceptie was zo 
drukbezocht dat leden en management 
van luchtvaartmaatschappijen letterlijk 
schouder aan schouder stonden te toosten 
op een goed 2020. Ook de bijzondere 
cabaretshows, geschreven door Hans den 
Dikken en uitgevoerd met een groep 
cabinecollega’s onder wie hij zelf, trokken 
volle zalen met enthousiaste leden en hun 
introducees. 
Bijzondere gebeurtenissen en een goed 
begin van wat een goed jaar zou moeten 
worden. Toch waren in januari al snel de 
eerste haarscheurtjes zichtbaar. In China 
liep een epidemie uit de hand en lucht-
vaartmaatschappijen stopten met vliegen 
op Chinese bestemmingen. In de auto 
onderweg naar Schiphol-Oost luisterde ik 
op de radio naar een epidemioloog die 
uitlegde dat de kans dat het virus naar 
Europa zou komen nihil was. De rest is 
geschiedenis. 

Onrust 
Na januari 2020 waren alleen de jaarcijfers 
2019 nog een lichtpuntje, verder was er 
vooral onrust over de te nemen corona- 
maatregelen aan boord. Bij gebrek aan 
Europese richtlijnen, of zelfs maar richtlijnen 
van nationale overheden, werd er overal 
opnieuw het wiel uitgevonden met betrek-
king tot de vraag hoe passagiers en crew te 
beschermen aan boord van vliegtuigen. 
Onrust ook bij de KLM-jaarcontractanten 
over hun verlenging. Onrust over de 
effecten op de cao-onderhandelingen bij 
KLC, transavia en easyJet. In maart raakt the 
shit the fan, de USA vaardigen een inreis- 
verbod uit voor passagiers uit Europese 
landen. De passagiersaantallen kelderen 
naar groepen Amerikanen die in snel- 
treinvaart terug naar huis willen. Die 
groepen worden snel groepjes en veel 
bestemmingen worden niet meer aange- 
vlogen. Eind maart vlieg ik nog voor een 
5-daags schema naar San Francisco met  

Terugblik
CAO’s afsluiten is what we do. En daar waren we dan ook volop mee 

bezig begin 2020. Bij KLM was er net een cao afgesloten en waren we 
de teksten aan het finaliseren. Bij KLC hadden ze in de slipstream van de 
KLM-afspraken, de onderhandelingen weer nieuw leven ingeblazen. De 
easyJet bestuurders hadden het management net laten weten dat ze een 
beter loonbod wilden hebben. En de transavia bestuurders hadden hun 

cao-traject gestart. Kortom, business as usual. 
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Annette Groeneveld
Voorzitter

BLIK OP DE BAAN

een verhaal van een collega, lid van de 
VNC. Op een boot tussen het uiterste 
puntje van Zuid-Amerika en Antarctica is zij 
zich door gebrek aan internet niet bewust 
van wat er in de wereld gaande is. Als ze bij 
aankomst in Montevideo bekomen is van 
de schrik, blijkt dat IPB naar huis reizen via 
Buenos Aires geen optie meer is. Net als ze 
zich, na zoektochten om naar thuis te 
komen, bijna heeft neergelegd bij de enige 
mogelijkheid die er nog lijkt te zijn - name-
lijk aan boord te blijven van het schip dat 
gepland staat om 6 weken later in Vlissin-
gen (of all places) de haven binnen te varen 
- lukt het toch om met een repatriërings-
vlucht naar huis te komen. 

Abrupt einde 
Ondanks alle inspanningen van de VNC 
krijgen ondertussen een groot deel van 
de KLM-jaarcontractanten en alle KLC-
proeftijders te horen dat hun carrière in 
de luchtvaart ten einde komt. Collega’s 
die op drie dagen na een promotiecursus 
naar (senior) purser hadden afgerond, 
krijgen te horen dat de promotie niet 
doorgaat. NOW1 is een feit en dat zorgt 
ervoor dat iedereen kan worden door- 
betaald: in alle onzekerheid is dat een 

zeer welkom houvast. Maar verder groeit  
de onzekerheid en de VNC telefoons 
rinkelen door en de mailboxen lopen  
vol. Bestuurders moeten zich buigen  
over ontslagmethodieken en een sociaal 
plan. Daar komt nog bij dat de overheid 
wel geld wil lenen maar daarbij een 
loonoffer van het personeel als voor-
waarde stelt. Een vreemde gang van 
zaken die riekt naar never waste a good 
crisis aangezien het niet de salariskosten 
zijn die luchtvaart op de rand van de 
afgrond dreigen te brengen, maar het  
feit dat 90% van de vloot door een 
pandemie aan de grond staat. 

Boventalligheid beperken 
Het is in ieder geval een tijd dat de VNC 
haar prioriteiten goed in de gaten moet 
houden: behoud van banen. Dat lukt 
helaas niet overal: jaarcontractanten, de 
transavia seizoeners, maar ook de 30 leden 
die bij Level Airlines vliegen, raken hun 
baan kwijt. Voor de leden bij easyJet is er 
wel goed nieuws, in Amsterdam gaat daar 
voorlopig niemand gedwongen de deur uit 
en de inspanningen van de VNC’ers om 
boventalligheid bij KLM zo veel als moge-
lijk te voorkomen, werpen vruchten af. KLM 

ca’s kunnen bij KLC aan het werk en ruim 
duizend collega’s kiezen voor de vrijwillige 
vertrekregeling, wat ervoor zorgt dat 
anderen meer kans hebben om hun baan te 
behouden. Het is hartverwarmend dat heel 
veel bemanningen proberen deze collega’s 
zo goed en zo kwaad als het kan nog een 
feestelijke laatste reis te bezorgen. 

Moed houden 
Je hoopt na een jaar op ‘eind goed, al 
goed’, maar de tweede golf heeft de hoop 
op een gestaag herstel de bodem ingesla-
gen. We moeten met z’n allen nog doorbij-
ten en de moed erin houden. Ik hoop over 
een paar jaar tegen fonkelnieuwe collega’s 
te kunnen zeggen: ‘Ik heb in 2020 nog in 
een operatieschort met handschoenen aan 
en een spatbril op naar Dubai gevlogen’ en 
dat zij dan zeggen: ‘niet te geloven!’ Dat 
zou mooi zijn.

Voor nu: bedankt voor alle steunbetuigingen, 
de loyaliteit en het geloof in de VNC. Meer 
dan ooit hebben wij met z’n allen solidariteit 
nodig en moeten we elkaar steunen:  
samen sterk! 
Blijf gezond en positief.   
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  UITPAKKEN! Goed gevonden
Ook dit jaar mag de VNC namens een aantal collega’s en 
bedrijven weer voor kerstman spelen en mooie boeken 
en andere fijne cadeaus onder onze leden verloten! Kans 
maken? Mail dan naar secretariaat@vnconline.nl onder 
vermelding van feest, je naam en favoriete cadeau. De 
gelukkige winnaars ontvangen persoonlijk bericht. 

Boekenbal
Wereldbaan 
in blauw 

‘Wereldbaan in blauw’ is 
een boek met boeiende 
interviews vol anekdotes 
van oud-cabineperso-
neel van KLM uit de 
vorige eeuw. Enthousiast 
begonnen zij aan een 
vliegcarrière als 
hofmeester of stewar-
dess in een tijd dat 
vliegen nog uitzonderlijk 
was en slechts wegge-
legd voor de elite. 

Vliegtuigen crashten, maar aan boord was men te 
druk om bang te zijn: hofmeesters smeerde balletjes 
van boter, bakte eieren in de skillet en er was een 
grote rol voor stewardessen als gastvrouwen. De 
schrijf- en interviewstijl van auteur Dineke Uildriks 
is vlot en ongedwongen. Je merkt ook dat ze zelf 
heeft gevlogen (1975-2007) en dit geeft het boek net 
wat extra’s. Wij mogen van Dineke 5 exemplaren 
verloten, mail Wereldbaan o.v.v. je naam naar 
secretariaat@vnconline.nl. 
Voor meer info: info@palmslag.nl

BLAUWE PLEKKEN 
Onze eigen columnist, (cabaret)schrijver, 
performer en senior purser Hans den 
Dikken oogstte een jaar geleden veel 
succes met zijn populaire show ‘Blauwe 
Plekken’. Inmiddels heeft dit multi-talent 
zijn geweldige teksten ook gebundeld in 
een boek waarvan wij er 3 mogen 
verloten! Waag je kans door Blauwe 
Plekken te mailen naar secretariaat@
vnconline.nl o.v.v. je naam.

Goede nacht
 
Irma Leijten en Aline Kruit schreven een boek 
over onregelmatig werken en de invloed daarvan 
op slapen. Met behulp van de nieuwste weten-
schappelijke inzichten en uiteenlopende erva-
ringsverhalen, geven zij adviezen over hoe je zo 
gezond mogelijk onregelmatig kunt werken. 
Verderop in dit magazine vind je een interview 
met Irma over het 
onderwerp slaap, dat 
menig collega’s 
bezighoudt! We 
mogen 4 exemplaren 
weggeven, mail 
Goede Nacht  
o.v.v. je naam naar  
secretariaat@
vnconline.nl als je 
wilt meedingen. 
Voor meer info: Lijv.nl

30 december 2020 verschijnt Limited Editions 2019-2020. Een 
boek van Claudia Lucke en Babs van Wijk, met twintig persoon-
lijke verhalen en foto’s van jaarcontractanten die hun vliegend 
avontuur bij KLM een vroege dood hebben zien sterven. Met 
elkaar vormen ze een bijzondere bubbel die in gedachten nog 
altijd is verbonden met KLM. Want ondanks het niet verlengen 
van hun contract voelen ze zich nog lid van die blauwe familie. 
En als het aan hen afzonderlijk wordt gevraagd, stappen ze 
zonder uitzondering morgen direct weer aan boord... Wij mogen 
zo’n bijzonder exemplaar verloten, waag je kans door Limited 
te mailen naar secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je naam.
Informatie: claudialucke.com/limitededitions

Het is blauw 
en het vliegt 
door de lucht
 
Korte verhalen met een knipoog 
en een flinke korrel zout. Ieder 
magazine is het weer uitkijken 
naar ‘Kattebel’, de herkenbare, 
vaak hilarische column van Bianca 
de Kat. Ze bundelde haar veel- 
en graag gelezen verhalen in ‘Het 
is blauw en het vliegt door de 
lucht’ en wij mogen 3 exemplaren 
verloten! Mail Het is blauw naar 
secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je 
naam en om kans te maken!  
Voor meer info: 
hetisblauw@outlook.com

Limited Editions
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  UITPAKKEN! Goed gevonden
Sieraad met
een betekenis
This necklace is for the woman who has flown to the wonders of the world.  
De ‘A touch of Blue’ ketting is een persoonlijk sieraad met een betekenis. In het 
ontwerp zie je drie elementen die verbonden zijn met jouw leven in de lucht. Het 
herinnert je aan de reizen, de bestemmingen en de bijzondere momenten die je hebt 
meegemaakt. Wat jou dit heeft gebracht of nog gaat brengen in je leven. Tastbaar, en 
toch subtiel. Een cadeau voor jezelf of voor een ander. De sieraden zijn verkrijgbaar in 
zilver en goud-verguld, echt goud op aanvraag. Wij mogen ook zo’n bijzonder 
juweel weggeven, mail ‘sieraad’ en je voorkeur voor zilver of goud-verguld naar 
secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je naam. 
Instagram: atouchofblue_collectie, Facebook: atouchofbluecollectie

Acai Amsterdam staat voor gezonde,  
(h)eerlijke en verse fruit- en groentepro-
ducten, rechtstreeks uit de wildernis van 
de Amazone. De Braziliaanse boeren zijn 
de basis die Acai Amsterdam mogelijk 
maakt, omgekeerd geven zij hen graag 
economische zekerheid en stimuleren 
duurzame landbouw. Wij mogen een 
Christmas box verloten, deze bestaat uit 
8x Bio Acai, 2 Fruitpuree/2 Smoothies 
naar keuze, 1 pak basis fruitsap, 300gr 
granola, 1 brigadeiro doos, Kerstcadeau, 
E-book recepten en Kerstkaart!  
Mail Acai naar secretariaat@vnconline.nl 
o.v.v. je naam om mee te dingen! 
Acaiamsterdam.nl

Gezond kerstgeschenk

Als je in de luchtvaart werkt, ben je constant in bewe-
ging. De schoenen die je draagt, hebben veel invloed 
hebben op je werkdag. Kwaliteit en comfort staan bij 
Wolky@Work voorop. Alle schoenen worden handge-
maakt in Portugal met zorgvuldig geselecteerde materia-
len. De schoenen worden volledig gemaakt van kwali-
teitsleer, zoals zacht nappa leer. Dit leer is enorm soepel 
en gaat lang mee. Door Wolky’s jarenlange ervaring in 
het ontwikkelen van comfortschoenen, weten zij als 
geen ander hoe je comfortabele, lekker zittende schoe-
nen maakt. Wil je je voeten graag verwennen met een 
paar heerlijke Wolky schoenen? Waag je kans en mail 
Wolky naar secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je naam 
want wij mogen twee paar schoenen naar keuze uit de 
collectie wolky@work verloten! 
wolkyatwork.com

Walk that way!



KLM / ACHTERGROND 
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•	 De geschatte looptijd van de RCF-lening 
5 jaar is, met een maximum van 6 jaar;

•	 De bijdrage van het personeel geldt 
voor zolang de steun niet is terugbetaald 
en beëindigd;

•	 KLM een extra bedrag aan de Neder-
landse staat moet betalen als KLM in 
staat is om de (staats)lening terug te 
betalen maar dat, om wat voor reden 
dan ook, verzuimt.

Met al deze kennis over de voorwaarden 
die op 26 augustus reeds bekend waren, 
heeft de VNC in het bewuste weekend de 
door de overheid opgestelde commitment 
clausule getekend. Er was dus geen sprake 
van blind tekenen bij het kruisje van een 
blanco cheque, het was immers al langer 
duidelijk dat de personele bijdrage meer-
dere jaren zou beslaan. Dat er partijen 
waren die meer tijd nodig hadden om te 
bepalen of zij zouden tekenen of niet, is 
hun verantwoordelijkheid. 

Noodzaak leningen en garantstellingen 
Vanwege de wereldwijde coronapandemie 

en de daaruit voortvloeiende crisis die  
ook de luchtvaart keihard raakt, biedt de  
Nederlandse overheid KLM en dochters  
KLC en transavia een garantiestelling van  
€ 2,4 miljard voor bankleningen en een 
directe staatslening van €1 miljard. De 
overheid stelt als voorwaarde voor het 
toekennen van dit steunpakket om de crisis 
door te komen, dat al het personeel een 
financiële bijdrage moeten leveren con-
form een lineaire inkomensstaffel (gradatie 
in bijdragen van 0 tot 20%).

Looptijd van tijdelijke reductie  
KLM vroeg bij de eerste bijeenkomst een 
looptijd van tweeëneenhalf jaar voor de 
tijdelijke reductie van arbeidvoorwaarden 
(t/m december 2022). Wij hebben vervol-
gens de (kortere) looptijd van de huidige 
cao voorgesteld, maar dat vond het bedrijf 
te kort vanuit de veronderstelling dat de 
overheid dit niet afdoende zou vinden. Uit-
eindelijk kwam KLM met de VNV uit op een 
looptijd van 27 maanden (1 oktober 2020 
tot en met 31 december 2022) en deze zou 
gelden voor alle domeinen. Na 1 oktober 

 In dit laatste magazine van 2020 praat het 
KLM-sectiebestuur jullie graag bij over een 
aantal grote onderwerpen die afgelopen 
tijd speelden en soms nog spelen. 

Op 25 augustus startten de onderhandelin-
gen over de reductie van de arbeidsvoor-
waarden voor de drie domeinen cabine, 
grond en cockpit. KLM en alle cabine- en 
grondbonden kwamen hiervoor bijeen, de 
vliegersvereniging wilde één op één met 
KLM over dit onderwerp praten. Het bedrijf 
gaf hier gehoor aan, ondanks dat zijzelf en 
de andere bonden de voorkeur gaven aan 
een multi-setting voor overleg.

Inkomensstaffel
Op 26 augustus heeft het bedrijf de confi-
dentiële termsheets met de voorwaarden 
van de overheid gedeeld, op straffe van 
een boete bij overtreding van die vertrou-
welijkheid. 
Uit deze documenten werd duidelijk dat 
het KLM-herstructureringsplan een looptijd 
tot en met 2025 dient te hebben en dat de 
arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het 
personeel wordt verwacht gedurende de 
gehele periode dat de leningen en -garan-
ties van toepassing zijn. Die bijdrage moet 
worden geleverd middels een reductie op 
arbeidsvoorwaarden langs een door de 

overheid vastgestelde lineaire (gradatie in 
bijdragen van 0 tot 20%) inkomensstaffel. 
De sheets zeggen hierover letterlijk: ‘Bo-
venstaande bijdrage van het personeel kan 
trapsgewijs worden opgebouwd en duurt 
voor zolang de steun niet is terugbetaald en 
beëindigd.’
Verder staat in de openbare kamerbrief 
van 26 juli: ‘Naast de afgesproken premies 
en rente, zal KLM bij terugbetaling van de 
steun (d.w.z. aflossing van de directe lening 
en beëindiging van het door de staat ge-
garandeerde bankenkrediet), en wanneer 
de financiële positie van KLM voldoende 
gezond is, een extra bedrag aan de Ne-
derlandse staat betalen. Dit bedrag zal 
oplopen met de looptijd van de steun om 
te stimuleren dat KLM zo snel mogelijk de 
steun zal afbetalen (indien dit mogelijk en 
verantwoord is).’ In deze kamerbrief wordt 
ook uitgelegd dat de werkkapitaal- faciliteit 
(Revolving Credit Facility RCF) de lening 
die via elf private financiers (banken) wordt 
verstrekt, een looptijd heeft van vijf jaar. 
‘De garantiepremie wordt ontvangen ge-
durende de looptijd van de RCF, waarbij de 
looptijd van de garantie is gemaximeerd op 
zes jaar.’ 
Het was op het moment van aanvang van 
de gesprekken tussen KLM en de bonden 
dus duidelijk dat: 

‘Er was geen sprake van blind tekenen bij 
het kruisje van een blanco cheque, het 
was al langer duidelijk dat de personele 
bijdrage voor meerdere jaren geldt’
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- nadat wij een akkoord op hoofdlijnen had-
den met KLM - bleek dat ze daarvoor alsnog 
had ingestemd met een kortere looptijd bij 
de VNV, namelijk 17 maanden (1 oktober 
2020 tot en met 28 februari 2022). Alhoewel 
wij ieder overleg standaard zijn begonnen 
met de vraag wat er bij andere domeinen 
aan nieuwe zaken gaande was, heeft KLM 
ons hiervan niet op de hoogte gesteld. 

IPB goodies
Hetzelfde gebeurde met het niet be-
kendmaken van extra IPB-faciliteiten voor 
het vliegersdomein. Toen dit ons via een 
omweg ter ore kwam, hebben we ook 
daarover onmiddellijk vragen gesteld. 
Temeer omdat eerdere gesprekspogin-
gen over dit onderwerp altijd van tafel 
werden geveegd met de mededeling 
dat IPB geen recht noch een arbeids-
voorwaardelijk onderwerp van gesprek 
kan zijn. In het overleg van 30 september 
reageerde KLM dat ‘als blijk van waar-
dering voor de bijzondere bijdrage  van 
KLM-medewerkers die minimaal 15% of 
meer leveren als arbeidsvoorwaardelijke 
bijdrage, er een extra IPB-afspraak is 
gemaakt’. De VNC heeft hard ingezet op 
een soortgelijk voordeel voor cabineper-
soneel: werknemers die ook hun bijdrage 
volgens de overheidseisen leveren, zou 
je ook moeten waarderen met een belo-
ning. KLM heeft in de vroege ochtend van 

1 oktober uitgesproken dat ze een alter-
natieve invulling voor KLM’ers die onder 
de 15% inleveren, zou onderzoeken. We 
mochten erop vertrouwen dat het bedrijf 
hier serieus werk van zou maken en daar-
op konden we voorlopig op hoofdlijnen 
akkoord gaan met het protocol. Nadat de 
overeenstemming op hoofdlijnen reduc-
tie arbeidsvoorwaarden op 1 oktober aan 
de overheid was gepresenteerd, meldde 
KLM ons geen alternatieve invulling te 
kunnen vinden. Ook de door de VNC in-
gediende andere IPB-voorstellen werden 
door KLM zonder tegenbod naar de prul-
lenbak verwezen. Het bedrijf wil blijkbaar 
niet al het bijdragende personeel belo-
nen met waardering middels een goodie, 
maar wel diegenen die volgens de door 
de overheid gestelde eisen boven de 15% 
leveren. Wij hebben volgehouden op dit 
onderwerp maar er is vanuit KLM helaas 
geen toenadering op gekomen.

LIFO en cao
CAO-artikel 4.3.3. luidt: Bij beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst wegens overtollig-
heid zal de diensttijd bepalend zijn en het 
gehele cabinepersoneel als één groep wor-
den beschouwd. Er bestaat geen verschil 
van inzicht tussen partijen dat hiermee LIFO 
wordt bedoeld, maar KLM is niet voorne-
mens de sinds 2015 wettelijk noodzakelijke 
ontslagcommissie hiervoor in te richten. 

Met de Wet Werk en Zekerheid (2015) is het 
verplicht gesteld om een ontslagcommissie 
in te richten indien wordt afgeweken van 
wettelijke afspiegeling. Alle cao-partijen 
dienen in te stemmen met de inrichting van 
een ontslagcommissie en in 2015 was onze 
cao-inzet om te komen tot invulling daar-
van, maar zowel KLM als FNV-cabine zijn 
daar destijds niet in mee gegaan. In 2017 is 
bovenstaande wederom opgenomen in de 
agenda voor de cao-onderhandelingen en 
ook toen waren diezelfde partijen daartoe 
niet bereid.

Het boetekleed
Vervolgens is een hectische tijd ontstaan 
met veel conflicten: over pensioengelden 
die toebehoorden aan personeel maar door 
het bedrijf op de plank werden geparkeerd, 
de éénzijdige -1 CA maatregel en zelfs 
werkonderbrekingen. Er is toen gefocust 
en alles op alles gezet om deze conflicten 
met het bedrijf acceptabel op te lossen, 
hetgeen is gelukt. Hierdoor is de inrichting 
van een ontslagcommissie op de achter-
grond geraakt en er leek ook geen urgentie 
omdat het tijdens voorgaande (luchtvaart)

foto Ingrid Brama

‘Naar de toekomst toe heeft de VNC 
haar juristen de opdracht gegeven om 
veranderende wetgeving nauwkeurig bij 
te houden en eventuele consequenties 
voor onze cao tijdig aan te geven’
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crisissen, zoals de Golfoorlog, SARS en 9/11 
altijd gelukt was om boventalligheid van 
cabinepersoneel weg te managen met be-
hulp van tijdelijk minderwerk, non-activiteit, 
ouderschapsverlof etc. Er zijn derhalve geen 
afspraken over de ontslagcommissie ge-
maakt en daarvoor trekken we dan ook het 
boetekleed aan. Naar de toekomst toe heeft 
de VNC haar juristen de opdracht gegeven 
om veranderende wetgeving nauwkeurig 
bij te houden en eventuele consequenties 
voor onze cao tijdig aan te geven. Dit moet 
bijdragen aan een (nog) scherpere inzet op 
onderhandelingszaken. 

Ontslagmethodiek
De VNC zal met KLM de varianten op de 
ontslagmethodiek van FNV Cabine gaan 
aanhoren. Erna moet worden besloten of 
daar een mogelijkheid tussen zit om af te 
wijken van wettelijke afspiegeling. Mocht 
dat zo zijn dan zou er overigens voor die 
mogelijke variant een ontslagcommissie 
moeten worden ingericht... Hiermee die-
nen alle partijen dan akkoord mee te gaan,  
hetgeen bij lifo niet lukte doordat KLM en 
FNV Cabine daar niet mee instemden.
Wettelijke afspiegeling wordt gebruikt tenzij 
er een ontslagcommissie is ingericht en cao 
partijen een andere methodiek afspreken. 
Bij wettelijke afspiegeling wordt er binnen 
de verschillende niet-uitwisselbare functies 
(CA, P en SP, waarbij over het al dan niet 
laten vallen van de AP-functie onder de  
P-groep nog een besluit moet worden ge-
nomen) afgespiegeld op leeftijdsgroepen 
en anciënniteit (datum in dienst). Andere 
varianten zijn geen optie zonder de inrich-
ting van een ontslagcommissie.  

Sociaal plan en bijdrage 
Inmiddels ligt er een gedegen sociaal 
plan waarin onder andere door onze inzet 

en volharding toch een lange terugkeer-
regeling van vijf jaar en met behoud van 
arbeidsvoorwaarden is vastgelegd. Op 
moment van schrijven zijn we nog steeds 
bezig om afspraken te maken over de per-
sonele bijdrage om te voldoen aan de door 
de overheid gestelde reductie op arbeids-
voorwaarden. 
Dit was in vogelvlucht een terugblik op 
2020, een jaar dat volledig in beslag werd 
genomen door corona en alle heftige  
effecten daarvan op de luchtvaart. We kun-
nen nog geen duidelijkheid geven over wat 
2021 ons zal brengen... We zijn wel ontzet-
tend hard aan het werk om gedwongen 
ontslagen voorlopig te vermijden, waarbij 
het aanbieden van een tweede VVR en de-
tachering naar KLC goede mogelijkheden 
hierop biedt. Komt er echter een nieuwe 
negatieve bijstelling van de productie, dan 
heeft dit negatieve gevolgen voor dit voor-
lopige geboekte resultaat.
Ik wens jullie ook namens mijn collega 
KLM-bestuurders Ingrid Brama, Carolina 
Bouwer, Annette Groeneveld, Ivo Kruse 
Koster en Roberto Tunzi  goede feestda-
gen en een vooral gezond 2021 waarin we 
hopelijk met z’n allen uit het dal kunnen 
kruipen.  

Chris van Elswijk
Voorzitter KLM-sectie VNC

Kaapstad

Langs de Amstel
Foto Paul Speekenbrink

DESTINATION
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eerste vier initials met een aflopend 
contract in 2021 een contract voor on-
bepaalde tijd aangeboden gekregen. 
Positief, maar we zijn er nog niet want ook 
voor de andere initials willen we hetzelfde 
realiseren en dus blijven we de druk erop 
houden. Gunstig is dat KLC de Embraer 
E195 in zijn vloot opneemt en extra FTE 
verwacht nodig te hebben voor volgend 
jaar. Reden temeer om de waardevolle 
collega’s met aflopende contracten bin-
nenboord te houden.

Samen zorgen voor positiviteit  
Ondanks dat nauwelijks te voorspellen 
valt wat 2021 ons gaat brengen, blijven 
we ons uiteraard hard maken voor onze 
leden. Of dit nu is vanuit individuele- of 

collectieve belangenbehartiging. Laten 
we er ook samen voor zorgen dat we  
door deze crisis komen en de positiviteit 
behouden.  

Wie had gedacht dat 2020 zo een andere 
wending zou krijgen dan het goede jaar 
voorgaande jaar? Daar waar we in de 
eerste maand van 2020 nog dachten dat 
we de positieve resultaten door konden 
zetten, bleek helaas al gauw het tegen-
overgestelde. Vanaf maart stond het over-
grote deel van de Embraer-vloot ingepakt 
en hadden we nagenoeg lege roosters. 

Cao-onderhandelingen hervat 
We vlogen nog op een handjevol be-
stemmingen, waarvan sommige code 
oranje hadden. Dat voelde voor crew 
onwennig en niet zoals het hoorde maar 
inmiddels doen we niet anders dan wer-
ken met allerhande coronamaatregelen, 
zowel aan boord als op stop. Door de 
perikelen rondom COVID-19 en het niet 
kunnen bereiken van overeenstemming 
op belangrijke punten kwamen de cao-
onderhandelingen stil te liggen. Geen 
wenselijke situatie omdat we liever een 
goed arbeidsvoorwaardenpakket had-
den afgesproken. Nu, acht maanden later, 
hebben we de onderhandelingen weer 

hervat en proberen we voort te borduren 
op waar we waren gebleven.
In de tussentijd hebben we helaas af-
scheid moeten nemen van de collega’s 
die begin dit jaar bij KLC in dienst kwa-
men. Een pijnlijk bedrijfsbesluit met 
alle gevolgen van dien. Voor deze CA’s, 
alsook voor de toekomstige collega’s 
die gepland stonden op een initial of 
kandidatenlijst, zijn we afspraken aan het 
maken die recht doen aan hun situatie en 
toekomst.

Positieve punten
Ondanks dat er nog te weinig wordt ge-
vlogen, is ons voordeel als KLC korps dat 
we momenteel het grootste deel van de 
Europese vluchten uitvoeren en hiermee 
een belangrijke bijdrage leveren. Dit is 
niet alleen gunstig voor de financiële po-
sitie maar vooralsnog ook voor het korps 
omdat KLC voor nu en volgend jaar extra 
FTE verwacht nodig te hebben. Over hoe 
dit ingevuld zal worden, komt de komen-
de tijd meer duidelijkheid. 
Op moment van schrijven hebben de  

‘De eerste vier initials met een aflopend 
contract in 2021 hebben een contract 
voor onbepaalde tijd aangeboden 
gekregen en voor de andere initials 
willen we hetzelfde realiseren en blijven 
we de druk erop houden’

KLC Sectiebestuur
Luc van der Eijk en Cas Voskuyl

foto Igor Smirnov
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‘Waar het een tropische zomer qua 
temperaturen was, werden de wolken 
boven het bedrijf alleen maar donkerder. 
De veranderende kleurcodes hielpen 
ook niet bij het verder willen en kunnen 
opstarten van de vliegproductie’

transavia Sectiebestuur
Angela Visser en Antonie Kloots

passagiers straks weer op vakantie? Het 
zijn op dit moment allemaal nog vragen 
waar niemand het antwoord op heeft. 

Spiegel
April 2020 ben ik opnieuw gekozen als 
voorzitter van de transavia sectie bij de 
VNC. Iets waar ik jullie dankbaar voor ben. 
Maar eerlijk is eerlijk, de afgelopen maan-
den vielen zwaar. Het vertrouwen is er dat 
transavia er wel weer bovenop gaat komen, 
maar een jaartal daaraan hangen, daar 
wagen we ons niet aan. 
De beslissingen die gemaakt zijn en nog 
moeten worden gemaakt, zijn naar eer en 
geweten gemaakt. Doet het soms pijn? 
Ja, absoluut. Naast dat Antonie en ik de 
VNC transavia sectiebestuurders zijn, zijn 
we natuurlijk zelf ook cabinecollega’s. Als 
bestuur voelen we diezelfde pijn die ieder 
ander voelt. 
Gelukkig heb ik de Rotterdamse men-
taliteit meegekregen: ‘niet lullen maar 
poetsen’. Als ik ergens voor ga, doe ik dat 
voor de volle 100%, weeg ik de verschil-
lende belangen en neem ik misschien de 
ene keer een beslissing meer vanuit een 
zakelijke invalshoek en de andere keer 
meer vanuit emotie. Het is belangrijk om 
daar een juiste balans in te vinden. Soms 
is het goed dat een ander je een spiegel 
voorhoudt en ik ben blij dat ik tot nu toe 

mezelf nog steeds recht in de spiegel kan 
aankijken. 

Feestdagen
Op het moment van schrijven is er nog 
onbekend wat voor invloed de gestelde 
maatregelen zullen hebben op de manier 
van het vieren van de aankomende feest-
dagen. Laten we hopen dat er toch nog 
een lichtpuntje is in 2020 en dat het in 
ieder geval gevierd kan worden met men-
sen die je dierbaar zijn. Koester de mooie 
momenten, zeker in deze tijden. 

Mede namens Antonie wens ik iedereen 
gezellige dagen, op welke manier dan ook. 
En in goede gezondheid op naar een beter 
2021!  

Angela Visser

In het laatste VNC Magazine van 2019 slo-
ten we af dat we vol goede moed dit jaar 
in zouden gaan. We hadden op voorhand 
al flink wat uitdagingen met het sluiten van 
een nieuwe cao en roosters met de huidige 
WRR, maar uit een automatisch indelings-
systeem. Wanneer je begin dit jaar had 
gevraagd, welk jaar gaan we tegemoet, 
dan had niemand dit kunnen voorspellen. 
Waar in maart de hele transavia vloot stil 
kwam te staan, begon voor ons als sectie-
bestuur een periode die we niet konden 
voorzien. Waar de meeste cabinecollega’s 
thuis zaten, werd er van het sectiebestuur 
volledige beschikbaarheid verwacht en sta-
pelden de overleggen zich op. Als het ware 
stonden wij vanaf dat moment 24/7 aan.  

Geautomatiseerd roosteren
Waar wij als bestuur blij waren dat er nu 
toch ingedeeld zou gaan worden met de 
huidige WRR en de eventuele inzichten die 
daaruit zouden volgen, is dit uiteindelijk in 
de soep gelopen. Het automatisch rooster-
systeem is live gegaan maar er is door de 
coronaperikelen vanaf dat moment geen 
normale productie meer gedraaid. Het is 
daarom erg moeilijk om een eerlijk oordeel 
te vellen over de roosters die zijn gepu-
bliceerd, hoe de verdeling is onder het 
korps en welke echte roosters eruit zouden 
komen bij een normale productie of waar 
eventuele verbeterpunten zouden liggen. 

Cao-gesprekken
Vol goede moed begonnen we in februari 
2020 aan verkennende gesprekken met het 
bedrijf. transavia draaide goed, de voor-
uitzichten waren rooskleurig en daar was 
de inzetbrief van de cao ook naar. De cao 
liep op 1 april 2020 af en als bestuur wilden 
we graag één ding: voor het aflopen een 
nieuwe cao afsluiten, dat was ons immers 
de vorige keer ook gelukt. 
En toen… toen was daar corona. De ge-
sprekken werden opgeschort, er lagen an-
dere prioriteiten, begrijpelijk. Helaas hoef 
ik niet meer toe te lichten in welk zwaar 
weer we zijn beland. 
Waar het een tropische zomer qua tempe-
raturen was, werden de wolken boven het 
bedrijf alleen maar donkerder. De verande-
rende kleurcodes hielpen ook niet bij het 
verder willen en kunnen opstarten van de 
vliegproductie en voor de gesprekken die 
gevoerd moesten worden. 
Van een plus cao gingen we naar een her-
structureringsplan voor het behoud van 
werkgelegenheid. Het is een flinke dobber. 
‘In een normale situatie’ is het wat makke-
lijker vooruitkijken. Dit jaar is allesbehalve 
‘normaal’. In onze live sessies met leden 
heb ik al vaker geopperd om een glazen 
bol aan te schaffen. Dan konden we samen 
vooruitkijken naar wat er gaat komen, een 
beetje zekerheid, op welke termijn komt  
er een vaccin beschikbaar, durven onze 

foto Oscar Lammers
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easyJet bestaat dit jaar 25 jaar maar dat 
gaan we helaas niet vieren. Geen confetti, 
ballonnen of feestmutsen, maar een grote 
grijze wolk boven ons hoofd die Covid-19 
heet. Door de pandemie lijdt easyJet voor 
het eerst sinds haar oprichting in 1975 ver-
lies, maar we blijven positief. 

Oranje toekomst
Met de komst van een vaccin kleurt de 
toekomst weer oranje en zal iedereen lang-
zaamaan hopelijk het vertrouwen terug- 
krijgen in het reizen en er weer lekker op 
uit willen gaan. Voor nu zetten we nog even 
door en zien we licht aan het einde van de 
tunnel. We zijn trots op onze cabin crew en 
applaudisseren voor hun doorzettingsver-
mogen en veerkracht in deze onzekere en 
moeilijke tijd. Ons werk, onze passie, ziet er 
helaas momenteel heel anders uit en is in 
veel aspecten minder leuk dan voorheen. 
Maar iedereen doet het ontzettend goed 
en we helpen elkaar hier doorheen. 

Nieuwe cao
Onze nieuwe cao is reeds grotendeels van 
kracht sinds oktober maar jammer genoeg 

is deze nog niet helemaal uitgewerkt. We 
zijn achter de schermen druk bezig met de 
laatste aanpassingen en de puntjes op de i 
te zetten. We verwachten hiermee voor het 
einde van het jaar klaar te zijn en het resul-
taat met jullie te delen! 
Voor al jullie vragen en support mail naar 
sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl

We wensen jullie allen heel fijne feestdagen 
en voor 2021 een goede gezondheid!  

 

easyJet Sectiebestuur
Ron Sneijder en Farah van Keeken

‘We zijn trots op onze cabin 
crew en applaudisseren voor 
hun doorzettingsvermogen en 
veerkracht in deze onzekere 
en moeilijke tijd’
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Bij het instappen merkte ik het voor het 
eerst. Ik kon het stoelnummer niet meer 
lezen zonder de instapkaart een meter van 
me af te houden. Toen ik ook niet meer 
kon zien wat er op de containers in de gal-
ley stond, kon ik er niet meer omheen. Er 
moest een leesbrilletje komen.

Geen kek wijf
Nóg een memorabel moment tijdens een 
vlucht naar Accra; ik kreeg een beoorde-
ling en in de laatste zin stond: ‘Wat een 
charmante vrouw en wat een aanwinst 
voor onze C-class passagiers’. Hoewel dat 
op zich natuurlijk een verdomd mooi com-
pliment is, staat er niet dat ik een kek wijf 
ben. Langzaam daalde ie in. Ik word een 
dagje ouder.

Ik weet nog dat ik een paar dagen later in 
de spiegel keek en zag dat er een wimper 
op mijn kin gevallen was. Groot was mijn 
ontgoocheling toen ik ontdekte dat ie vast 
zat.  Een paar maanden later attendeerde 
een collega me op het feit dat er chocola 
op mijn voorhoofd zat waarop ik haar 
moest vertellen dat het geen chocola was, 
maar een pigmentvlekje. Ik lachte quasi 
soepeltjes ons gezamenlijk ongemak weg. 
Ook een beetje confronterend was het 
moment waarop een purser me op de 
schouder tikte terwijl we naar het beman-
ningencentrum liepen en zei: ‘Je bent ver-
geten je boordschoenen uit te doen’. Toen 

moest ik haar uit de droom helpen en zeg-
gen dat dit toch echt de allerspannendste 
hakken zijn die ik bezit.

Die ouwe
Maar de absolute genadeklap kwam tij-
dens een vlucht naar Kuala Lumpur.  Ik 
werkte in de economy class en had het ui-
termate naar mijn zin. Tijdens het inschen-
ken van een kopje koffie stond ik gezellig 
een beetje te babbelen met een passa-
gier. Daar zat ie. Een man, aan de andere 
kant van het gangpad...  
Hij veerde een beetje op uit zijn stoel en 
vroeg met een harde stem en een zwaar 
Rotterdams accent aan zijn vriend die in 
mijn werkgebied zat: ‘Vraag jij voor mij 
eens effe een biertje aan die ouwe!’

Het meest gênante van de hele situatie was 
dat ik eerst nog even omkeek. 

Bianca de Kat

 KATTEBEL

UIT DE DROOM
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Kaapstad

Finland
Foto Maaike Binnenmarsch
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INTERVIEW 

Victor, wat doet een onderhandelaar 
precies en hoe ben jij ertoe gekomen dit 
te gaan doen? 
Mijn rol binnen de VNC is onderhandelaar 
en primaire woordvoerder naar de werk-
gevers namens de verschillende secties 
(KLM, KLC en transavia). Via een omweg ben 
ik daarin terechtgekomen. Ik werkte rond 
mijn 25ste bij een verzekeringsmaatschap-
pij en was daar tamelijk fanatiek lid van de 
Ondernemingsraad. We probeerden in de 
OR een fusie te voorkomen en zoveel mo-
gelijk werkgelegenheid te behouden voor 
Alkmaar, mijn woonplaats. We waren daar - 
mede door rechtszaken tegen de werkgever 
- succesvol in, wat redelijk uniek was. In die 
tijd ben ik lid geworden van een vakbond, 
de Unie, en zij hebben mij uiteindelijk bena-
derd om voor hen te komen werken. Bij de 
Unie kwam ik in de burgerluchtvaart te-
recht, onder meer voor grondpersoneel van 
transavia, KLM en Martinair. In de avonduren 

Victor Kloos 
Victor Kloos is professioneel onderhandelaar/woordvoerder en sinds 

2010 werkzaam voor de VNC waar hij nauw is betrokken bij onder 
andere de cao-onderhandelingen met KLM, KLC en transavia... Geen 
eenvoudige opgave, zeker niet in de huidige crisistijd met vergaande 

bezuinigingen, overheidsvoorwaarden gekoppeld aan leningen en voor 
het eerst zelfs serieuze dreiging van gedwongen ontslagen. We spraken 

Victor over de huidige uitdagingen en zijn ervaringen.

tekst Wendy Smit

studeerde ik organisatiepsychologie en ben 
daar ook in afgestudeerd. Daarna begon ik 
voor mezelf met mijn bedrijf Personeelsbe-
lang.nl, waarmee ik meerdere vakbonden 
vertegenwoordig. Na mijn werk bij De Unie 
heb ik een lokale politieke partij in Alkmaar 
opgericht (inmiddels al een tijd de grootste) 
en ben ik daarvoor wethouder geworden. Er 
zijn veel raakvlakken tussen mijn werk in de 
politiek en die als onderhandelaar, de pro-
cessen zijn vergelijkbaar. Ik vind dat enorm 
leuk; het beïnvloeden van die processen, de 
psychologische benadering ervan. Mijn stu-
die komt daar goed bij van pas, onbewust 
gebruik ik dat echt wel in mijn werk.

Waarom vind je werknemersorganisaties 
belangrijk en wat maakt dat jij je voor 
werknemers wil inzetten?
Laat ik vooropstellen dat ik absoluut  
niet tégen werkgevers ben, ik ben groot  
voorstander van ondernemerschap. Per-

soonlijk heb ik een vrij individualistisch ka-
rakter maar vind ik het uitermate belangrijk 
dat er evenwicht ontstaat in arbeidsverhou-
dingen. Als je de belangen van werknemers 
wil behartigen, dan kan je dat veel beter 
als collectief doen. Zeker in grote organisa-
ties kan je bepaalde zaken niet in je eentje 
bereiken, het is slim om je te organiseren. 
Wat ik overigens leuk vind aan het werk in 
de luchtvaart is dat werknemers over het 
algemeen vrij positief zijn over hun werkge-
ver. Ze hebben een redelijk evenwichtige 
benadering en zijn - om het plat te zeggen 
- geen enorme zeikerds. Dat kan in mijn 
optiek soms ook te ver doorslaan, waardoor 
het uiteindelijk toch onevenwichtig wordt. 
Vooral voor cabinepersoneel merk ik dat het 
soms lastig is te volharden in het voor zich-
zelf opkomen. Dat zit denk ik ook een beetje 
in de aard van het werk: men wil vriendelijk 
blijven, aan boord moet je snel tot oplos-
singen van problemen komen én daarbij is 

‘De VNC is een erg sterke club met 
zeer betrokken bestuursleden en 
medewerkers en trouwe leden. 
Alles bij elkaar zorgt dat voor een 
uitzonderlijk hoge organisatiegraad’ 

foto Nathalie Pruijs
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toen wel ‘als het nú niet kan, dan gaan we 
het dus nooit meer krijgen’. 

De omstandigheden en de crisis waarin 
we verkeren zijn ongekend, beïnvloedt 
dat de manier van onderhandelen? Is 
jouw rol daarin ook veranderd?
Er zijn natuurlijk door de overheid strenge 
voorwaarden gesteld, zo is de reductie 
op arbeidsvoorwaarden strak gekaderd, 
hierdoor wordt de onderhandelingsvrijheid 
beperkt. We proberen daar zo creatief mo-
gelijk mee om te gaan, dat is best een uit-
daging want je moet wél aan de continuïteit 
van het bedrijf denken en zo min mogelijk 
risico’s lopen op verlies van werkgelegen-
heid. Het is oppassen geblazen, mede 
omdat alles wat je doet grote invloed kan 
hebben op de publieke opinie: de lucht-
vaart staat niet echt in een positief daglicht 
momenteel. Dat speelt meer dan ooit mee 
in de besluitvorming: je moet soms beslis-
singen nemen die passen bij de actuele 
omstandigheden. Wat overigens niet bete-
kent dat je maar overal mee akkoord moet 
gaan, je moet je wel fanatiek blijven inzet-
ten voor het belang van de werknemers. Zo 
hebben we bijvoorbeeld bij de afspraken 

voor het Sociaal Plan er het maximale uit 
weten te slepen.
De politiek helpt overigens ook niet, door 
allerlei aanvullende eisen te stellen op 
gebied van duurzaamheid breng je de con-
currentiepositie van KLM en haar dochters 
in gevaar. De politiek in Nederland is veel 
strenger voor de luchtvaart dan andere Eu-
ropese landen, ik vind dat niet getuigen van 
zorgvuldig omgaan met werkgelegenheid 
en maak me daar zorgen over.

Tot slot, hoe denk je over de VNC als 
werknemersorganisatie?
Wat ik leuk vind aan de VNC, is dat het 
verenigings-idee er sterk leeft. Het wordt 
duidelijk vóór en dóór cabinepersoneel 
gerund en heeft geen politieke agenda 
of landelijke koers om rekening mee te 
houden. Verder is het een erg sterke club, 
met zeer betrokken bestuursleden en me-
dewerkers en trouwe leden. Alles bij elkaar 
zorgt dat voor een uitzonderlijk hoge orga-
nisatiegraad, bij sommige secties tot wel 
boven de 90%. Dat zie je vrijwel nergens 
meer, ja misschien bij de politie of defensie, 
maar het maakt de vuist die je kunt maken 
bij onderhandelingen een stuk groter!   

de onderlinge sfeer enorm belangrijk. Maar 
je moet in het onderhandelen soms lang 
volhouden, de langste adem willen hebben 
en er in het belang van de werknemers wat 
nuchterder naar kijken.

Je staat bekend om die nuchtere en soms 
wat onorthodoxe manier van onderhan-
delen. Doe je dat bewust?
Voor een deel wel, ja, en daarnaast zit het in 
mijn persoonlijkheid, wat mij betreft is het 
de truc om altijd jezelf te blijven. Dat is ook 
mijn handelsmerk en mijn strategie, ik mag 
graag een beetje ontregelen en enigszins 
ongrijpbaar worden geacht. Ik probeer 
scherp aan de wind te varen, wat niet weg-
neemt dat ik wel hartelijk in de relatie ben, 
hoor!

Bij de VNC vertegenwoordigen we 
cabinepersoneel van vier secties: KLM 
Cityhopper, transavia, KLM en easyJet. 
Zijn er onderlinge verschillen?
Ja, bij KLC is bijvoorbeeld een sectie met 
vrij jonge mensen, dat geeft een andere 
dynamiek in het overleg. Het is een meer 
informele setting waar men snel tot resul-
taat wil komen. Bij KLM hecht men aan be-
paalde omgangsvormen en rituelen die je 
wel vaker ziet bij grote bedrijven, dat maakt 
het proces wat stroperiger. Bij transavia valt 
me op hoe enorm loyaal het cabineperso-
neel aan het bedrijf is, meer nog dan bij de 
andere secties. Ondanks het feit dat die 
werkgever regelmatig de grenzen opzoekt 
en vaak een vrij harde opstelling heeft naar 
werknemers. Ik heb er geen verklaring 
voor, maar ik constateer wel dat er verschil 
zit in de populaties.

Je onderhandelt niet namens onze 
‘jongste’ sectie, easyJet?
Nee, bij easyJet is het wat ingewikkelder 

omdat het moederbedrijf in Engeland ze-
telt en alle onderhandelingen in het Engels 
gaan. Het sectiebestuur van easyJet doet 
het overigens uitstekend onder aanvoering 
van voorzitter Ron Sneijder, van wie Engels 
de tweede moedertaal is.
De VNC heeft er verder wel voor gekozen 
om met een onafhankelijke onderhandelaar 
te werken. Dat heeft z’n voordelen: voor 
sectiebestuurders is het soms lastig om zich 
in het proces vast te bijten, het is wel hún 
werkgever waar ze mee te maken hebben. 
Ik kan het me permitteren om me harder op 
te stellen en de klappen als het ware op te 
vangen. Voor de onafhankelijke uitstraling is 
dat belangrijk. Een ander voordeel is dat ik 
op alle verschillende borden schaak en dus 
ook weet wat er bij de andere secties wordt 
gedaan. Zeker in de huidige moeilijke situ-
atie kan dat heel waardevol zijn. 

Je werkt tien jaar voor de VNC. Is er 
in die tijd veel veranderd, gaat het er 
harder aan toe? 
Rond 2014 kwam er een andere strategie 
bij KLM, men ging zelf meer communiceren 
over de cao-processen en arbeidsvoorwaar-
den en probeerde als het ware door beïn-
vloeding een stemming te creëren. Begrijp 
me niet verkeerd, dat is hun goed recht, 
maar je merkte dat er minder mogelijk werd 
in onderhandelingen, ook toen het bedrijf 
er - in de jaren vóór corona - uitstekend voor 
stond. Bij die laatste cao-onderhandelingen 
eind vorig jaar was het echt een keuze van 
de werkgever om er snoeihard in te gaan. 
Nu hoeft hard niet per se slecht te zijn, ik 
hou zelf wel van duidelijkheid. Wat ik ech-
ter onbegrijpelijk en ook niet chique vond, 
was dat er niet méér voor de werknemers 
gedaan werd, ook vanuit hun ondernemer-
schap. We hebben uiteindelijk wel een aan-
vaardbaar resultaat bereikt, maar ik dacht 
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is geboren en getogen op Curaçao, 
verhuisde zeventien jaar geleden naar 
Nederland en vliegt 100% bij transavia

Crystal Franken 

Wie ben je - Ik ben Crystal, 36 jaar en 
woon met mijn vriend en zoontje in het 
Brabantse Oosterhout. Ik vlieg sinds 2009 
in 100% dienstverband en sinds 2013 ben 
ik SCCM.

Meldstation - 80% Eindhoven en 20% 
Amsterdam. Eindhoven is een leuke kleine 
basis waar bijna iedereen elkaar kent. 
Amsterdam is ook heel fijn omdat je daar 
nieuwe collega’s ontmoet.

Nevenfunctie - Als safety instructrice 
geef ik verschillende trainingen. Het is 
mooi dat ik zo extra kennis mag over-
brengen aan collega’s en dat we tijdens 
de trainingen ook veel van elkaar kunnen 
leren! Misschien wil ik in de toekomst ook 
wel aan de slag als unit coach.

Gênant - Toen we tijdens het uitstapen 
nog beneden bij de trap moesten staan, 
struikelde ik en viel een paar tredes naar 
beneden terwijl de passagiers achter me 
aanliepen. 

Heerlijk - Reizen! Daar ben ik dol op, ik ga 
graag een paar keer per jaar weg.

VNC - Ik ben heel blij met de sectiebe-
stuurders, ze hebben me steeds goed 
geholpen en staan altijd voor je klaar. Daar 
ben ik dankbaar voor! Ik ben ook trots op 
hoe ze de cao-onderhandelingen hebben 
gedaan en wat ze hebben bereikt in deze 
moeilijke tijden.  
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Erkentelijk voor toewijding en loyaliteit 
Bij deze willen wij ook onze speciale dank 
uitspreken aan leden die zich jarenlang zeer 
actief hebben ingezet voor de VNC. Denk 
aan belangrijke en waardevolle werk-
zaamheden voor de Ondernemingsraad, 
Groepscommissie, servicedesk, het 
scholingsteam, (bestuur) Ledenraad, 
Kascommissie, vertaling van het Magazine 
voor ACC, cabin investigation, het 
pensioenfonds, cabin safety & security 
inspections en onze eigen columnisten.  
Deze collega’s hebben mede de VNC 
draaiende gehouden om zo voor al het 

cabinepersoneel de zaken op velerlei 
gebied zo goed mogelijk te regelen. We 
nemen met pijn in ons VNC-hart afscheid.

Het gaat jullie goed! 
We danken alle VVR-VNC collega’s  
voor hun jarenlange collegialiteit, 
toewijding, loyaliteit en lidmaatschap  
en voor de mooie herinneringen. We 
wensen eenieder een schitterend  
nieuw hoofdstuk toe en een gezonde 
toekomst. Hopelijk, bij voorkeur in  
betere luchtvaarttijden, tot ziens aan 
boord. Het gaat jullie goed!   

Afscheid van en dank aan 
VNC VVR-collega’s 

Voor een groot aantal collega’s breekt een nieuwe periode aan omdat zij 
met de Vrijwillige Vertrekregeling afscheid van het vliegende bestaan 

nemen. In Magazine 4 (augustus) hebben we leden podium gegeven voor 
hun mooie herinneringen, hun soms toch dubbel voelende afscheid, hun 

nieuwe startkansen en lieve wensen richting het korps. 

 

Hannet Bilderbeek
Senior Purser
In dienst 1986, VVR 1-12-2020
Vertaler Engelstalig VNC 
magazine, taaltrainer

‘Stick Together!’

Alexandra Curfs
Purser 
In dienst 2001, VVR 1-12-2020
VNC servicedesk, 
Groepscommissie31 

‘Lieve collega’s, in uitdagende tijden 
komt je ware zelf naar boven, sta stil 
en luister. Dan komt het goed. Veel 
sterkte en dank voor alle mooie 
ervaringen die ik mede door jullie 
heb mogen meemaken.’

Bianca de Kat
tweebander
In dienst 1987, VVR 1-12-2020
Columnist VNC Magazine

‘You don’t always need a plan. 
Sometimes you just need to breathe, 
trust, let go and see what happens.’

Ellen Wensink
Purser
In dienst 1990, VVR 1-12-2020
Cabin investigator

‘Lieve collega’s, ik wens jullie 
oneindig veel mooie, fijne en 
gezellige reizen! Het ga jullie goed!’

Paul Millward
Senior Purser
In dienst 1990, VVR 1-12-2020
VNC KLM Ledenraadslid, Kascommissielid, 
vertaler Engelstalig Magazine en (ISSO) Cabin 
Investigator

Lieve collega’s, dank voor de on- 
noemelijk veel mooie momenten en ervaringen 
samen, de fantastische samenwerking, jullie 
openheid, warmte, geduld, begrip en empathie. 
Met name jullie ga ik missen. Blijf gezond en blijf 
gelukkig - de rest is bijzaak.’
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Michael Vis
Purser
In dienst 1980, VVR 
1-12-2020
Bestuurder VNC 
KLM Ledenraad

‘Onverwacht maar niet 
ongewild ga ik eerder 

met pensioen. Lang geleden 
begonnen ‘voor één zomertje’, 

het is echter nooit meer winter geworden. 
Laat je nooit ontmoedigen door wat anderen 
zeggen, dat iets niet kan. Doe als Pippi 
Langkous, zeg: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk wel dat ik het kan.’

Jeannette Zuidhof
Senior Purser
In dienst 1982, VVR 1-12-2020
VNC servicedesk, coach scholingsteam, 
VNC KLM Ledenraadslid

‘Het was een prachtige reis. Ik ga nu landen. Lieve collega’s, 
ik hoop dat jullie KLM nog heel lang in de lucht houden.’

Leon Verberkt
Senior Purser
In dienst 1989, VVR 1-12-2020
Columnist VNC Magazine

‘Mijn dromen zijn uitgekomen, geen 
mooier leven had ik kunnen leiden. 
Zonder jullie was mijn reis door de 
wereld heel anders verlopen, dank-
baar voor alles we samen meemaakten 
en bereikten. En uit het oog betekent 
nooit maar dan ook nooit uit het hart. 
Heb vertrouwen, want het komt 
uiteindelijk allemaal goed.’ 

Helene Hendriks
Senior Purser
In dienst 1982, VVR 1-12-2020
VNC KLM 
Ledenraadslid 

‘Zorg dat jullie 
zoveel mogelijk 
arbeids-
voorwaarden
in stand houden.’

Rob Koster
Senior Purser  |  In dienst 1990, VVR 1-12-2020
VNC KLM Ledenraadslid, voormalig bestuurslid en 
vice-voorzitter namens werknemers Stichting Pensoen-
fonds KLM-cabinepersoneel, voormalig voorzitter KLM 
Ledenraad VNC, voormalig lid bestuur Ziektekostenver-
zekering KLM-personeel

‘Wees solidair, sterk en standvastig. 
Blijf lief voor elkaar en soms lastig.’ 

Miranda van Heukelom-Honig 
eenbander |  Vliegt 35 jaar, sinds 2011 bij KLM, VVR 1-10-2020
VNC KLM Ledenraadslid

‘Mijn hart vliegt met jullie mee en voelt jullie kracht en doorzettings-
vermogen. Ik hoop dat uiteindelijk maar heel weinig collega’s 
gebruik moeten gaan maken van het sociaal plan en dat de VVR bij 
heeft gedragen aan behoud van alle kanjers die met maximale 
energie toewerken naar KLM zijn volgende lustrum. Wishing you 
many happy landings.’  

Conny Talboom
Senior Purser
In dienst 1992, VVR 1-12-2020
VNC KLM Ledenraadslid 

‘Ik ben vol 
vertrouwen, dat de 
overgebleven 
collega’s het MET 
elkaar VOOR elkaar 
krijgen, dat KLM als 
een fenix zal 
herrijzen uit deze 
moeilijke tijd. Ik sluit 
jullie voor altijd in 
mijn blauwe hart en 
zal jullie waar kan 
blijven volgen.’ 

Joke Louwerse-Steinhart 
eenbander
In dienst 2007, 
VVR 1-12-2020
VNC KLM 
Ledenraadslid

‘Accept what is.
Let go what was. 
Believe in what 
will be!’

Judith Terwindt-van Berkom
Senior Purser
In dienst 1981, VVR 1-12-2020
VNC KLM Ledenraadslid, 
Groepscommissie31, 
Ondernemingsraadlid VNC fractie, 

‘Boven de wolken schijnt altijd de zon, 
probeer te genieten van de dingen die 
er nog wel zijn en goed gaan.’



37    36    VNC MAGAZINE / 6 / 2020VNC MAGAZINE / 6 / 2020

 INHOUD 

Hilde werd in oktober door de KLM  
Ledenraad tot 2e secretaris van het Dagelijks 
Bestuur gekozen, daarvoor was ze al enige 
jaren Ledenraadslid. Door secretariële on-
dersteuning sinds februari dit jaar heeft zij 
zich een goed beeld kunnen vormen van 
alle werkzaamheden die de functie inhield. 
Hilde, die in januari 1998 begonnen is bij 
KLC, heeft inmiddels de functie van twee-
bander aan boord bij KLM.

Wat bied jij als persoon aan de VNC?
Vanaf dag één dat ik lid was van de VNC heb 
ik mij altijd extra verdiept in de inhoud van 
onze arbeidsvoorwaarden en alles daarom-
heen. Al snel ben ik op zoek gegaan naar 
hoe en in welke vorm ik mij extra kon inzet-
ten voor de VNC. Eerst bij het KLC-sectiebe-
stuur, daarna in de KLM Ledenraad en dan 
nu in de functie van tweede secretaris in het 
Ledenraad Bestuur. Mijn gestructureerde en 
zorgvuldige manier van werkengaan zeker 
bijdragen. Mijn positieve instelling en ge-
drevenheid maken dat ik denk en handel in 
mogelijkheden. Verder ben ik enorm betrok-
ken, loyaal en maak ik af waar ik aan begin. 

Welk onderwerp dat in de Ledenraad 
speelt heeft jouw bijzondere aandacht?
Wat mijn volle aandacht heeft, is de corona-
problematiek en de ernstige gevolgen daar-
van. Ik ben blij dat we, naar mijn mening, 
een goed sociaal plan hebben afgesproken, 
wat een goed vangnet is voor mensen die 
straks misschien gedwongen hun uniform 
moeten inleveren. 

Welke ervaring heeft je geraakt? 
Ik heb altijd bewondering gehad voor  
Nelson Mandela. Dat is alleen maar ge-
groeid na het bijwonen van een benefiet-
concert in Kaapstad waar hij de menigte 
toesprak. Dat kwam binnen. Een ervaring 
om nooit te vergeten! Zijn strijd tegen apart-
heid is, ondanks dat hij niet meer in leven is, 
nog steeds een inspiratie voor velen. 

Wat is jouw motto? 
Een motto past niet zo bij mij. In mijn 
WhatsApp profiel staat de volgende quote: 
TRAVEL as much as you can. As far as you 
can. As long as you can. Life’s not meant to 
be lived in one place… prachtig vind ik!  

EVEN VOORSTELLEN

Hilde Algera
2e secretaris Dagelijks Bestuur KLM Ledenraad

foto Rita Zovanyi
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Doel is om onregelmatig werkend  
Nederland weer aan een gezonde slaap 
te helpen. We spraken met auteur Irma 
over hoe je gezond onregelmatig kunt 
werken. Zij is expert op het gebied van 
slapen en vergaarde haar kennis onder 
andere via een opleiding aan de Lon-
dense Sleep School. Daar leerde ze de 
Acceptance & Commitment Therapy, wat 
kortweg betekent dat slapen eigenlijk 
niets doen is. Dat is voor velen van ons 
makkelijker gezegd dan gedaan.

In Nederland werken ongeveer 4 
miljoen mensen buiten de reguliere 
kantoortijden. Werken in de nachtelijke 
uren verstoort het bioritme wat kan 
leiden tot nadelige gezondheidsef-
fecten. Daarnaast heb je meer kans op 
stemmingsklachten zoals een korter 
lontje en sombere gedachten. Ook kun 

je problemen krijgen met je concentra-
tie en geheugen, waardoor fouten op 
de loer liggen, je minder werkplezier 
ervaart en de veiligheid in het geding 
kan komen. Slaapproblemen komen 
volgens de Gezondheidsraad anderhalf 
tot tweemaal vaker voor bij nachtwer-
kers dan bij dagwerkers. ‘Nachtdien-
sten afschaffen is in onze economie 

GOEDE NACHT 
Slapen is een vak apart 

Slapen is een veelbesproken onderwerp bij cabinecollega’s 
bijvoorbeeld onderweg naar Verweggistan. Ook tijdens het ontbijt 

op de route is de eerste vraag meestal hoe de nacht verlopen is: 
plafonddienst of geluksvogel? Aline Kruit (arts-ondernemer en coach) 

en Irma Leijten (trainer en coach) verdiepen zich in dit belangrijke 
thema en schreven samen het boek ‘Goede Nacht’.

Tekst An Verelst

‘Cabine crew werkt onregelmatig 
en moet op cruciale momenten 
alert zijn terwijl het bioritme 
soms om slaap schreeuwt’ 

niet mogelijk maar het goede nieuws is 
dat je kan leren slapen.’ 

Geen schaapjes of kruidenthee 
‘Voor een goede slaper is slapen niets 
doen: lekker liggen en - hup - naar dro-
menland. Een slechte slaper is druk in de 
weer met trucjes om te kunnen slapen 
en dat werkt averechts. Leren niets doen 
is onnatuurlijk voor het menselijk brein 
dat van nature in actie schiet bij het op-
lossen van problemen. De hulpverlening 
voor minder goede slapers kan beter; 
het accent ligt nog steeds op diagnos-
ticeren of beperkt zich tot pillen na een 

bezoek aan de huisarts of na een lange 
wachttijd tot therapie bij een slaapcen-
trum.’ Er bestaan vele onderzoeken naar 
slaapproblematiek, maar in de praktijk 
gebeurt er in het bedrijfsleven weinig 
mee. ‘Meer en meer mensen werken 
onregelmatig, kijk maar naar branches 
zoals online shopping, de zorg, poli-
tiek en transport. Het is onze missie om 
nachtwerkend Nederland te helpen bij 
gezond slapen en een effectieve aanpak 
van slaapproblemen te implementeren. 
Slecht slapen kan immers leiden tot een 
burn-out, hart- en vaatziekten, obesitas 
en diabetes.’Aline Kruit Irma Leijten po
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Verstoord bioritme
Cabinepersoneel is een beroepsgroep 
die helaas maar al te bekend is met 
slaapperikelen. ‘Cabine crew werkt 
onregelmatig en moet op cruciale mo-
menten alert zijn terwijl het bioritme 
soms om slaap schreeuwt. De biolo-
gische klok krijgt nog een extra klap 
omdat in verschillende tijdzones moet 
worden gewerkt en geslapen.’ Gelukkig 
bestaan er maatregelen die het slaap-
leed kunnen verzachten. 
‘Je kan een ritme zoeken in de onregel-
matigheid door bijvoorbeeld te zorgen 
voor quality time. Beweging en daglicht 
zijn bijvoorbeeld goede investeringen 
in de kwaliteit van slaap voor de aan-
komende nacht of dag. Verder is het 
handig om een vast eetritme proberen 
aan te houden. Het menselijk lichaam 
is tussen 1 en 3 uur ‘s nachts niet goed 
in staat om koolhydraten en suikers te 
verwerken. Eiwitrijke producten zoals 
ei en yoghurt zijn dan een betere keuze 
dan bijvoorbeeld brood of chocolade. 
Eén kopje koffie levert na een half uur 
een concentratie boost op, meer koffie 
levert niet meer winst op.’

Lekker dutten  
Passagiers veilig naar hun bestemming 
brengen is onze core business, maar zelf 
veilig thuiskomen is natuurlijk ook van 
levensbelang. Een powernap kan niet 
alleen aan boord - maar ook vóór of tus-
sendoor het naar huis rijden - een effec-
tief hulpmiddel tegen vermoeidheid zijn.  
‘Tien tot twintig minuten de ogen dicht 
en wegdoezelen kan een concentratie 
opzwieper van één tot tweeënhalf uur 
opleveren. Pak bij twijfel altijd de eerste 
rustmogelijkheid als je onderweg bent.  
Een volledige slaapcyclus duurt ander-
half uur en zorgt ervoor dat je niet al-
leen mentaal, maar ook fysiek herstelt. 
Slapen volgens je natuurlijke full cycle 

zorgt dat je op het einde van de cyclus 
fit wakker wordt, op een natuurlijk wak-
ker-worden-moment. Word je midden in 
een slaapcyclus wakker, dan ontwaak je 
uit een diepere slaap en kun je je brak 
voelen. Met vier of vijf van deze cycli per 
etmaal zit - of beter gezegd - slaap je 
gezond. Als dat bijvoorbeeld tijdens een 
24-uurs stop in het buitenland niet lukt, 
is het raadzaam om je slaapcycli in etap-
pes te doen door een of twee periodes 
van slaap in te lassen. 
Als je begint met een nieuw voornemen 

zoals je lichaam leren slapen, kan het zijn 
dat dat niet meteen succesvol verloopt. 
Slaap afdwingen lukt niet omdat het een 
autonoom proces is waarop we geen in-
vloed hebben. Het is dan effectiever om 
te gaan liggen en gewoon te rusten. Naar-
mate je meer oefent, wordt het steeds 
makkelijker om echt te ontspannen.’ Con-
clusie: door de druk van ‘moeten slapen’ 
reeds in een vroeg stadium los te laten, 
verhoogt de kans op slaapsucces en 
behoren de nachtelijke plafonddiensten 
hopelijk gauw tot het verleden!  

‘Cabine crew werkt onregelmatig 
en moet op cruciale momenten 
alert zijn terwijl het bioritme 
soms om slaap schreeuwt’ 



43    42    VNC MAGAZINE / 6 / 2020VNC MAGAZINE / 6 / 2020

KLC EN ROUTE  

LEUK EN MINDER LEUK
Ly Nguyen

MINDER LEUK 
in coronatijden

LEUK!

Wil jij ook in het Magazine met wat je leuk! en minder leuk in coronatijden vindt? 
Stuur dan een mail naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl

Geen uitgebreide service 
voor de passagiers

In quarantaine 
verblijven 

op je kamer

Geen leuke dingen 
ondernemen 
op de route

Veel minder 
nachtstops 

in het rooster

Vaker met je beste 
vriendin vliegen 

 
Naar nieuwe, 

andere 
bestemmingen 

vliegen

Leren voor mijn 
vaarbewijs tijdens 
kamerquarantaine 

 
Helpen bij 

‘Blauw helpt’
 

Mijn beugel verbergen 
met het mondkapje 
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Eén ding hebben we allemaal gemeen:  
we houden van onze baan in de luchtvaart, 
van de mensen die er werken, de blauwe 
kleur, het machtige gezicht van een toestel 
in de lucht. Met z’n allen vormen we het 
blauwe hart, laten we zorgen dat het blijft 
kloppen. Dat maakt ons zo uniek.
Rest me alleen nog om jullie een mooie  
kerst en een gelukkig nieuw jaar te wensen, 
waar je ook bent.  

Melissa Franck

VLUCHTZINNIG

Een column schrijven voor het feestdagen-
nummer in coronatijd is best lastig, want 
deze tijd is niet echt feestelijk te noemen. Als 
ik thuis ben, zie ik de situatie voor de KLM 
een stuk rooskleuriger in dan wanneer ik aan 
boord ben. Daar besef ik pas echt hoe we 
ervoor staan en is het echt zichtbaar: de ge-
parkeerde toestellen langs de polderbaan, 
de lege balies, de dichte taxfreeshops achter 
de douane, geen rijen bij security. 
In het begin van de crisis voelde ik nog ver-
bondenheid tussen mensen: applaus voor 
de zorg, dankbaarheid en opluchting van de 
passagiers die we weer veilig thuisbrachten. 
Zoveel mooie woorden en prachtige filmpjes 
heb ik op Facebook voorbij zien komen. 
Maar naarmate de pandemie voortduurt, 
lijkt dat menselijk aspect te verdwijnen. 

Contactmomenten missen
Opeens heb ik een nieuwe rol als vliegtuig 
BOA. Mensen vertellen dat ze hun mond-
kapje op moeten terwijl ik het zelf ook  
verafschuw. Ik mis de contactmomenten met 
de passagiers, die mogen er maar weinig 
zijn. Op een vlucht vanuit Delhi had een ou-
dere meneer een beroerte gekregen, maar 
door het weinige contact en het mondkapje, 
kwamen we er pas laat achter. ‘He is very 
ill’, zei een passagier tegen ons nadat we 
de ambulance hadden gebeld, ‘during the 
flight he fell all the time.’ ‘So, you see some-
one fall, you see that he is sick, but you do 
not think it is necessary to mention that? He 
probably had a stroke,’ zeg ik geschokt. Hoe 
is dat toch mogelijk, je laat iemand toch niet 
creperen? 
Er heerst meer verdeeldheid; hoewel de 
meeste mensen zich redelijk aan de corona-

Verdeeldheid

alsof we allemaal prinsen en prinsessen zijn 
en ik heb regelmatig het gevoel dat ik me 
moet verdedigen omdat ik bij ‘de KLM’ werk. 
Laatst zei iemand tegen een vriendin: ‘Weet 
je eigenlijk wel dat ik jouw salaris betaal? Dat 
gaat van mijn belastingcenten.’ Boosheid, 
onbegrip, rechtszaken van milieuorganisa-
ties tegen KLM. Een collega in de trein is 
door een medepassagier met een krant op 
haar hoofd geslagen. Daar schrik ik van. 

Ik spreek mezelf vaak streng toe: ‘Stel je 
niet zo aan Melissa, trek het je niet zo aan! 
Er is geen oorlog, je hebt een dak boven je 
hoofd, brood op de plank en je leeft in luxe. 
Hoe anders dan vluchtelingen in kampen, 
mensen die in sloppenwijken wonen of 
daklozen en mensen die leven in absolute 
armoede.’ Misschien kunnen we deze tijd 
gebruiken om te leren te waarderen en ge-
nieten van de dingen die we wel hebben. 

regels houden, zijn er anderen die erg ang-
stig zijn en nergens meer heen durven, maar 
ook mensen die de regels aan hun laars 
lappen. Dat zorgt voor discussies en wrijving 
en zelfs de wetenschappers spreken elkaar 
tegen. Soms lijkt het erop dat de remedie 
heftiger is dan het virus zelf, maar mensen 
die er ernstig ziek van zijn of waren, zullen 
dat vast tegenspreken.

Onvermoeibaar positief
Vorige week was ik in Tanzania waar ze hun 
handen vol hebben aan malaria, diarree 
en bloedarmoede. Covid19? Er zijn ergere 
problemen in het land. Het verhaal gaat dat 
president Magufuli naar zijn vakantiehuis 
is gegaan en tot god gebeden heeft. En 
zie: het heeft gewerkt, er worden amper 
besmettingen gemeld! Misschien kunnen 
wij Pieter ook maar eens vragen of hij wil 
bidden, ik weet alleen niet of hij een vakan-
tiehuis heeft. Onvermoeibare positieve Pie-
ter, ik zou niet in zijn schoenen willen staan. 
Hij heeft een zware taak en ondanks dat hij 
elke keer oproept dat we het samen moe-
ten doen, lopen de emoties onderling toch 
hoog op. Iedereen heeft wel een idee hoe 
we de KLM zouden kunnen redden; piloten 
nog meer inleveren, een purser eraf, jonge 
mensen eruit, oudjes eruit. Alles is al uitge-
breid besproken op Facebook en het gaat er 
niet altijd even vriendelijk aan toe.

Prinsen en prinsessen 
Niet iedereen ziet overigens het nut ervan 
dat we voort blijven bestaan en er is veel on-
begrip bij het publiek, sommige milieuorga-
nisaties en de informatie vanuit de media is 
niet volledig. We worden vaak afgeschilderd 

‘Opeens heb ik een nieuwe 
rol als vliegtuig BOA: 
mensen vertellen dat ze hun 
mondkapje op moeten terwijl 
ik het zelf ook verafschuw’ 
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EASYGOING

#Hetvroegestandby
levenopSchiphol

#MetLonnekegenieten
vandezoninCatania

#Wanneereencollega
eenvriendinwordt

 #MetdemooieLynntijdens
eenpauzeevenposeren

 #Ineenhotelliftdagjein
Tegelwerken

#Onderwegnaarwerk
metonzeblauwevrienden

#Alskandidaatbijde
VNCin2018

#VitamineDhappenin
Lanzarote

Instagrammer van dit Magazine 
Patrick la Lau

Wie is 
Patrick?
Vliegt sinds 
maart 2017

Functie
Cabin attendant

 

Blik naar de toekomst

 OR-TALK

We kunnen ons bijna niet meer herinneren 
hoe onze (vlieg)wereld eruitzag vóór  
Covid-19. Er is ook binnen KLM veel veran-
derd en veel gebeurd. De laatste maanden 
hebben vooral in het teken gestaan van on-
geloof, aanpassing en onzekerheid. Er is en 
wordt door iedereen hard gewerkt om KLM 
deze crisis te laten overleven. De Onder-
nemingsraad (OR) heeft zo goed mogelijk 
zijn rol gepakt in de afgelopen maanden en 
heeft de advisering op alle deelplannen van 
de herstructurering 2020 bijna afgerond. 
Binnenkort zal er een start gemaakt worden 
met de implementatie van deze plannen. 
Ook daar zal de OR een coördinerende rol 
vanuit de medezeggenschap zo goed mo-
gelijk proberen in te vullen. 
Naast de herstructurering en het aanpassen 
van de organisatie op de vraag vanuit de 
markt, kijken we allemaal inclusief het KLM-
management ook vooruit. Wat moet er naast 
de ‘sizing’ en ‘shaping’ nog meer gebeuren 
om KLM toekomstbestendig en concur-
rerend te maken? Wij, als VNC-fractie in de 
OR, brengen jullie graag via deze weg op de 
hoogte van zaken waar jullie als vliegende 
collega’s van KLM en KLC mee te maken 
krijgen. Een paar investeringen hebben al 
groen licht gekregen en liggen momenteel 
als adviesaanvraag bij de OR op tafel.

Toekomstplannen
Begin dit jaar heeft KLM ons gevraagd  
advies te geven op het voornemen om 
Premium Economy te introduceren. Door 
Covid-19 was dit investeringsproject stopge-
zet. Om te kunnen blijven concurreren met 
andere luchtvaartmaatschappijen en omdat 
het een goed verdienmodel blijkt te zijn, 
heeft KLM besloten deze investering alsnog 
te gaan doen. De OR zal zich de komende 
tijd eveneens buigen over deze aanvraag, 

die niet alleen Premium Economy behelst, 
maar ook het voorgenomen besluit om  
Direct Aisle te introduceren in de WBC. 
Wij zullen jullie daarvan op de hoogte  
houden. De Groepscommissie 31, verant-
woordelijk voor de invulling aan boord,  
zal dit doen middels het Grocabulletin.
Een ander voorgenomen besluit is het extra 
aantrekken van vier Embraers 195 E2 bij 
KLC. Met een aantal op- en aanmerkingen 
van Groepscommissie 51 (KLC) en de Finan-
cieel Economische Commissie (FEC) heeft 
de OR vorige week positief geadviseerd op 
deze aanvraag.
De kernactiviteit van KLM is vliegen en die 
gehele operatie wordt aangestuurd door 
het Operational Control Center (OCC). Je 
zou kunnen zeggen dat het besturingssys-
teem van het OCC het hart van onze opera-
tie is. KLM heeft een adviesaanvraag bij de 
OR ingediend met daarin het voorgenomen 
besluit om over te gaan naar een ander be-
sturingssysteem. De OR zit, op het moment 
van schrijven, middenin de behandeling van 
deze adviesaanvraag. Als dit afgerond is, zul-
len wij jullie hierover op de hoogte brengen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen 
als je iets onduidelijk vindt of vragen hebt. 
Wij helpen je graag!  

Marije Kroese
or@vnconline.nl
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Eigen import, persoonlijke service én… 
top kwaliteit bubbels!

Alle bubbels de hele maand 
december in de aanbieding! 

www.parelwijn.nl
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Kaapstad

Kopenhagen
Foto Brigit Barnhoorn

DESTINATION
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 IN GESPREK MET DE LEDENRAAD

Het gevoel ergens geen invloed op te heb-
ben, kan leiden tot aanzienlijke stress en 
daar gaan we allemaal anders mee om. De 
een ligt er nachten wakker van, de ander 
steekt liever de kop in het zand en trekt nog 
een fles wijn open. Ikzelf leg me minder 
makkelijk ergens bij neer en ga op zoek naar 
de invloed die ik nog wél kan hebben. En 
daarbij kwamen mijn beste vriend en mijn 
zetel in de Ledenraad goed van pas.

Lichtpuntjes 
Begin mei besprak ik aan de keukentafel 
van die vriend alle mogelijke scenario’s voor 
KLM. Hij is arbeidsjurist en alle aspecten 
van een reorganisatie kwamen aan bod. 
Ook het horrorscenario waar ik het meest 
voor vreesde: gedwongen ontslag. Voor mij 
is ’vliegen’ niet alleen een baan, maar ook 
een complete levensstijl. Ik moet er niet aan 
denken om de rest van mijn leven grounded 
te zijn. Ik was vreselijk bang om - eenmaal 
buiten boord - nooit meer als steward aan 
boord te staan. 
Gelukkig vertelde mijn vriend dat de vak-
bonden met KLM nog afspraken konden 
maken over een goede terugkeerregeling. 
En dat was exact het lichtpuntje dat ik nodig 
had. Want met zo’n regeling zou ontslag een 
stuk minder definitief en ingrijpend voelen. 
Ik deelde mijn gevoel met wat vliegvrien-
den en iedereen herkende zich hierin. Dus 
besloot ik een nota te schrijven voor de le-
denraad en alle opgedane kennis te delen in 
een presentatie.
Tot mijn vreugde werd ook daar mijn stand-
punt breed gesteund: ‘Bij een reorganisatie 
worden gedwongen ontslagen het hardst 

getroffen en alleen een gedegen terugkeer-
regeling kan hen troost bieden’. Daarmee 
stond het meteen hoog op de prioritei-
tenlijst van de onderhandelingsdelegatie. 
Aan hen de taak om vervolgens tot goede 
afspraken te komen, vanaf hier was het vol-
ledig out of my hands.
Na een matig zomerseizoen en een pittig 
onderhandelingsproces hoorden we 1 okto-
ber wat er was bereikt: een terugkeerrege-
ling voor vijf jaar met behoud van je arbeids-
voorwaarden. Een aanzienlijke verbetering 
ten opzichte van de wettelijke termijn die zes 
maanden bedraagt en een enorme presta-
tie van de onderhandelingsdelegatie. Mijn 
vriend - de arbeidsjurist - was in ieder geval 
onder de indruk. Zelf was ik vooral opge-
lucht. Zelfs een beetje opgetogen. Er was 
weer een lichtpuntje!
Terwijl ik dit schrijf, vliegen de aandeel-
koersen omhoog door het nieuws over een 
goedwerkend vaccin. Wéér een lichtpuntje. 
Stukje bij beetje komt zo een einde aan 
deze donkere periode. Voor mij kan het 
herstel niet snel genoeg gaan. Maar ook dát 
gevoel zullen velen van jullie ongetwijfeld 
herkennen…  

John Maas
Dit voorjaar verloor ik mijn vader aan corona en stond mijn baan in 

de lucht ineens op de tocht. Het was alsof de grond onder mijn voeten 
vandaan werd geslagen en ik de controle totaal kwijt was. Een gevoel 

dat velen van jullie ongetwijfeld herkennen…

WIE BEN IK?

foto Nathalie Pruijs

Kaderlid
Rita Zovanyi

Rita heeft een tijdlang bij Martinair gevlogen 
en daarna bij KLM. Inmiddels werkt ze al sinds 
2001 bij de VNC als secretaresse en doet dat 
nog steeds met heel veel plezier en inzet. 

Wat is je motto?
The only limit is your own imagination.

Wat geef jij de VNC? 
Ik geef aan de VNC onder andere mijn loyali-
teit, creativiteit en een luisterend oor voor  
leden met vragen en problemen. Ik begrijp 
vaak de issues omdat ik zelf ook heb gevlogen. 

Met wie wil je een nachtje doorhalen 
en waarom? 
Met David Attenborough! Maar ik denk dat we 
aan een nachtje niet genoeg hebben: deze 
intrigerende man heeft zóveel gedaan en mee-
gemaakt en zulke prachtige documentaires 
gemaakt. Ongelooflijk!

Wat wilde je vroeger worden? 
Ik ben lang geleden aangenomen op de Kunst-
academie. Ik wilde de reclamewereld in, maar 
heb op het moment suprême toch een switch 
gemaakt en ben zo in de reiswereld terecht-
gekomen. Het buitenland lonkte: ik heb eerst 
als hostess gewerkt om vervolgens stewardess 
te worden bij Martinair. Dat beviel zo goed dat 
ik solliciteerde bij KLM en aangenomen werd! 
Uiteindelijk ben ik via Martinair passage bij de 
VNC be(ge)land. 

Wie zou je een compliment willen geven?
Dat gaat naar de bestuursleden van de vier 
maatschappijen (easyJet, KLC, KLM en transa-
via) die de VNC vertegenwoordigen. Zij zetten 
zich tomeloos en onvermoeibaar in om het 
beste voor alle leden, met oog voor het voort-
bestaan van de maatschappijen, uit te onder-
handelen. Met name in deze - voor iedereen -  
lastige tijd is dat een compliment waard.



SERVICEDESK
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Dat hebben de collega’s bij alle VNC-secties 
(easyJet, KLC, KLM en transavia) in 2020 zo 
ervaren. Wij spraken met Jeannette Zuidhof 
(senior purser en coach VNC- 
scholingsteam) die jarenlang één van de 
vaste gezichten van de KLM-servicedesk is 
geweest. Op 1 december sloot zij haar 
carrière af en ging met de Vrijwillige Vertrek 
Regeling (VVR). We blikken met Jeannette 
terug op een bewogen jaar.

‘Dit jaar heb ik meer dan andere jaren 
langere emotionele gesprekken gevoerd 
met collega’s. Sowieso vind ik bellen fijner 
dan mailen omdat het persoonlijker is en je 
meer nuance kan aanbrengen. Wanneer 
mensen een eenvoudige vraag stellen over 
bijvoorbeeld hun rooster, volgt er vaak een 
volgende vraag of gedachte die ze niet met 
het bedrijf willen of durven delen. Het voelt 
dan toch veiliger om je hart te luchten bij een 
VNC-collega die zelf ook vliegt en van de 
hoed en de rand weet en trouwens ook 
geheimhoudingsplicht heeft. Het is belang-
rijk voor onze leden om te weten dat ze ons 
voor alles kunnen benaderen, we zullen altijd 
luisteren en desgevraagd een antwoord of 
advies geven.’

Corona gaat gepaard met angst en 
onzekerheid
Afgelopen jaar was het meest intensieve van 
de achttien jaar die Jeannette bij de service-
desk heeft gewerkt. Bij de vele gesprekken 
met collega’s overheerst de onzekerheid en 
angst voor de toekomst in de luchtvaart. Zij 
zijn op zoek naar begrip, betrokkenheid, 
duidelijkheid of advies.
‘De trending topics waren grote onderwer-
pen zoals corona in het algemeen, de impact 
daarvan op ons werk, de VVR en mogelijke 
boventalligheid. We hebben niet op alles 
een pasklaar antwoord omdat we bijvoor-

beeld ook hebben te maken met uitslagen 
van adviesaanvragen die nog lopen. In zulke 
gevallen kan je wel mensen hun ongerust-
heid laten uitspreken en daarmee wat 
spanning wegnemen. Ook helpt het als je het 
proces uitlegt en men weet wat er allemaal 
achter de schermen wordt gedaan voor hen 
en al die andere collega’s.’

Pieken en dalen
Wat eveneens anders was ten opzichte van 
andere jaren, was de piekbelasting voor de 
servicedesk. ‘Wanneer er nieuws over corona 
of KLM is, wordt het op de servicedesk 
enorm druk. Dan zitten we van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds met het oor aan de 
telefoon geplakt om te luisteren en te praten 
met leden. Dat wordt dan weer afgewisseld 
door rustigere periodes waarin er ogen-
schijnlijk niets gebeurt, minder wordt 
gevlogen en meer mensen thuiszitten.’

Een luisterend oor helpt
De servicedesk heeft Jeannette veel 
verdieping en kennis opgeleverd. ‘Als senior 
purser kon ik daar ook binnen een beman-
ning veel mee inbrengen. Omdat ik dicht bij 
het vuur zat, ben ik heel goed op de hoogte 
van cao-zaken en werk- en rusttijdenrege-
ling. Het is fijn om collega’s op een prakti-
sche wijze te kunnen helpen, maar het 
leukste vond ik toch de diepgaande gesprek-
ken waarin mensen hun verhaal kwijt konden. 
Het geeft mij veel voldoening om collega’s te 
kunnen helpen, ik word daar blij van! 

Daarnaast moet je soms je persoonlijke visie 
aan de kant zetten om uit te kunnen leggen 
waar de VNC voor staat, dat is één van de 
meer uitdagende aspecten van het werk.’

Tijd om te landen 
Na 39 jaar komt er een einde aan een 
prachtige carrière omdat Jeannette liever 
niet meer wil vliegen in coronatijden en 
plaats wil maken voor een collega die nog 
een lange KLM-carrière voor zich kan 
hebben. ‘Met overheden die allerlei maatre-
gelen kunnen afkondigen, heel weinig 
passagiers en weinig interactie, urenlang 
wachten aan boord, kamerquarantaine... het 
is mooi geweest. Ik kan terugkijken op een 
fantastisch vliegend bestaan ik heb de 
wereld gezien en met zoveel mensen contact 
en verbinding gemaakt, dat vind ik zo rijk.’

Dankjewel
Omdat ze niet bewust haar laatste reis heeft 
kunnen maken, heeft Jeannette een hanger 
van de 20000 vliegurenspeld en een ring van 
de 10000 vliegurenspeld laten maken. ‘Dat 
zijn kleine afscheidsritueeltjes die vooral in 
deze tijd voor mij heel noodzakelijk zijn. 
Verder vond ik het ontzettend fijn dat ik wel 
mooi afscheid heb kunnen nemen van mijn 
vaste VNC-collega’s. Ik wil mijn dank aan hen 
uitspreken: ik heb van dichtbij gezien hoe 
hard zij allemaal werken en hoe betrokken en 
gedreven ze zijn. Ik blijf voor altijd VNC’er en 
ook KLM’er.‘  

DE SERVICEDESK
Meer dan vraag en antwoord

Ook afgelopen jaar vonden vele leden de weg naar de VNC-
servicedesk die wordt bemenst door vliegende collega’s. Naast 

kennis en expertise, kun je er terecht voor antwoorden, advies of een 
luisterend oor. En dat laatste bleek dit jaar waardevoller dan ooit. 

tekst An Verelst

Annelies Houdijk transavia servicedesk 

KLM servicedesk
vlnr: Alexandra Curfs, Doenja Rácz, Eric Manders, Jeannette Zuidhof, 

Lilian de Jager, zittend: Frank Oostenbrug en Michel Verbeek
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  INTERVIEW 

Jaap Lalkens (35), vliegt 6 jaar bij KLM 
als eenbander en is nevenfunctionaris 
bij de Crew Service Hub
Jaap trouwde afgelopen september met 
Danilo, verhuisde in november van Hoofd-
dorp naar Duitsland en nam een jaar on-
betaald verlof om in december een nieuwe 
uitdaging aan te gaan als marketing- en 
communicatiespecialist in Groningen.

‘Ik vloog net een jaar toen er voor het eerst 
een vlucht naar Colombia in mijn rooster 
verscheen. Ik kende het land vooral van-
wege de minder positieve kanten uit de 
media en vroeg me af wat ik daar te zoeken 
had. Tijdens die eerste reis werd ik verliefd 
op het land, tijdens mijn tweede reis op 
Danilo, nu mijn man. Vanaf dat moment 
vroeg ik kop-staart vluchten naar Colombia 
aan om samen te kunnen zijn. 

Opeens was daar corona
Omdat ik ook veel belang hecht aan per-
soonlijke ontwikkeling, solliciteerde ik naar 
een nevenfunctie bij de Crew Service Hub 
en werd aangenomen. Vanaf dat moment 
vloog ik veel minder en zagen we elkaar 
vooral tijdens vakanties en in mijn vliegpe-
riodes.  
Kerstmis 2019 was voor ons heel bijzonder 
omdat ik Danilo ten huwelijk heb gevraagd 
in zijn thuisland. Vanwege mijn rooster 
lukte het niet om in de daaropvolgende 
maanden naar Colombia te vliegen en toen 
was daar opeens corona. 

Inreisverbod
Colombia ging volledig op slot en in een 
strenge lock down, dat was voor mijn part-
ner heel zwaar. Hij werkte als manager in 
een hostel en zag zijn gasten verdwijnen, 
slechts tweemaal per week mocht hij de 
deur uit om boodschappen te doen. Bo-
vendien konden we elkaar niet meer zien 
vanwege het inreisverbod. In juli versoe-
pelde dit inreisverbod voor mensen met 
langeafstandsrelaties, waardoor het mo-
gelijk werd om elkaar weer écht te zien in 
plaats van online. Na heel wat papierwerk 
landde Danilo in augustus op Schiphol met 
een repatriëringsvlucht, uitgevoerd door 
de KLM in samenwerking met de Colombi-
aanse ambassade. Als we getrouwd waren 

geweest, hadden we elkaar al eerder kun-
nen zien. We hebben onze geplande brui-
loft een jaar vervroegd en op 22 septem-
ber zijn we getrouwd in Groningen, waar 
mijn roots liggen. Het was een fantastische 
dag, maar wel met een zwart randje omdat 
Danilo zijn moeder niet aanwezig kon zijn. 
Nu is het tijd om samen aan een toekomst 
te bouwen. Ik liep al langer rond met 
het idee om terug te keren naar mijn ge-
boortegrond, ook dat is door corona en 
de huidige situatie bij KLM versneld. Ik 
heb een jaar onbetaald verlof genomen 
om een nieuwe carrière in Groningen te 
starten. Danilo en ik hopen in ons huis in 
het Duitse grensplaatsje Weener een leuk 
leven op te bouwen.’

Terugblik op 2020
Dat voor velen het jaar 2020 een meer dan bewogen jaar is geweest, 

staat als een paal boven water. Maar gelukkig is het niet allemaal 
kommer en kwel. Voor een aantal collega’s was 2020 ook het jaar van 
mijlpalen, onverwacht succes en grote veranderingen. Cabinecollega’s 

Jaap, Agnes en Jennifer praten over ‘hun 2020’. 

tekst An Verelst

‘In juli versoepelde het inreisverbod 
voor mensen met langeafstandsrelaties 
waardoor het mogelijk werd om elkaar 
weer écht te zien in plaats van online’ 
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  INTERVIEW 

Agnes Fasting (41), vliegt 20 jaar bij 
transavia en is purser 
Agnes en haar Braziliaanse man runnen 
sinds vijf jaar de webshop ‘Acai Amster-
dam’. Tijdens de coronacrisis zagen ze hun 
omzet de hoogte inschieten en afgelopen 
zomer openden ze hun eerste fysieke win-
kel in hartje Amsterdam. 

‘Mijn man had eerder een zaak in het zui-
den van Brazilië, waar hij onder andere 
fruitpurees verkocht. Inmiddels heeft hij 
deze tropische levensstijl naar Europa 
gebracht en verkopen we bevroren fruitpu-
rees van acai (bessen) en andere tropische 
fruitsoorten, smoothies en granolas. De 
acai staat in Brazilië bekend als symbool 
voor kracht en vitaliteit, een superfood. 
Door corona willen meer mensen gezon-
der leven met vitaminerijke producten en 

antioxidanten. De vraag via onze webshop 
steeg dan ook explosief. De eerste maan-
den hebben we heel het land doorkruist 
om bestellingen rond te brengen omdat de 
bezorgdiensten vanwege de crisis niet zo-
als normaal konden leveren. Op een gege-
ven moment draaiden we zo goed, dat we 
in augustus onze eerste fysieke winkel in 
Amsterdam konden openen.’ 
De drukte van hun florerende zaak staat 
in schril contrast tot de penibele situatie 
waarin de luchtvaart zich bevindt. ‘Het is 
enorm jammer en lastig dat transavia vol-
ledig heeft stilgelegen en we nog steeds 
veel minder vliegen. Ik hoop dat we met z’n 
allen deze zware periode kunnen volhou-
den en elkaar gauw weer in de lucht mo-
gen begroeten. Ik kijk er enorm naar uit om 
weer vaker aan boord te mogen werken.’ 

Jennifer Drose (42), vliegt 21 jaar bij 
KLM en is eenbander 
Jennifer woonde tot voor kort in Nederland 
én Zuid-Afrika. Ze heeft voor de Vrijwillige 
Vertrek Regeling (VVR) gekozen en zal Ne-
derland verlaten om haar droomleven verder 
op te bouwen in haar geliefde Zuid-Afrika. 

‘Ik ben als jong meisje het bedrijf inge-
rold en mijn halve leven is met de KLM 
verweven geweest. De afgelopen zeven 
jaar nam ik tijdens de Nederlandse winter 
onbetaald verlof op om de zomer in Kaap-
stad door te brengen. Daar leef ik als een 
soort nomade en geniet ik van grenzeloze 
avonturen. Zuid-Afrika betekent vrijheid 
voor mij en dat rijmde op een gegeven 
moment niet meer met mijn werkende 
leven bij de KLM.  

Op de VVR-knop gedrukt
Ik voelde mij als een vlinder die aan het 
ontpoppen was, maar met nog één been 
in haar cocon stond. Afgelopen jaar was 
mijn hart er klaar voor en heb ik op de VVR-
knop gedrukt om naar Zuid-Afrika te kun-
nen emigreren. De liefde voor het land, het 
uitgestrekte landschap en de passie van de 
Afrikanen mis ik wanneer ik in Nederland 
ben. De openheid van geest, de diversiteit 
en de kwaliteit van leven zonder ratrace 
geven me een fantastische energie. ´

Jennifer heeft met haar reisbureau ‘Jenny 
Knows’ al veel collega’s de schoonheid 
van Kaapstad laten ontdekken. ‘Het is mijn 
allergrootste droom om mensen te laten 
ervaren hoe je jezelf met weinig dingen 
helemaal kan opladen in de natuur. Zonder 
een to do en to see lijst af te vinken in twee 
dagenrustig genieten van de natuur.’
De laatste reis werd een retourtje Parijs 
waar Jennifer helemaal in het zonnetje 
werd gezet met nadien taart en een 
prachtige fotocollage geregeld door haar 

vriendinnen. ´Nu ik de keuze heb gemaakt 
om echt te vertrekken, staat niets me nog 
in de weg, ik mag wegfladderen.’  

‘Zuid-Afrika betekent vrijheid voor 
mij en dat rijmde op een gegeven 
moment niet meer met mijn 
werkende leven bij de KLM’ 
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Diep verscholen in Utopia, een droomland 
aan de einder waar de zee glinsterend over-
gaat in een wolkeloze lucht, ligt het bos der 
wijsheid. Het heeft een aangenaam sub-
tropisch klimaat, schaduwrijke met varens 
overwoekerde open vlaktes en kabbelende 
beekjes die verkoeling brengen. Sinds het 
ontstaan van het bos, eeuwen geleden, 
woont er niemand. Althans geen mensen. Ik 
ontdekte het in gedachten verzonken mijlen-
ver van de kust. Met fijngeknepen oogleden, 
de lijntjes tussen mijn wimpers volgend, 
stuurde ik de roeiboot erheen. Op zoek naar 
een antwoord op het grote waarom, was ik s 
’ochtends bijtijds vertrokken. Niets was ik te-
kortgekomen. Een gezond leven, mijn groot-
ste toevalstreffer. Vrijheid, democratie en on-
derwijs, meegegeven door generaties voor 
wie dit niet als vanzelfsprekend geweest was. 
Wereldreiziger was ik geworden. Het lucht-
ruim doorklievend, continenten ontgonnen. 
Ik was dienstbaar geweest, geluisterd naar 
de verhalen en geprobeerd te helpen. Zo 
vaak zelfs, dat ook de herinneringen daaraan 
als door vloeipapier vervaagden. Aangeko-
men leidde een kronkelend pad naar de rots 
der overpeinzingen. De zon deed hem bij het 
ochtendgloren vuurrood oplichten. Majes-
tueus verheven boven alle vegetatie had ik 
zicht over een zinderend spektakel van beto-
verend natuurschoon. De klim had een halve 
dag gekost. Opgewonden aanschouwde ik 

die middag bezweet en uitgeput de verte 
zonder de verte echt te zien. Weldra zou mijn 
wereldreizigersbestaan eindigen. De verte 
ging over in mijmeringen die afdwaalden 
naar the reason tor being, naar twijfel in de 
zinvolheid van alles. Was alle decennialang 
gegeven energie niet verdwenen en vroeg-
tijdig opgebrand? Reeds verdampt ten tijde 
van het doorgeven? Als duurzaamheid be-
stond, hoe geschikt was mijn leven dan om te 
duren? Sprookjes bestonden immers niet, of 
had ik er dan toch daadwerkelijk in geleefd? 
Op de rots der overpeinzingen, in het bos 
der wijsheid... Ja Leon, sprookjes bestaan, je 
hebt er een KLM leven lang in geleefd. Een 
avontuur, een verhaal over vertrouwen in de 
mogelijkheid een goed mens te zijn en, ook 
al was het maar voor een kort moment iets te 
betekenen. Die nacht roeide ik terug, Utopia 
voor altijd achter mij latend.  

COACH!

Sprookjes bestaan!

Leon Verberkt
SP en Sollicitatie- en Loopbaancoach

Dit was de laatste column vanuit de hand van onze collega Leon Verberkt. Wij  
bedanken Leon hartelijk voor de jarenlange inspirerende bijdragen aan het VNC 
Magazine. Zijn columns waren telkens weer uniek, leerzaam en waardevol en wij zijn 
trots op zo’n VNC lid. We gaan jouw inbreng missen Leon en de redactiecollega’s 
wensen je, nu je met de VVR vertrekt, namens de hele VNC bovenal een gelukkige  
en gezonde toekomst toe!
Ingrid Brama, Jannette Passchier, Nathalie Pruijs, Wendy Smit en An Verelst
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25 jarig 
lidmaatschap  
 7 november Marcella Hagenaar
 7 november Jet van Houtem-de Jong
 7 november Sander Musch
 7 november Mattie Peters-Ruigrok
21 november Alrike Corman
28 november Nathalie van den Bos
28 november Joke Grobben
28 november Monique Roffelsen-Dony
 Arwen Doornbos
 Esther Schneider

 5 december  Zoë Joosten-Wilson
12 december Carla Engelman-Dernison
12 december Donald Ensing
12 december Thomas van Insulinde
19 december Jacobine Schaap
28 december Mandy van Baalen
28 december Nausika Philippen

 

VVR en/of pensioen 
1 juli Maureen Connolly-d’Fonseca

1 september Astrid Vonk 
1 september Jolanda Frenz 
1 september Inge van Klok

1 oktober Marlies van Riet
1 oktober Yvonne Zwiers
1 oktober Laurens Tennekes
1 oktober Anneke van Huystee 
1 oktober Chantal Lebesque
1 oktober Sandra MacDonald

1 november Rilana Brok
1 november Ineke Dongstra
1 november Frans Kiggen
1 november Wilma ter Weel
1 november Phili Beerda
1 november Mirelle Prins
1 november Petra Moorman
1 november Marianne de Kooker-Hendriks
1 november Rinsanna Hopster

1 november Mariëtte Donker van Heel
1 november Madeleine Schot
13 november Anneke Aalders

Astrid Pieters
Aya Kallenbach
Bart Nienhuis
Bertheke Derksen
Berthy Ligtenbarg
Bery Vos
Bettina Wigman-Verhorst
Betty Kruysmulder-Bröcker
Betty van Tilburg
Bianca de Kat
Birgit Mosterdijk
Brenda Smith
Carien Waterman
Carla Geerts-van der Jagt
Carnique Tan
Carol Burton
Caroline Juten
Caroline van der Valk
Channa Letschert
Chantal de Wild
Christa Budding
Christa Koenen-van Heteren
Christian Clerx
Claire van Valen
Clarice Jansen-Polman
Claudia Kemble
Claudia van Osnabrugge-Mansvelt
Cocky de Groot-den Haan
Colinda Naarden
Conny Talboom
Cor Kessels
Coralie van Eysinga
Corine Bont-van der Valk
Cynthia Prange-Siegers
Danielle de Groot-Leegerstee
Danielle van Reijnen-van Thiel
Daniëlle Zaaijer
Dave Koemans
Diana Blaauw
Dick Harkema
Dieneke ten Wolde
Dineke Stip-Schipdam
Dita Mak
Dorien O’Keeffe
Edith van der Ende
Edwin Evers
Eleonora Luijcks

Eliane van den Heuvel-van de Toorn
Ellen Kool-van Mourik
Ellen Stokman
Ellen ten Broek-Kroon
Elly Heemstra-Hielkema
Els de Jong
Els Vermeulen
Elvira van Donk
Erik de Roo 
Erik koppenol
Erna Smidt-Breeuwsma
Esther Oosting-Postma
Esther van Dijk
Fenna Rensink-de Jong
Fia van Latenstein-Moransard
Frank Beijaart
Frank Conijn
Frans Berghuis
Frans Bernards
Gaby Berkien
Gaby Houben
Geertje van de Voort
Geraldine Egbring
Gerda Eleveld
Gineke van Dam
Glenn Laureys
Greetje Houwen
Han Limberger
Hanneke van Dijk-Hunger
Hannet Bilderbeek
Heidi Meijer
Hélène Hendriks
Hélène Meursing-van Vroonhoven
Hetty Oudshoorn-Doelman
Hilda van Loon
Hilma Verdonk-Robaard
Ilse van Batenburg
Inge Piso
Ingeborg van Basten Batenburg-Smit
Ingrid Heerkens
Ingrid van Hal
Isabel de Heer
Jacquelien Verbrugge
Jacqueline Fhij
Jacqueline Knippenberg
Jacqueline Offringa
Jacqueline Stegeman

Jacqueline van der Kolk
Jacqueline van Rosmalen
Jacqueline Wakkerman
Jan de Rhoter
Jan Keunen
Janine de Groot
Jeanette Kelder
Jeanette Sonnenberg-van Kesteren
Jeannette Zuidhof
Jennifer Dröse
Jessica Leeman
Jik Krudop
Joke Bouma
Joke Louwerse-Steinhart
Jolanda Beekman
Joosje van Riet
Jorien Huijbrechtse-Waanders
José Pistone-Stoop
Joyce van der Elst
Judith Terwindt-van Berkom
Julia van Harten
Karin Cornelissen
Karin Janbroers
Karin Jansen
Karin Rijkeboer
Karina Zwaart-Post
Kees Bok
Kees van der Velde
Kim Bosschieter
Kristin Teppema-Geers
Larissa van den Hout
Leon Verberkt
Leonie Wiegant
Lex van Straten
Lian Bijnagte
Lies van Kuijk
Liesbeth de Jong
Liesbeth Pullen
Lilibeth Meijer
Linda Lisapaly
Linda Nummerdor
Linda Stolwijk
Lineke Roor
Lisette Kok
Liz Nesheim
Lucia Scheerboom
Lucia van Rooijen

Agnes Grijpink-van Rosmalen
Agnes Lievaart
Agnes Städler
Akkelien Huizinga
Alexandra Curfs
Ali Rijken-Poirters
Angelique Klein Breteler
Angelique Wittebrood
Anique Lubbers

Anita Hess
Anja Balke
Anke Caous-Smitfoort
Anna Rövekamp
Anne-Marie van der Vlies
Anneke Dykmans-van Gunst
Annemarie Kaffka
Annemarie Knol
Annemarie Starrenburg

Annemarieke Otto
Annemieke Braamhorst
Annemieke Mous
Annette Noorda
Annette Olthof
Antoini Nijst-Blaauwhof
Arja Visser-Roskamp
Arwen Doornbos
Astrid Kamstra

1 december

 PERSOONLIJK 

VVR en/of pensioen 
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Ludith van der Brink-Nijland
Lydia Sasse
Lyonne Mahrous-Snel
Maaike Yang
Marca Mussche
Marcel van Wiggen
Marciel Dashorst
Marga Bakker
Margot Baay-Frank
Margreet Kok-van der Ploeg
Maria de Lourdes Higareda Rivera
Marianne Groenewegen
Marianne van Ess
Marianne van Saus-Lam
Marie-Christine Douwes Dekker
Marie-José van Buren-Bloem
Marijke Mulder
Mario Gommeren
Marion Dumans-van der Velde
Marion Knikman
Mariska Mostermans-Josso
Marja Krynen
Marja Manshande
Marja Oostweegel
Marjan Graveland
Marjolein Houtkooper
Marjolein Wanders
Marjolijn Dekkers
Marjolijn Koppert
Marjolijn Versnel
Marleen Jedema
Marleen Westland
Marleen Wiltenburg-Kunst
Marlene Siersema
Martine Beaujean
Martine Bijdevaate
Martine Grijzenhout-Spronk
Martine Meester
Martine van Aalzum
Martine van Tuil-Kapsenberg
Michael Lange
Michaël Vis
Michel Althoff

Mieke van der Struijf-van Winden
Miranda Meinders
Mireille Neeskens
Mireille Treffers
Mirjam Groenewoud
Mirjam Kleipool
Mirjam Wassenaar-Knol
Monique Busquet
Monique Gastkemper
Monique Groote
Monique Hulsing
Monique Muijtjens
Monique van Es
Myriam Hupperetz
Natasja van de Kraats
Nathalie Binder
Nella den Hoed
Nicole Berendsen
Nicole Kind
Nicole Slagter-Dassen
Nicole van Bolderen
Nicolette Auer
Nicoline Tilli
Noëlle Postma
Paul Krijger
Paul Millward
Petra Pelle-Kremer
Petra Schutte
Philip Bodifee
Querine van Poll
Rabo Snellenberg
Renate Harmesen-Hemmer
Renee Kwak
Ria Wortel
Riki Swart
Rob Koster
Rob Smink
Rob van de Laar
Rob van Haarlem
Robi Rizvic
Roeland Bouricius
Roelof Lammers
Ronald Onderwater

Ronald Wijers
Ronee Bosgra
Roos Meijer-Springer
Rosalie de Boer
Rutger Manders
Ruud Schoonheijt
Sandy van der Valk-van den Bosch
Saskia Braamhaar
Saskia de Waard
Saskia ten Heggeler-van der Cammen
Simone Verbeek
Sindy van der Zee
Sinka Juutilianen
Sjoukje Boomsma
Thea van der Putten
Titia Goedegebuur
Titia Lucassen
Toine Delnoij
Trudy Floor-Rebel
Vanda Takacs
Veronique Jespers
Victoria Kuijpers-Haynes
Walter Kuitert
Walter van Dijk
Wiebeke Rondeel
Willem Ravenhorst
Wilma Koens
Wilma Mutsaers
Wilma van der Endt
Xandra de Groot-Logchies
Xavier de Kimpe
Ymke Snellen van Vollenhoven-
Lammertse
Yolanda Diepenveen
Yolanda Zuiverloon
Yvette van den IJssel
Yvonne Geertsema
Yvonne Hollander
Yvonne Juten-Pasman
Yvonne Koopman-Kip
Yvonne Persijn
Yvonne van Zijl
Zefanja Schmittmann

1 december

VVR en/of pensioen 
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 ANNELIES HOUDIJK

 

 STEPHANIE GEEL

 BIRGIT BARNHOORN

 SACHA VAN BEKKUM

 YVONNE HAGEMAN

  LAVINIA DE BRUIJNE               .

 MARTINE STAM

 MAAIKE BINNENMARSCH

 MAAIKE BINNENMARSCH

 PATRICE VAN DER KLUGT

 ANTONIE KLOOTS 

 MIRJAM TOUWSLAGER

 NADIA EL YAACOUBI



Botox

Fillers

Plasmage

Ooglidcorrectie

Easy Cosmetics, opgericht in 2005, 

is een toonaangevende kliniek voor 

cosmetische geneeskunde in

Amsterdam. 

De kliniek biedt behandelingen aan als 

Botox, fillers en ooglidcorrecties. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de nieuwste 

technieken en kwalitatief hoogstaande 

producten waarvan is aangetoond dat ze 

het gewenste resultaat bieden.
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