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Andere horizon
Het hoort bij het leven en we doen het 
allemaal; dagelijks, automatisch, gepland, 
onverwacht, soms te vroeg en soms te laat, 
het kan mooi zijn maar ook hartverscheu-
rend of pijnlijk. We doen het allemaal,  
afscheid nemen.
Afgelopen weken namen vele KLM-cabine-
collega’s via diverse social mediakanalen 
al massaal en spontaan afscheid van hun 
vliegende leven en alles wat daarbij hoort, 
vaak met de leukste anekdotes en mooiste 
foto’s, veelal uit de oude doos. En telkens 
weer voel je een kleine schok bij dat be-
kende of onbekende gezicht dat voor een 
andere horizon kiest. Daarnaast zijn er vele 
collega’s die hun keuze in alle stilte ge-
maakt hebben en die we ook enorm gaan 
missen van zodra ze voor het laatst door 
de deur van het bemanningencentrum zijn 
gelopen. In de VVR-special in dit magazine 
nemen tientallen cabinecollega’s met een 
persoonlijke boodschap afscheid.

Het proces van overdenken, wikken en 
wegen heb ik van dichtbij meegemaakt. 
Mijn wederhelft heeft na 33 jaar blauwe 
toewijding ook weloverwogen op de VVR-
knop gedrukt. Een vriendin met een bijna 
40-jarige carrière maakt bewust plaats 
voor die collega die nog een heel werkend 
leven voor zich heeft. Ook op verschillende 
actieve plekken binnen de VNC zal een 
berg kennis en ervaring ons gaan verlaten, 
waarbij uit het oog nooit uit het hart zal 
betekenen.
Met het inleveren van je uniform, lever je 
ook een stukje bijzonder leven in omdat een 
vliegende carrière niet zomaar een baan 
is, maar een manier van leven. En dat is 
best een ding. Lieve vrijwillig vertrekkende 
collega’s, dankzij jullie keuze - om wat voor 
reden dan ook - mogen vele anderen aan 
boord blijven en daar kunnen we alleen 
maar oneindig dankbaar voor zijn. 
Het ga jullie goed!  

An Verelst 
redactie@vnconline.nl

Lissabon
Foto Robin de Geus
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Djura Dame houdt van entertainen en 

vliegt niet alleen bij KLM, maar ook in 

het circus als all-round circusartieste 

op grote hoogte! Onder andere tijdens 

de zomermaanden reist ze met circus 

Fantasia en haar twee zonen - die het 

vak met de paplepel ingegoten kregen 

- door Nederland om elke avond een 

fantastische show neer te zetten. In dit 

magazine vertelt Djura over haar twee 

vliegende carrières en geeft ze ons 

een kijkje achter de schermen van het 

bijzondere circusleven! 
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dat nog wat zegt. Drie jaar later ging ik door 
als Europa Purser, want niemand wilde toen 
naar Europa en nog drie jaar later was ik 
‘Wide Body Purser’ en- voor de zekerheid - 
daarmee bedoelde ze het vliegtuig. 

Ach, al die nostalgie. Leuk voor mij, maar 
wat hebben jullie eraan? De huidige tijd kent 
hele andere uitdagingen. We zijn sinds de 
onstuimige groei van begin jaren negentig, 
ik denk wel meer dan tien recessies, bezuini-
gingsrondes en reorganisaties verder. Al-
lemaal met onzekerheden over wat het voor 
het cabinepersoneel zou betekenen. Toch 
was nooit een crisis zo diep als de corona- 
crisis. Voor het eerst in de 33 jaar die ik vlieg, 
is de dreiging van gedwongen ontslag zo 
echt. ‘Keeping the family together’ is niet 
langer de slogan van onze directie en zo 
lang, zo weinig productie heeft zich nog niet 
eerder voorgedaan. 
Voor mij staat pensioen voor de deur. Een 
heel groot gedeelte van onze collega’s is 
nog niet zover, zij staan nog middenin hun 
loopbaan en moeten en/of willen door. Mo-
gelijk gedwongen ontslag is voor hen een 
zwaard van Damocles. Heel veel collega’s, 
vaak met lange dienstverbanden, hebben 

met de Vrijwillige vertrekregeling een stap 
opzij gedaan voor deze collega’s en dat doe 
ik ook. Als er niet of nauwelijks ontslagen 
hoeven te vallen doordat ik en met mij nog 
ruim 900 cabineleden gebruik maken van de 
VVR is dat de minst slechte uitkomst die je 
kunt bedenken. Tot 1 december blijf ik jullie 
collega aan boord. Daarna, tot 3 juni 2021 
ben ik jullie bestuurder bij de KLM-sectie en 
de voorzitter van de VNC. Ik maak mijn be-
noemingstermijn bij de VNC af, dat staat als 
een paal boven water. Ik doe en blijf er alles 
aan doen om jullie belangen tot het uiterste 
en het laatste aan toe te verdedigden in 
deze moeilijke tijd.  

‘Ik keek nog wat rond naar 
een andere baan, terwijl de 
wereld aan mijn voeten lag’

Annette Groeneveld
Voorzitter

BLIK OP DE BAAN / BLIK OP MIJN CARRIERE

Anderhalve week later belde echter 
mevrouw Van Es, Hoofd werving en selectie 
van KLM. Ik was weliswaar uitgeloot voor 
seizoenstewardess maar kon wel een vast 
contract krijgen. Ik moest direct beslissen 
en half februari al op basiscursus. Ik was 
niet uit op een vast contract en ik had nog 
een maand of 3 nodig voor mijn scriptie. 
Mevrouw Van Es was echter onverbiddelijk: 
het was dit of niets! Het werd het vaste 
contract en op 12 februari liep ik in een 
blauw uniform over winderig Schiphol Oost 
op weg naar de H-kantine. 

‘Alle ogen zijn op jullie gericht’ 
De H-kantine- geen idee waarom dat ge-
bouw zo heette- was een vierkant Kremlin-
achting gebouw dat stond op het nu 
braakliggende terrein tegenover ons Flight 
Safety gebouw. De directeur opleidingen 
was streng, eenmaal te laat komen was 
een aantekening, tweemaal was wegwezen 
en de uniformvoorschriften werden strak 
gecontroleerd. De tekst was: “jullie zijn het 
visitekaartje van de maatschappij en alle 
ogen zijn op jullie gericht.” En dat was ook 
zo. In de H-kantine lunchten de technici van 
de omliggende hangars en als wij de kantine 
binnen liepen waren inderdaad alle ogen op 
ons gericht. 
Er volgden hectische maanden. Ik combi- 
neerde ‘het rode boek’ met mijn onderzoek 
naar het fenomeen van de macht in het 

oeuvre van Gabriel García Márquez, doekte 
mijn studentenkamer in Nijmegen op en 
bivakkeerde beurtelings bij mijn vader 
in Vught en mijn oudste broer in Utrecht. 
Woon-werk verkeer was daardoor wel een 
dingetje. Wij nieuwelingen vlogen namelijk 
de eerste 6 maanden alleen Europa en het 
blokkensysteem was nog niet uitgevonden. 
We meldden ons iedere dag weer opnieuw 
op Schiphol voor een of twee vluchten op 
en neer naar een Europese bestemming. 
Ik ken uit die tijd nog relatief veel collega’s. 
Wij zaten iedere dag voor dag en dauw 
weer opnieuw met elkaar te wachten op de 
briefing en dat schept een band.

Ach, al die nostalgie … 
Na 6 maanden kreeg ik de Boeing 747 erbij 
en verliep mijn carrière zoals bij de meesten 
van ons. Ik keek nog wat rond naar een an-
dere baan, terwijl de wereld aan mijn voeten 
lag. 21-daagse reizen met tennissen in Lomé, 
het Rode Fort in New Delhi, duizend en een 
nacht in Muscat, de zwoele tropische nach-
ten van Singapore. De baan als tolk/vertaler 
voor de Nederlandse Varkensfok Vereniging 
leek opeens minder aantrekkelijk, ook het 
klasje van Buitenlandse Zaken trok me niet 
langer. Ik liet het varen, of beter gezegd 
vervliegen en door onstuimige groei van 
KLM kwam mijn carrière in een stroomver-
snelling. Na drie jaar vliegen werd ik in april 
1990 AP, een zogeheten ‘1 april AP’ voor wie 

Ik werd uitgeloot  
Eind 1986 was ik met mijn afstudeerscriptie bezig en mijn exit uit 

studentenstad Nijmegen aan het beramen. Mijn beste vriendin had de 
suggestie gedaan om een seizoen bij KLM te gaan vliegen en dan die tijd te 
gebruiken om te solliciteren naar een baan in het verlengde van mijn studie 

Spaans. Maar ik werd uitgeloot. “Beste mevrouw Groeneveld, Er hebben 
1500 mensen gesolliciteerd naar 150 seizoenscontracten, we hebben 

moeten loten.” Die exit ging het dus niet worden. 
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  STAYCATION Goed gevonden
Toeren met 
een Tuk Tuk
Dit voertuig kleurt niet alleen het straatbeeld in
Thailand, ook in Nederland kan je er interessante ritjes 
mee maken! Van Lauwersoog via Amsterdam tot de  
Betuwe: mogelijkheden zat voor een stadstoer of ritje door 
de natuur en pittoreske dorpjes. tuktuklauwersoog.nl, 
tuktukbrabant.nl, tuktukcompany.nl

Klimbos 
Gooi Eemland
Klimmen op grote hoogte! Dit klimbos in Lage Vuur-
sche is het koninkrijk der klimbossen met maar liefst 
10 routes. De routes lopen op in moeilijkheidsgraad en 
hoogtes van 2 tot 22,5 meter. Met uitdagende bruggen, 
netten, stevige lianen en gave tokkelbanen is het een 
leuk dagje uit voor jong en oud. Het klimbos heeft 
ook locaties in de Achterhoek, op de Veluwe en  
Brabantse Wal! klimbos.nl/klimbos-gooi-eemland

Wandelen met 
alpaca’s 

Alpaca’s zijn van nature vriendelijke en 
nieuwsgierige dieren, wellicht ken je ze van 

trips in Zuid-Amerika. Ze houden wel van een 
ommetje en zijn daarom de ideale partner 

voor een bijzondere wandeling in de gezonde 
buitenlucht. Een toertje met deze fluffy dieren 
duurt anderhalf uur en is bijvoorbeeld moge-

lijk in Sassenheim op werkdagen en 
zaterdag! Alpacaexperience.nl

Peddelend of varend 
op ontdekkingstocht 
Ervaar de Biesbosch van dichtbij en stap in een kano, kajak of op een 
sup! Ga op ontdekkingstocht en peddel door de kreken of maak een 
vaartochtje met een fluisterboot. Het reserveren van een fluisterbootje, 
roeiboot, kano of sup is alleen online mogelijk. Verschillende routes en 
zelfs meerdaagse tochten inclusief kampeergelegenheid behoren tot 
de mogelijkheden! biesboschcentrumdordrecht.nl/verhuur

TER LAND

TER ZEE

IN DE LUCHT

Zorgeloos op reis gaan is deze zomer nog een dingetje, maar een dagje uit in de 
gezonde buitenlucht kan gelukkig ook. We verzamelden een aantal corona proof 

activiteiten met 100% pretgarantie ter land, ter zee en in de lucht!

99 
Luftballons
Beleef de wereld vanuit een luchtballon! Nena 
scoorde ooit een hit met 99 Luftballons en 
ook hier zijn er meer dan 100 startlocaties en 
kan je opstijgen in je eigen buurt en – indien 
groot genoeg – zelfs vanuit je eigen achter-
tuin! Een ballonvaart duurt gemiddeld een 
uur, er zijn verschillende all-in prijzen en de 
ballon heeft een extra ruime mand en is extra 
hoog zodat je comfortabel aan de rand kunt 
staan en genieten van het uitzicht. Het per-
sonaliseren van je ballontrip met bijvoorbeeld 
een sushi box behoort ook tot de mogelijkhe-
den. Goede vaart! greetzz-ballonvaart.nl
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INTERVIEW

‘Collega’s denken vaak dat ik een grap maak 
als ik vertel dat ik naast het vliegen en mijn 
gezin ook een circusleven heb. Als ik dan 
foto’s laat zien wordt daar altijd heel leuk op 
gereageerd, hoewel het messenwerpen ook 
wel eng en spannend wordt gevonden.’ Als 
zesjarige keek Djura graag naar circusshows 
op televisie en wist ze al dat ze ooit voor het 
circus wilde werken, haar grote droom was 
om de vliegende trapeze in Mexico te doen. 
Van klein meisje tot haar zeventiende was 
ze in het jeugdcircus te vinden, vervolgens 
ging ze na het gymnasium naar de circus-
school in Brussel. Op haar negentiende 
werd ze een professional. 

Jong geleerd is oud gedaan
Djura heeft een samengesteld gezin met 
vier zonen. ‘Mijn kinderen zijn opgegroeid 
met het circus. Inmiddels bouwen ze mee 
tenten op, helpen met de verkoop in de 
pauze en zijn ook in de piste te vinden. 
De overige gezinsleden komen graag op 
bezoek om te kijken. We maken elk jaar 
verschillende toertjes binnen Nederland: 
in de meivakantie, zomervakantie en met 
kerst.’ Djura kan haar beide carrières goed 
op elkaar afstemmen. ‘De circusopdrach-
ten zijn ruim van tevoren bekend, met het 
verzoekensysteem kan ik daar goed om-
heen plannen. Het is heel mooi dat ik mijn 

Het is geen geheim dat cabinepersoneel van vele markten thuis is. 
Medische, juridische of een zorg of commerciële achtergrond, eigen 
bedrijven, kunstenaars, sterrenkoks… binnen het korps vind je grote 

diversiteit aan talenten en kwaliteiten. Djura Dame (42 jaar) combineert 
twee carrières in de lucht: ze vliegt als eenbander bij KLM en als 

luchtacrobate zweeft ze over de piste van circus Fantasia.

Carrières in de lucht

tekst An Verelst, foto’s Nathalie Pruijs
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Djura wil haar kennis delen met kinderen over de hele wereld en realiseert dit door 
les te geven via projecten. Hierbij staan samenwerken, eigen mogelijkheden ont-
dekken, omgaan met emoties en zelfvertrouwen ontwikkelen centraal. ‘Circus is een 
middel om kinderen te bereiken op een non-verbale en speelse manier. Het stimu-
leert de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Zeker voor kinde-
ren die door omstandigheden niet meer gewoon kind kunnen zijn, zoals straat- en 
oorlogskinderen.’ Met stichting Capriool ging ze mee naar Sarajevo om met door de 
oorlog getraumatiseerde kinderen te werken. In 2000 ging ze naar Zimbabwe om 
een circusproject voor kansarme kinderen te organiseren, nadien volgden projecten 
in Oeganda, Peru, Chili en Argentinië. Dankzij stichting Circo Globo zijn er fondsen 
beschikbaar en de meegenomen spullen worden achtergelaten voor gebruik.  

het samen op pad zijn, het dynamische, 
het sociale aspect… dat mis ik allemaal 
heel erg. Kortgeleden had ik een vlucht 
naar Singapore en dat was heel fijn. On-
danks het lage aantal passagiers vloog de 
vlucht voorbij. Iedereen had de behoefte 

om bij te praten als collega’s. Vanaf eind 
juli staan gelukkig weer een aantal toertjes 
met het circus gepland. Mensen plezier 
brengen en ontroeren, twee uur lang laten 
genieten met weinig middelen, dáár doen 
we het voor.’  

twee prachtige banen op deze manier kan 
combineren.’ 
Een leven zonder circus kan ze zich niet 
voorstellen. ‘Dat lijkt me heel saai, ik hou 
van het lekker op pad gaan en die show 
maken nu dat nog kan.  Met het ouder 
worden ga je vanzelf andere dingen doen, 
bijvoorbeeld van vuurspuwen naar voor het 
messenwerpbord staan. In het circus leer je 
overigens alles: van jongleren en ballopen 
tot messenacts en luchtacrobatiek. Ieder-
een heeft een eigen act en doet daarnaast 
ook andere dingen.’ Djura’s hoofdact zijn 
‘luchtdingen’ zoals zweven met trapezes, 
touwen, doeken en hangmatten.

The show must go on
Het vlieg- en circusleven hebben best 
aardig wat gemeenschappelijke factoren. 
‘Ook met het circus ben je dag en nacht 
met een kleine groep mensen onderweg. 
Tijdens het vliegen ontmoet je weliswaar 
elke keer nieuwe collega’s, maar we 

vormen snel een groep. In het circus ben 
je al een hechte groep en weten we net als 
aan boord wat we van elkaar kunnen en 
mogen verwachten, we hebben aan een 
half woord genoeg.’ Flexibiliteit is dus ook 
een kwaliteit die voor beide carrières van 
belang is. ‘Evenals bij het vliegen is ook 
bij het circus elke dag anders: er kunnen 
zaken misgaan die je recht wilt zetten en 
het is soms ook afhankelijk van je publiek 
of passagiers hoe erop wordt gereageerd. 
Bovendien werk je hard en ga je door, ook 
als je je niet helemaal top voelt. We zitten 
bovendien constant op elkaars lip, van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat, we leven 
buiten én met elkaar. Elke ochtend drinken 
we samen koffie en dat is meteen een mooi 
moment om eventuele strubbelingen te 
bespreken.’

Door Covid-19 staat Djura veel minder aan 
boord en in de piste dan ze zou willen. ‘De 
verschillende collega’s, de leuke verhalen, 

‘Het vlieg- en circusleven hebben 
best aardig wat gemeenschappelijke 
factoren.  In het circus leer je 
alles: van jongleren en ballopen 
tot messenacts en luchtacrobatiek’
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HV HAPPY VIEW

Vliegen in tijden van corona
Angela Visser

Tussen al het kantoorwerk door 
vliegen de sectiebestuurders zelf ook 
en Angela brengt in deze (eenmalig 
andere) Happy View verslag uit van 
haar recente vlucht naar Innsbruck.

Aanmelden - transavia heeft op het BMC 
diverse coronamaatregelen genomen zoals 
een aparte in- en uitgang. Bij de ingang 
staat een apparaat waar je je handen kunt 
ontsmetten, er zijn diverse looproutes 
aangebracht en in de briefingruimtes zijn 
schermen geplaatst. Bij het verlaten van 
het BMC, op weg naar het toestel, gaat het 
transavia mondkapje op. Het bedrijf heeft 
ervoor gekozen om een wasbaar exemplaar 
beschikbaar te stellen voor crew. 

Aan boord - Aan boord hervatten we 
onze ‘normale’ werkzaamheden. Bij 
het instappen krijgen de passagiers 
een A4-document met op de ene kant 
de ‘huisregels’ en op de andere zijde 
een menukaart met een aangepast 
assortiment en daarnaast een hygiënisch 
doekje. In de welkomstspeech wordt 
benadrukt dat het van belang is dat de 
passagiers de mondkapjes ophouden 
gedurende de vlucht. 

Service - In verschillende landen willen 
de lokale autoriteiten weten waar onze 
passagiers verblijven. Ze dienen een PFL 

(passenger locator form) in te vullen dat we 
uitdelen en voor het einde van de vlucht 
ook weer ophalen zodat ze meteen bij aan-
komst aan de afhandeling kunnen worden 
overhandigd. Omdat Innsbruck een relatief 
korte vliegtijd betreft, starten we snel met 
het opbouwen van de service en de bak 
en werken we vanuit het midden naar de 
pantry’s toe. Op deze vlucht hadden we 
drie ummen en in overleg met mijn collega 
zorg ik ervoor dat al het nodige papierwerk 
gedaan is voor de landing. Ook ontferm ik 
mij nog over een wat nerveuze passagier 
die ik met een leuk gesprekje een beetje 
op zijn gemak stel, want hij vindt het toch 
wel spannend dat vliegen. 

Innsbruck - We nemen afscheid van de 
passagiers en krijgen op dit station - in 
tegenstelling tot vóór de coronaperi-
ode - schoonmaak aan boord. Voorheen 
gebeurde dit alleen op vluchten van 
langer dan drie uur.  Dit geeft ons als 
crew nog even de gelegenheid om een 
mooie foto te maken met een prachtige 
achtergrond!

Huiswaarts - Eigenlijk herhalen we alles 
van de heenweg, behalve het uitdelen van 
het PFL omdat dit voor Nederland niet 
nodig is. Het is een rustige vlucht met dito 
passagiers die zich gelukkig allemaal net-
jes aan onze huisregels houden.  

 

vlnr: Angela Visser, Mia Westland, 
Jaira Matilda, Thara van Drunen 
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WIE BEN IK?

Hans den Dikken

Hans is Senior Purser bij KLM en onze 
nieuwste columnist. Hans schreef de  
cabaretshow ‘Blauwe Plekken’ en schitterde 
daarin zelf met een aantal KLM-collega’s in 
de volle zalen tijdens het VNC-event afge-
lopen december en januari.

Wat is je motto? 
Leven doe je samen: zelf positief in het 
leven staan en ook mijn omgeving daarin 
meenemen en betrekken!

Welke bijzondere gewoonte heb je?
Ik kan slapen op commando! Met andere 
woorden; ik ga liggen en ik slaap.

Wat wilde je vroeger worden?
Vroeger wilde ik kleinkunstenaar worden. 
Achteraf ben ik blij dat ik niet de druk voel 

om elk jaar weer met iets nieuws, en liefst  
iets beters op de proppen te hoeven komen! 
Theater is nu mijn hobby waar ik veel  
voldoening uithaal.

Wat betekent de VNC voor jou?
De VNC is voor mij een veilige back-up in mijn 
vliegend bestaan! Ik zie de KLM als een leven-
dige stad met kansen en bedreigingen, de VNC 
zie ik als een veilig dorp waar je thuiskomt en 
je beschermt voelt.

Met wie zou je een nachtje doorhalen en 
waarom? 
Ik zou wel met Mark Rutte een avond door  
willen trekken en op zoek gaan naar zijn  
drijfveren en zijn levensmotto! Ik vind hem een 
interessante authentieke persoon die zeker in 
de afgelopen tijd van vriend en vijand bewon-
dering heeft gekregen.

tekst Nathalie Pruijs

COLUMN  

De kleinkunstacademie, dat leek me wel 
wat toen ik 18 jaar was. Meedoen in grote 
musicals, acteren, dansen en de sterren 
van de hemel zingen... Maar ach, ik werd 
door mijn ouders al snel met beide benen 
op de grond gezet: ‘Ga nou eerst een 
goede opleiding volgen, dan kun je 
daarna nog altijd...’ En zo ging ik naar de 
Nationale Hogeschool voor Toerisme in 
Breda, een algemene opleiding waarmee 
je managementfuncties kon bekleden in 
die branche. 
Hoe dichterbij de afstudeerdatum, hoe 
onrustiger ik werd. Zal ik dan een reis-
bureau beginnen of aan de slag gaan bij 
een touroperator, om ergens in een grote 
torenflat in een airconditioned ruimte te 
verdwijnen tot mijn pensioen? Eerst maar 
eens een jaartje wat anders. En toen ik de 
vacature voor KLM-steward zag langs-
komen, hoefde ik niet lang te twijfelen.
Op vrijdag nam ik mijn NHTV-diploma in 
ontvangst en op maandag begon mijn 
basiscursus bij de KLM! Mijn weekends en 
vrije dagen vulde ik met tal van toneel-, 
zang-, tapdance- en cabaretcursussen. 
Ondertussen raakte ik verslaafd aan mijn 
heerlijke vliegleven en bouwde een 
carrière op tot Senior Purser. Daarnaast 
werd ik trouwambtenaar, vormde ik de 
helft van een cabaret duo en zong in 
diverse koren.

Nu - na ruim 30 jaar - doemde vanwege 
de coronacrisis onverwacht de vraag bij 
me op waarin ik nog meer carrière zou 
kunnen maken? ‘Hellup’, dacht ik! Reisbu-
reaus bestaan nauwelijks meer en de hele 
toeristische sector ligt op zijn gat. De 
zorg? Nooit iets voor mij geweest! 
Zij-instromen als docent? Mijn echtgenoot 
met engelengeduld zit in het onderwijs, 
niks voor mij! Acteren doe ik al en daar 
verdien ik geen droog brood mee. De 
uitvaartbranche misschien? Nee!’
Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn 
huidige carrière me zoveel heeft 
gebracht. Ik doe mijn werk nog steeds 
met zoveel plezier dat ik hoop dat ik dit 
kan blijven doen! Vaak komt de vraag ‘of 
ik nou nog steeds vlieg’, alsof je een 
tijdelijk baantje vervult. ‘Ja!’ antwoord ik 
dan volmondig! En ik hoop dat ik dat nog 
heel lang mag blijven zeggen!  

Hans den Dikken

Blauwe plekken
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CHRISTA VAN HETEREN
 
Na ruim 30 bijzondere vliegjaren heb ik op 10 juli 
2020 (12.54 LT) de knoop doorgehakt en welover- 
wogen gekozen om per 1-12-2020 gebruik te gaan 
maken van de KLM VVR 2020. Ondanks pijn in het 
blauwe hart, en zeker geen afscheid zoals ik het me 
had voorgesteld, kan ik toch dankbaar terugkijken 
en ga vol goede moed vooruitkijken en genieten van 
onze mooie Zeeuwse stek en van ons Guesthouse, 
waar ik jullie in de toekomst eens hoop te mogen 
ontvangen! (www.guesthousezeeland.nl) 

Met lieve groet, Christa

JOSE STOOP
 
Na 30 jaar vliegen heeft deze ‘Queen of the Sky’ er een klap op gegeven! Ook ik 
vertrek vrijwillig: een hele lastige beslissing die gepaard gaat met veel emotie. 
Ruim drie maanden thuis was een mooie springplank naar deze sprong in het 
diepe, maar de stroom voelt goed. Een nieuwe fase in mijn leven, met de luxe van 
de rust, reinheid en regelmaat. Op mijn 22e kreeg ik dat fantastische KLM-pakje en 
daarbij het blauwe bloed. Als stewardess heb ik het allermooiste beroep dat ik 
maar kan bedenken mogen uitoefenen. Prachtige reizen gemaakt en de meest 
bijzondere mensen ontmoet. Kortom, ik heb van alle ingrediënten kunnen proeven, 
geuren kunnen ruiken en alle smaken van de 
wereld kwamen voorbij.
Dit heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben: wereld-
burger! Hoe heerlijk is het om nu met al deze 
kennis, kunde en wijsheden het stokje over te 
dragen. Als Cooking Queen ga ik verder, want 
koken is mijn grootste hobby. Afgelopen tijd heb 
ik vele routehapjes gekookt die iedereen graag 
eet op reis en gedeeld op KLM Facebook. Ze zijn 
allemaal te vinden onder het item Crew Favorites. 
www.cookingqueens.nl, Instagram cooking-
queensnl, FB en Pinterest CookingQueens.
Stay Safe, Stay Strong & Stay Hungry

Liefs Jose

UITVLIEGEN
EEN ANDERE ROUTE
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MARION KNIKMAN
 
Ik ga het doen! Voor mezelf begin-
nen, iets met lekkere koffie en goeie 
taart, mooi historisch pandje ergens 
in het oosten van het land. KLM was 
22 jaar mijn stabiele factor, 
bepaalde de kaders in mijn - soms 
turbulente - leven. Inmiddels is daar 
meer rust en betekent de VVR een 
prachtige kans om aan een nieuw 
avontuur te beginnen op mijn 52e! 
Maar wat zal ik jullie missen... de 
teamspirit tijdens een gesmeerde 
ATFY vlucht, het blijven ‘hangen’ aan 
de ontbijttafel, de prachtige 
gesprekken. Hopelijk weten jullie 
me te vinden volgend jaar, coffee on 
the house! Wordt vervolgd...

JOLANDA FRENTZ
 
Ik zat op de basisschool en las ‘Mark en 
Mieke gaan naar Spanje’. Het vliegtuig 
steeg op, de huizen werden kleiner en ze 
kregen drinken van een aardige mevrouw, 
een stewardess. Honderd procent zeker 
wist ik toen, dat ik dat ook wilde worden. 
Net 21 jaar en gesolliciteerd, ik blufte dat 
als ik niet werd aangenomen, ik volgende 
week bij Lufthansa kon beginnen. Later las 
ik in mijn dossier dat ik een lelijke coup 
soleil en een streekaccent (zachte G) had. 
Bij KLM was het toen al hollen of stilstaan. Ik 
heb zoveel geluk gehad dat ik steeds net 
klaar was als ze mensen nodig hadden in 
kaderfuncties. Welke kansen ik heb gehad 
om aan persoonlijke groei te werken, is 
ongekend en maakt mij diep dankbaar.
Coronatijd... ik heb nog 6 jaar te gaan voor 
mijn 40-jarig dienstverband en pensioen.  
Ik durf niet meer vanwege mijn gezondheid. 
Ik volg nog wel een online-programma 
‘corona-angst overwinnen’. Het helpt niet, ik 
neem onbetaald verlof en vakantiedagen 
op. De knop ingedrukt, rust en vrijheid 
ervoor teruggekregen. Ik heb altijd een 
plan B en was al begonnen met een 
communicatieopleiding om uiteindelijk 
coach te worden. Eind maart maakte ik 
onbewust mijn laatste vlucht naar Washing-
ton, zonder verder afscheid. Met de hulp 
van mijn man heb ik een taart ontworpen en 

meegenomen naar mijn studiegroep. De 
trainer stelde voor om de groep als een 
complete crew te zien en ze te bedanken. 
Dat heb ik emotioneel gedaan, ik bracht 
een taart en heb een afscheid gehaald. Nu 
komt er tijd voor rouw en bezinning. Wat 
kan ik naar mijn leven toehalen om het 
gemis kleiner te maken? Goed, als traditie 
hebben we nu op zondagochtend het 
hotelontbijt, de zolder met gastenbed is nu 
mijn (hotel)kamer waar ik kan lezen en/of 
studeren, ik ga vaker naar de mediterrane 
supermarkt. Niets, maar ook niets, kunnen 
mijn leuke interessante collega’s - waar ik 
ook zoveel van geleerd heb - vervangen. 
Hopelijk mag ik later in mijn coaching 
praktijk wederom mooie verhalen aanho-
ren, dan is de cirkel rond. Het gaat jullie 
goed: om dit werk te kunnen doen beschik 
je over zoveel talenten, gebruik ze!

foto Nathalie Dekkers 

MARTINE KAPSENBERG  

Ik had een droom...  
Mijn leven was KLM, KLM was mijn leven! Alles wat ik deed, 
wat ik omarmde, wat ik liefhad... was KLM. Opeens werd ik 
wakker in een nachtmerrie. Mijn man verloor zijn baan. We 
moesten ons huis verkopen. We verloren vrienden in hele 
korte tijd. En mijn baan stond op het spel... toen werd ik 
wakker! Er is nog hoop, er is nog een leven na KLM. Ik heb 
nog de keuze (de regie in eigen hand te nemen) door de 
VVR om een andere toekomst te creëren. Ik ben in goede 
gezondheid samen met mijn man. En de gezondheidszorg 
heeft dringend extra mensen nodig in deze tijd. Hoeveel 
rust kwam er na deze beslissing en hoeveel inzichten. Ik 
neem in december na 35 jaar afscheid en maak een diepe 
buiging voor KLM, die mij deze gelegenheid geeft. Ik 
betuig mijn respect naar allen die blijven vechten voor het 
behoud van een nieuwe KLM. Ik maak plaats met een 
glimlach... naar een nieuw leven in de werkelijkheid en 
bewaar de droom in mijn ‘blauwe’ hart. 

Warme groet Martine

NICOLE DASSEN
 
Dank je wel KLM, dank jullie wel lieve, grappige, 
bijzondere, hardwerkende en zorgzame collega’s voor 
32 hele mooie vliegjaren! Met pijn in mijn hart neem ik 
afscheid, en met een rugzak vol mooie en dierbare 
herinneringen ga ik vanaf 1 december verder met het 
bewandelen van een nieuw pad! Het ga jullie goed!

Een warme groet, Nicole Dassen (SP)
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 MARIE-JOSE VAN BUREN-BLOEM
 
In de tijd dat NY nog gewoon ‘Joe Jork’ was, ging ik 
een zomertje vliegen. Door Mevrouw van Es bij de 
sollicitatie voorzien van een advies vooral ‘veel te 
hydrateren’ vanwege de droge lucht aan boord, 
begon ik in april 1985 aan de basiscursus en mocht 
toen meteen ICA vliegen! Wat een feest! Dat ene 
zomertje werden er drie en voor ik het wist, bleef ook 
ik hangen en waren we een paar jaar verder, met een 
vaak mee vliegende partner en wat extra strepen op 
de mouw. Zo makkelijk ging dat nog in die tijd. 
Verslavend werk, de leukste collega’s, fijne bestem-
mingen, altijd sterke verhalen, beetje glamour en ook 
gewoon hard werken. A way of life. Heerlijk!
Er kwamen kinderen, 100% werd 67% en vervolgens 50%, maar de passie en het 
vlieg-geluk bleven: er lekker even uit! Alles altijd goed geregeld en rustig ontbijten 
zonder zelf wat klaar te hoeven maken. Wie doet mij wat? Nou, Corona dus. Na 35 
jaren in dienst werd in 2020 alles anders. Wikken en wegen, slapeloze nachten, een 
paar Corona-vluchten... en toen tóch besloten te stoppen.
Pijn in mijn hart, maar met een hoofd vol mooie herinneringen ben ik dankbaar 
voor alles wat het vliegende leven mij heeft gegeven en kijk ik nu met een open blik 
naar de toekomst. Hopelijk komt de hele wereld snel uit het corona-dal, herstelt de 
economie zich en krabbelt ook ‘onze KLM’ vlot op en mag ik IPB vaak met de oude 
- en straks ook weer nieuwe - collega’s mee. Heb het goed!

Marie-José van Buren-Bloem

SONJA DE JONG
 
Eindelijk kwam er een vacature voor 
Cabin Attendant bij de KLM! Ik 
solliciteerde en mocht het blauwe 
team komen versterken. Met mijn 54 
jaar was ik welkom om mijn droom 
te verwezenlijken. Stewardess 
worden, yeah! Mijn hart is ruim vijf 
jaar verwarmd door lieve collega’s, 
fantastische passagiers en bijzon-
dere bestemmingen. Mijn vliegpas-
sie heb ik nu ingeruild voor mijn 
schrijfpassie. Volgend jaar hoop ik 
mijn tweede boek af te hebben. Mijn 
verhaal hoe ik in de vliegwereld ben 
terechtgekomen en mijn ervaringen 
met veel humor beschreven.
Bedankt collega’s voor deze mooie 
ervaring. De bijzondere vliegwereld 
ga ik zeker missen.

Sonja de Jong

CAROLINE VAN DER VALK
 
Na anderhalf jaar geleden te hebben 
bijgetekend omdat ik er na 32 jaar 
vliegen nog geen genoeg van had, was 
het aanbod van de VVR 2020 - ondanks 
de ingrijpende veranderingen - in eerste 
instantie een absolute no-go. 
Maar binnen het bestek van een viertal 
weken voltrok zich een onvoorziene 
verandering in inzichten en mindset en 
heb ik ervoor gekozen de KLM in vrede 
te verlaten... Met een gevoel van heel 
veel voldoening en grote dankbaarheid 
zwaai ik af en hoor en zie dat heel veel 
cabinecollega’s dit - ongetwijfeld met 
net zoveel melancholie - ook doen.
Dag enerverende werkdagen en 
-nachten, heerlijke hotels, spannende 
trips en-route, verrassende ontmoetin-
gen, plekken in uithoeken van de wereld 
waar je je thuis was gaan voelen en je 
adresjes had. Dag en graag tot ziens aan 
alle sympathieke, bevlogen collega’s, 
dank voor de vertrouwelijke gesprekken, 
wederkerigheid, het elkaar door de 
lange nachtvluchten helpen en de 
bijzondere banden. Het ga jullie goed, 
we koesteren samen onze schat aan 
levenservaringen.

Caroline van der Valk (senior purser)

MARILOU HIGAREDA RIVERA
 
Na heel veel twijfelen en diep nadenken heb ik op 22 
juni één van mijn moeilijkste besluiten genomen en 
op de VVR 2020 knop gedrukt. KLM is om allerlei 
redenen een zegening in mijn leven en ik zal deze 
blauwe familie heel erg gaan missen. Ik neem een 
‘heavy label’ koffer vol met ervaringen, mooie 
herinneringen en zegeningen mee. Heel veel succes 
in de toekomst, collega’s!

Lieve groeten van Marilou Higareda Rivera
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ESTHER POSTMA
 
Na ruim 21 jaar met heel veel 
plezier en enthousiasme 
gevlogen te hebben, heb ik 
heel plotseling besloten om er 
met de VVR uit te gaan. Wat 
heb ik genoten van de 
prachtige plekken waar KLM 
me bracht en van het contact 
met de meest uiteenlopende 
passagiers, maar bovenal van 
de fijne, bijzondere groep 
collega’s waar ik mee heb 
mogen werken. Lief en leed 
heb ik kunnen delen en er was 
naast heel veel lol, meestal 
zoveel begrip en verbonden-
heid onderling. Ik ga het 
vliegende bestaan verschrik-
kelijk missen, het is zo’n 
belangrijk deel van mijn leven 
geweest. Maar het is mooi 
geweest! 

Heel veel liefs, Esther Postma

MARC SEIGNETTE
 
De inkt van mijn bijgetekende ‘60+ 
contract’ was amper droog en toen was 
opeens alles anders! Dan toch maar met 
pensioen... Wel raar om na bijna 33 jaar 
afscheid te nemen van deze way of life. De 
clichés over wat een ontzettend leuk 
beroep wij hebben kloppen! Ik heb het 
met heel veel plezier gedaan. Alle cabine- 
en cockpitcollega’s met wie ik zo fijn en 
collegiaal heb gewerkt, met wie ik zo 
gelachen heb; dankjewel daarvoor en ik 
wens jullie het allerbeste de komende tijd.  
 
Groet, Marc Seignette

MONIQUE VAN ES
 
Bijna op de dag af na 28 jaar zal ik ons mooie, 
prachtige bedrijf verlaten. Begonnen als 
25-jarige met make-up les en poolpakken in de 
cursus, de precieze opbouw van een blauwe 
bak, geen agressietraining of terrorisme, 
gewoon vliegen met de cockpitdeur wagenwijd 
open, roken achterin, geen ESAN of ingewik-
kelde meereizende attributen. Vliegen toen 
vliegen nog iets elitairs had, de eerste klas en al 
dat lekkers wat er voor ons klaarstond na de 
service!  Zo ontzettend veel mooie, dierbare en 
vooral andere herinneringen dan nu. De tijd zal 
altijd veranderingen doorvoeren, gelukkig maar, 
anders wordt het saai, kleurloos en voorspelbaar 
en dat is ons beroep allesbehalve!
Ik heb genoten, gelachen, gepraat, geluisterd, 
gehuild, mij onderdeel van de groep maar ook 
alleen gevoeld. De laatste paar weken zijn alle 
emoties langsgekomen. Met een warm, blauw 
en rood hart vol liefde voor het bedrijf, mijn 
collega’s die niets liever willen dan blijven en niet 
in de laatste plaats voor mijzelf, kies ik volwaar-
dig voor een nieuw pad met uitdagingen op 
werk- en persoonlijk vlak, kies ik niet voor geld 
en vrije tijd maar voor mij...

Lieve groeten, Monique van Es

HANNEKE KOOISTRA
 
Na 32 jaar vliegen had ik het nog steeds naar mijn zin en wilde 
nog vier jaar doorvliegen. Toen kwam COVID-19. Mijn 
voorlopig laatste vlucht ging naar PVG in februari, geëvacu-
eerd uit TPE in maart en toen lang niet gevlogen. Tijd om na 
te denken. Ons huis aan zee in Gairloch, Schotland, heet 
Valhalla en dat is het ook! Heb ik nog zin om een tijd door te 
vliegen met veel mondkapjes en weinig passagiers? Nee. Heb 
ik me thuis vermaakt? Ja! Dus: vaarwel lieve collega’s en fijne 
KLM, ontzettend bedankt voor een fantastische carrière!

Heel veel liefs, Hanneke Kooistra (Senior Purser)

JACQUELINE WAKKERMAN
 
De VVR biedt mij de mogelijkheid om een andere 
weg in te slaan. Tijdens het vliegen heb ik de 
lerarenopleiding Frans gevolgd. Het onderwijs 
trekt al enige tijd en dit is een mooi moment om 
een overstap te maken. Dankbaar, 35 jaar vliegen 
met veel bijzondere herinneringen, prachtige 
reizen en mooie gesprekken! Benieuwd naar wat er 
op mijn pad gaat komen! Het ga jullie allen goed!

Jacqueline Wakkerman
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ELLY MOLLEMA
 
De VVR, het is een feit! Na 39 dienstjaren 
- die voorbijvlogen - lever ik mijn uniform 
in. Het was een Liefde, een Passie en een 
Dans met KLM. Heerlijk lachen en uitda-
gingen aangaan was mijn drijfveer. Ik 
zocht graag de zielen- en hartverbinding: 
tijdens de rust op 10 km hoogte of op 
bestemming hield ik ‘Angel-office’. We 
hadden de mooiste ontmoetingen zo 
onverwachts eerlijk en oprecht en ik wil 
iedereen met wie ik heb gevlogen 
hiervoor bedanken. In de pensioenjaren 
ga ik door met ‘Engelen’ en kunstzinnig 
magisch leven. Zo begeleid ik bewustzijns- 
processen in persoonlijke retraites waarbij 
mijn woongroepjaren, diverse studies 
(onder andere voor therapeut) en het 
vliegen mijn rugzak en mijn hart hebben 
gevuld. Ook liep ik vele pelgrimsroutes; 
bijvoorbeeld in de Himalaya naar de Daila 
Lama. Maar het KLM-hoogtepunt was de 
Dam tot Dam loop naar Venetië en terug, 
het werd een pelgrimstocht naar mezelf 
tussen jullie aan boord en op de Crew 
Service Hub. Ik wens iedereen nog vele 
liefdevolle jaren toe met elkaar. Want één 
ding is zeker…het blauwe hart blijft!

Dag lieve collega’s, Elly Mollema

ELLEN KROON
 
Lieve collega’s, in 1986 werd ik 
afgewezen als ca bij ‘Trans’, een 
teleurstelling. Toen ik bij KLM werd 
aangenomen, zei mijn vader - inmid-
dels overleden - ‘en nu ben je bij de 
Koninklijke.’ Een prachtige uitspraak 
waaraan ik tijdens mijn 34-jarig 
vliegend bestaan vaak moest 
denken.  Nu komt er onverwacht 
eerder een einde  aan die konings-
blauwe carrière. Ik heb het super 
gevonden en was trots deel te zijn 
van de KLM-familie. Ik ga geen 
nieuwe carrière beginnen, want ik 
kan niets bedenken wat zo fijn is als 
vliegen. Mijn plan is veel op pad te 
gaan met mijn schoonvader van 95 
die helder van geest en in goede 
conditie is, en met mijn zus ga ik 
Nederland ontdekken. Als mijn man 
ook stopt met werken, gaan we 
camperen; zoiets als hotellen.
Onze vakbond wil ik hartelijk danken 
dat zij met dit initiatief kwamen EN 
voor alles wat zij in de afgelopen 34 
jaar zowel voor mij persoonlijk als 
voor ons korps  hebben gedaan. 
 
Hartelijke groet, Ellen Kroon 

RENATE HEMMER EN PETER HARMSEN
 
We stoppen! We hadden het plan nog wel even 
door te gaan, maar door corona en de VVR 
nemen we samen de stap naar een nieuw leven!  
Peter gaat zich storten op de Saabclub en zijn 
Saabs en ik heb mijn eigen yogastudio, waar ik 
meer tijd in wil steken. Ook hebben we meer tijd 
voor onze zeilboot! De cirkel is rond: na meer dan 
15.000 vlieguren, KLM 100 jaar en 25 jaar SP- 
schap is het tijd voor vers bloed! Lieve collega’s, 
bedankt voor alle mooie ervaringen, verhalen en 
contacten. We zullen jullie zeker missen. Dat het 
KLM, jullie en natuurlijk de VNC goed mag gaan!

MARION VAN DER VELDE
 
Lieve collega’s! Ook ik ga met ‘n traantje KLM verlaten! 
Wat heb ik het altijd gezellig met jullie gehad en wat ga 
ik dat ontzettend missen! Er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan... Door corona is die tijd van gaan voor 
mij aangebroken, ondanks dat ik nog graag samen met 
mijn dochter had willen werken, maar doorstroming zal 
ook langer gaan duren, denk ik... In december ga ik een 
studie tuinontwerp doen en heb er zin in! Graag zou ik 
voor collega’s hun tuin willen ontwerpen, met KLM-
korting natuurlijk, de eerste aanmelding doe ik gratis! Ik 
wens jullie het allerbeste in deze moeilijke tijd, maar 
weet zeker dat jullie je schouders eronder zetten en dat 
corona het blauwe gevoel nooit zal verslaan!

Liefs en bedankt voor alles! Marion van der Velde

XAVIER DE KIMPE
 
Beste Noorderburen, 
Ik sluit een mooi hoofdstuk in mijn leven af en start met een nieuwe uitdaging. Ik 
wens jullie te bedanken voor jullie warm, open en het onvoorwaardelijk omarmen van 
alle Belgen. Het aantal woorden en uitdrukkingen die ik bijgeleerd heb zijn ondertus-
sen ontelbaar geworden. Bedankt voor alles en het gaat jullie goed! Groeten!
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BETTINA VERHORST
 
Het is voorbij die mooie tijd, 
gedwongen door de omstandighe-
den ga ik een paar jaar eerder met 
pensioen dan gepland. 41 KLM-
jaren zitten erop. Begonnen bij 
Passage en daarna de vliegdienst. 
Fulltime, deeltijd, standby en nu als 
flexer. Bijna mijn hele leven heeft 
KLM een grote rol gespeeld en was 
ik maar wát trots op mijn superleuke 
baan. Heel hard gewerkt, veel van 
de wereld gezien en heel veel 
plezier gemaakt met al die gewel-
dige collega’s. Jammer dat er zo 
weinig foto’s zijn gemaakt in uniform 
in de pré-digitale jaren...
Het zal wennen zijn om niet meer 
écht bij de club te horen, geen 
wekelijkse indeling meer en gezel-
ligheid aan boord en op de route. 
Maar geen flight safety meer en een 
nieuwe fase in mijn leven, want ik 
word oma!

Lieve groet, Bettina Verhorst

MARTINE MEESTER
 

Na een heel proces van gesprek-
ken, informatie vergaren, denken 
en voelen, viel het kwartje voor 
mij bij het onderwijs. Ik heb 
besloten deeltijd-PABO te gaan 
doen en uiteindelijk zo het 
basisonderwijs in te stromen. 
Een juf Meester worden!  
De bijna 24 jaar die ik voor dit 
mooie bedrijf heb mogen 
werken, heb ik altijd met heel 
veel plezier en trots gedaan. Ik 
vind het nog steeds een eer om 
ons blauwe uniform te mogen 
dragen maar ik heb ook zin in 
een nieuwe invulling van mijn 
werkende bestaan. Ik vlieg een 
nieuwe toekomst tegemoet (en 
ook af en toe IPB met jullie mee)!

Lieve groet, Martine Meester

JOKE BOUMA
 
En 2020 is het geworden: afscheid 
nemen na bijna 36 jaar genoten te 
hebben van mijn werk, collega’s en 
werkgever.  Dank aan allen voor jullie 
bijdragen. 
Met trots een gepensioneerd KLM’er 
‘and forever blue!’  Het ga jullie goed!

ROB SMINK

 
Dank jullie allemaal voor de mooie 
tijd! Dat het jullie allemaal goed 
moge gaan, in alle opzichten, 

Rob Smink, SP

VANDA TAKACS
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CLAUDIA JANSEN
 
Mijn huwelijk met KLM is voorbij 
Het was geen jij of ik, maar altijd wij 
De liefde was nog lang niet op 
Maar corona zei helaas ”stop”.
Ik begon 22 jaar geleden als stewardess  
Enthousiast, vrolijk, blij en nooit stress. 
Cursussen volgde ik trouw, en na  
8 jaar zat de 4e streep op de mouw.
 In 1992 was de roze wolk abrupt voorbij… 
Want een malariamug keerde het tij... 
Maar de band tussen ons bleef sterk  
en krachtig 
Ik leerde de continenten kennen en vond 
alles prachtig.
Net als in ieder huwelijk ging het wel eens 
op en neer 
Maar na iedere crisis herstelden we  
ons weer. 
Mooie reizen, mooie mensen en  
Verhalen... 
Aan boord zal ik altijd blijven stralen.
Maar scheiden is niet altijd lijden  
Ook apart staan we sterk 
KLM zal altijd blijven strijden.
Met BKK als eerst (dec. 1987) en als laatste 
vlucht (juli 2020) 
Is mijn carrière nu echt voorbij... 
En ben ik helemaal ... vrij...
Todo lo mejor 
Saludos desde Andalucía, 
Claudia Jansen 

DIENEKE TEN WOLDE
 
Fulltimer, uit dienst, stand-by, herintreder, flexer, doorvlie-
ger na pensioen en nu Vrijwillig Vertrekkende: ik heb bijna 
alles wel meegemaakt bij KLM. Veertig jaar geleden eerst 
een paar maanden Europa en daarna op avontuur, de 
wijde wereld in. Zoveel gezien, gedaan en meegemaakt. 
Zoveel mensen leren kennen, vrienden gemaakt, lieve 
collega’s getroffen. Wat een belevenis was het om dit 
werk gedaan te hebben, om dit leven te hebben mogen 
leiden. Iedereen die blijft: succes en geniet ervan. 
Iedereen die vertrekt: koester de mooie herinneringen en 
maak wat moois van het leven na KLM!

MARJO KOPPERT
 
Bijna een kwart eeuw en de helft van 
mijn leven heb ik de wereld over 
mogen reizen voor KLM. Maar liefst 
10.000 uur in de lucht voor mijn 
werk. Het heeft mij veel gebracht. Ik 
heb mogen leren wat mensen 
beweegt en verbindt. Ik heb in oog 
in oog gestaan met de kleuren van 
de wereld. Daar ben ik ontzettend 
dankbaar voor. Het heeft bijgedra-
gen aan wie ik nu ben. Ik heb de 
balans opgemaakt en heb kunnen 
voelen waar mijn hart naar uitgaat: 
werken en begeleiden van mensen 
in de natuur en samenwerken met 
mijn hond Red. Ik wil mij gaan 
openstellen voor nieuwe mogelijk-
heden. Een grote stap. Emotioneel 
& spannend tegelijk. Onderweg 
naar een nieuw avontuur! Maar met 
een blauw hart forever! 
Nieuwsgierig? Kijk eens op
www.marjokoppert.nl

Marjo Koppert/tweebander, datum 
in dienst: oktober 1996, uit dienst: 
december 2020 

INGEBORG SMIT
 
VVR: gone with the wind. Na vele prachtige vluchten 
naar bijzondere bestemmingen zoek ik het dichter 
bij huis en ga ik waar de wind mij wil brengen. Tijd 
om te zeilen. Tijd om honden te trainen en tijd om 
levensverhalen te gaan schrijven. Als SP was ik altijd 
al nieuwsgierig naar het verhaal achter de crew. Het 
was mijn doel om het beste uit onszelf te halen. Nu 
kan ik op een andere manier iets voor mensen gaan 
betekenen. Ik kijk terug op een mooie carrière met 
lieve, inspirerende en hardwerkende collega’s. Dank 
jullie wel voor 31 mooie jaren.

Ingeborg Smit, Senior purser

XANDRA LOGCHIES
 
Na 24 jaar als freelance/flex bij KLC en ruim 10 
jaar 50% bij KLM ga ik plaatsmaken voor een 
ander. Ik heb enorm genoten van alle leuke 
collega’s en bestemmingen! Ik zal het ook 
zeker gaan missen: al die leuke marktjes, 
gezellige borrels, leuke gesprekken enz..! 
Maar wie weet, als deze nare tijd achter ons 
ligt, zien jullie mij weer eens aan boord als 
IPB’er. Ik wens iedereen alle gezondheid toe! 

Liefs Xandra
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YVETTE VANDENIJSSEL
 
Mijn mooiste herinneringen waren die 
tijdens de eerste jaren met mijn beste 
vriendin Dominique. We hebben mooie 
stops samen kunnen beleven zoals Mt. 
Fuji en Iguazu falls. De KLM en the way 
of life als vliegend personeel zal ik 
ongetwijfeld missen. Het is alsof ik een 
stukje loslaat van mezelf. Naast het 
vliegen heb ik een passie voor gezond 
eten. Zo heb ik vorig jaar kunnen koken 
voor yoga retreats in Bali. En dat is wat 
ik de komende jaren ga doen. Gisteren 
tekende ik de VVR 2020-overeenkomst 
en vandaag rijd ik naar Drenthe om 
chef te zijn voor mijn volgende retreat. 

IG/website: 
Yvetteshealthykitchen.com

VVR AFSCHEID LEDEN

YVONNE VAN ZIJL
 
Bye bye KLM, je was 31 jaar mijn ‘way 
of life’. Wanneer ik dat blauw aantrok, 
begon de voorstelling en dan ging ik 
voor groots applaus. Wat een mooie 
herinneringen hebben we samen 
gemaakt. De keus om afscheid van 
elkaar te nemen, heb ik al een tijd 
geleden gemaakt. Met de inspiratie 
die ik tijdens veel reizen heb opge-
daan, ga ik mijn creatieve zelf verder 
ontplooien. @bokkyshome maken 
mijn creaties hun eigen reis op het 
wereldwijde web van IG. KLM en 
blauwe familie, het ga jullie goed.
 
Hartelijke groet, Yvonne van Zijl

JEANETTE VAN KESTEREN
 
Na ruim 43 jaar sluit ik mijn loopbaan bij de KLM af met de 
‘vrijwillige’ vertrekregeling. Wat zal ik het missen: op de 
route zijn met al die bijzondere, leuke en lieve collega’s, 
maar ik koester de mooie herinneringen. Zo hadden wij 
een keer een paar levende lobsters in de pijpela, die uit 
hun doos waren gekropen. Paniek alom. Prinses Juliana 
die zich nog even omdraaide om mij persoonlijk te 
bedanken voor de goede zorgen en dan die vele safari’s 
met soms spannende momenten. Dankbaar kijk ik terug 
op deze mooie tijd. Hoop dat jullie het allemaal goed blijft 
gaan en zeg ‘tot ziens aan boord’.

YMKE LAMMERTSE
 
Op 3 september in 1990 startte de 
basiscursus, wat was ik blij! In 
oktober waren we ‘los’ en mochten 
we in onze proeftijd vluchten maken 
met een reiscyclus van maximaal 8 
dagen. Mijn vader, BWK, zou zijn 
afscheidsreis naar Bangkok hebben 
in die periode, ik durfde het niet te 
vragen maar onze cursusleidster 
vond dit zo uniek dat ze zei ‘ jij gaat 
met hem mee!’ En zo geschiedde. 
Wat een feest, wat een unieke 
ervaring, mijn KLM-hart werd nog 
dieper blauw van kleur en ik 
bedacht dat ik deze baan nooit zou 
willen opgeven. Vanaf toen keek ik 
uit naar mijn indeling, hopend op 
lange reizen.
Na zes jaar ben ik 50% gaan vliegen 
en eerlijk gezegd red je het dan wel 
tot je pensioen, toch heb ik besloten 
om gebruik te maken van de VVR, 
30 jaar werken voor deze werkgever 
maakt mij dankbaar en bijna 
nederig. Ik hoop dat voor mij een 
jonge enthousiaste collega kan 
blijven. 

Ymke Lammertse

AGNES STADLER
 
Hoi allerliefste collega’s, tja, ook voor mij 
is de tijd aangebroken om te vertrekken, 
toch nog eerder dan verwacht. Nadat 
het blauwe bloed door mijn vader aan 
mij was doorgegeven, startte ik mijn 
loopbaan in 1982 op de DC9 (zie foto). 
Ietwat andere tijd dan nu. Na meer dan 
een jaar kwam ik op ICA  en vanaf dat 
moment heb ik alle stadia doorlopen. Te 
veel meegemaakt, om het hier te 
vermelden. De mooiste tijd was om te 
werken met zulke bijzondere, leuke, lieve 
interessante mensen. Jullie hebben er 
ook voor gezorgd dat ik zoooo lang bij 
KLM ben gebleven en stiekem nog niet 
weg wil. Ik ga een andere toekomst 
tegemoet en wel dat van aanstaande 
‘oma’.  Jullie gaan mij nog wel zien aan 
boord, als passagier!
Lieve schatten, dank dank, dank, forever 
in my heart.

 
Agnes Städler alias Rups 

Ik met Dominique Riviere tijdens een van 
onze vele vluchten samen. 1993-1997
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MONIQUE GROOTE
 
Ook ik heb de VVR-knop ingedrukt, een emotioneel moment! Ik ga 
aansluitend met pensioen. Bij het opruimen van de zolder viel er 
iets (toeval?) uit een stapeltje papieren. Het was mijn tijdelijke ID 
voor de basiscursus ingaande 6 december 1979. Bijna 41 jaar bij dit 
prachtige bedrijf, met zoveel lieve, grappige collega’s...”maatjes”. 
Al die belevenissen met onze passagiers... never a dull moment! 
De trip down memory lane is reeds begonnen, al weken dwalen 
mijn gedachten regelmatig af naar het routeleven van de afgelo-
pen 41 jaar. Van alles komt er naar boven borrelen...wat hebben we 
veel meegemaakt, ik had het voor geen goud willen missen. 
Bedankt allemaal en ik wens de blijvers alle goeds toe!

CHRISTA BUDDING
 
Lieve collega’s, dank jullie wel voor de prachtige 
jaren die ik mede dankzij jullie heb mogen 
beleven bij onze prachtige KLM!! Met trots en 
veel plezier kijk terug op 26 jaar avontuur en 
bijzondere momenten! Mijn droombaan! Een 
continue wereldreis met fantastische collega’s, 
ongelooflijk veel mooie bestemmingen en 
onuitwisbare herinneringen! Ik ga jullie missen 
maar mijn blauwe hart zal altijd blijven kloppen!

MARCA MUSSCHE 
Swoesj... 34 jaren, waar is die tijd zo 
snel gebleven? Alhoewel als ik naar de 
twee foto’s kijk, zie ik toch wel dat er 
een aantal jaren tussen zitten. En wat 
voor jaren! Op een Nairobi-reis 
ontmoette ik mijn man Arnold. Samen 
hebben we twee kinderen, Quinn en 
Britt. Dankzij Arnold kon ik zonder 
zorgen op reis, omdat hij ervoor 
zorgde dat het thuis op rolletjes liep.  
Mooie plekken gezien, leuke mensen 
ontmoet, fijn gewerkt en steeds weer 
prettig thuiskomen. Een bijzondere 
periode vol mooie herinneringen. Iets 
eerder dan gepland ga ik nu een 
nieuwe levensfase in, die van pensio-
nado. Iedereen bedankt voor het 
maken van mooie herinneringen. 

Liefs, Marca Mussche

MYRIAM HUPPERETZ
 
Van mijn eerste vlucht - in een zucht - 38 jaar in de lucht 
Ineens is het zover, stoppen met vliegen! 38 jaar vliegen 
komen in mijn hoofd voorbij, de DC9, de pantry, de eerste 
klas, twee waanzinnige stationeringen in Delhi en Jakarta en 
uiteindelijk Anytime For You ! En dan niet te vergeten ál die 
reizen, de wereld gezien, geproefd, aangeraakt en geraakt 
door alle ontmoetingen met mens en cultuur. Het werken in 
- en met - de bemanning, samen lief en leed gedeeld en 
vooral LOL LOL LOL en te allen tijde professioneel. Trots dat 
ik 38 jaar onderdeel van  KLM mocht zijn. KLM was een deel 
van mijn leven, ik ben er groot geworden en het heeft bij 
gedragen aan wie ik ben. Ietsje ouder, heel veel wijzer, ik 
heb gekozen... met weemoed zeg ik, het is nu Anytime For 
Me. KLM en collega’s bedankt, het wast top, ik stop! 
Kus Myriam Hupperetz

KARINA POST
 
Beste collega’s, voor mij was de keuze om voor de VVR te 
kiezen niet zo moeilijk. Sinds drieënhalf jaar hebben mijn man 
(gezagvoerder KLM) en ik een praktijk in Energetische Healing 
& Chakra analyse. Steeds meer mensen beseffen dat er meer is 
tussen Hemel en Aarde, en juist in deze tijd is er veel behoefte 
aan healing. Hoewel ik altijd met zeer veel passie en een blauw 
hart voor KLM gewerkt heb, voel ik dat het mijn pad is om te 
stoppen, zodat ik me nog meer kan richten op deze vorm van 
healen. Een mooie bijkomstigheid is dat ik hopelijk bijdraag 
om een ander een plekje te bieden in ons prachtige bedrijf.

Vriendelijke groeten, Karina Post (SP)  |  www.healing4u.nu

LUCIA VAN ROOIJEN
 
Lieve collega’s, 
Bijna 35 jaar lang heb ik een fantasti-
sche tijd gehad bij KLM. Zoveel leuke 
vluchten gemaakt, collega’s en passa-
giers ontmoet, veel geleerd en veel 
gezien van de wereld. KLM heeft mijn 
leven kleur gegeven. Ik voel me 
gezegend dat ik op zo’n prachtige tijd 
kan terugkijken. Het doet me veel 
verdriet dat ik een jaar na het gewel-
dige 100-jarige feest (wat was ik trots!) 
KLM ga verlaten. Ik dank jullie voor 
alles, niemand kan zich betere, fijnere, 
lievere collega’s wensen dan KLM-ers! 
Ik wens jullie het beste en een weer 
gezond KLM toe! KLM: de beste familie 
van Nederland! 

Liefs, Lucia van Rooijen, 
Sr. Purser en Beoordelingspurser ICA
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LIESBETH PULLEN

Vijf jaar geleden ben ik met man en honden verhuisd van Dord-
recht naar een piepklein Brabants dorpje. Het was een grote 
verandering, maar ik voelde mij er direct thuis. Nu een nieuwe 
grote verandering: geen KLM’er meer zijn. Niet meer onder de 
sterren doorvliegen, niet meer met collega’s, de sterren van de 
cabine, samenwerken en genieten van bestemmingen in sterren-
hotels. Ik ga mijn eigen sterrenlocatie ontwikkelen. De domein-
naam info@onderdepoolster.nl is al voor mij. De rest vormt zich 
vanzelf. Dank voor 32 mooie jaren. Jullie zien mij terug in een 
passagiersstoel of bij mij thuis! Tot gauw, lieve mensen.

Jeanette Stols-Kelder

INGRID HEERKENS
 
De VVR is voor mij een kans en financieel 
aantrekkelijk, ik wilde nooit voorbij 60 
vliegen. Ik ben in juni 58 geworden en 
per 1 december heb ik nog ongeveer 
anderhalf jaar tot norm pensionering. Het 
is mooi zo; ik denk niet dat er een betere 
regeling komt dan deze en ik behoud 
mijn IPB-rechten volledig omdat ik 
aansluitend met pensioen ga. Ik ga wel 
heel veel missen: de levensstijl, mijn 
collega’s, shoppen in New York, karaoke 
zingen in Taipei, de mooie interacties met 
passagiers, even in de cockpit met de 
collega’s praten. Ik hoop dat deze 
VVR-stap mij rust zal brengen. Ik ben 
bezig met een yoga-opleiding en ga 
genieten van reizen.

CLARICE JANSEN-POLMAN
 
Ik heb 35 jaar voor dit prachtige bedrijf mogen werken, nu neem ik 
ook afscheid. Wat heb ik genoten, met Hoofdletters. Het was mij 
een waar genoegen. Iedere functie was leuk, maar die extra 
oranje streep behalen was toch wel de kers op de taart. Senior 
Purser mogen zijn, was Fantastisch. Dank voor de prachtige reizen 
die we samen hebben mogen maken, dank voor het vertrouwen in 
mij, dank dat ik onderdeel mocht zijn van deze bijzondere blauwe 
familie. Naast het vliegen heb ik al jaren een eigen bedrijf op 
interieurgebied: CJP Styling By Clarice. Heerlijk om mensen blij te 
maken door hun woonwensen tot leven te brengen. Ook hier kan 
ik intens genieten wanneer een klant gelukkig is met het eindresultaat. Nu ik stop met 
vliegen, ga ik mij nog meer toeleggen op deze creatieve kant van mij. Leuk als jullie een 
kijkje nemen op mijn Facebookpagina, CJP Styling By Clarice! Ik ga jullie ontzettend 
missen en hoop jullie regelmatig weer te mogen ontmoeten, als passagier aan boord,

Lieve groet en het ga jullie allen goed, Clarice Jansen-Polman

JACQUELINE VAN DER KOLK
 
Lieve collega’s, Ook ik heb uiteindelijk na 
-tig slápeloze nachten de VVR-knop inge-
drukt. Eerlijk gezegd dacht ik gewoon met 
stille trom te vertrekken want oh, wat ben ik 
toch een emotioneel wezen! Ik jank bij alle 
verhalen waarom iemand op de knop heeft 
gedrukt. Ik kan het gewoon niet handelen al 
die fantastische mensen te zien gaan! 
Lieverds waarmee ik úren heb gekletst in de 
kist, úren heb geborreld en de meest (on-)
zínnige gesprekken heb gehad over 
‘zeg-het-maar’ en uiteraard ook de meest 
wáánzinnige dingen beleefd! Mijn baan is 
meemaken waar anderen járen voor sparen 
om het te kunnen beleven! En de prachtige 
verhalen van passagiers, die állemaal met 
een reden het vliegtuig instappen. Hoe 
mooi was het keer op keer om te achterha-
len wat die reden was... Natúúrlijk weet je 
dat aan alle mooie dingen ooit een eind 
komt maar het vliegen bij het mooiste 
blauwe bedrijf in de wereld vormt een deel 
van je identiteit; je wórdt en bent KLM! Daar 
wil je nooit afscheid van nemen. Maar ook 
voor mij is dat moment nu aangebroken. Een 

nieuw leven zie ik tegemoet. Hoe? Ik weet 
het nog niet. Ik ben naast KLM-er partner, 
oma, juf, mantelzorger. Er zal zich wel weer 
iets aandienen. Ik wens alle dappere lieverds 
die blijven en KLM door deze periode heen 
weer GROOTS laten worden alle sterkte en 
vertrouwen toe. Een mooie nieuwe toekomst 
voor jullie en voor 
‘mijn’ KLM!  
 
Alle goeds, 
Jacqueline van der 
Kolk, SP

JEANETTE STOLS-KELDER 

Deze foto maakte ik eind januari om 
afscheid te nemen van de Boeing 
747. Nooit gedacht, dat ik een half 
jaar later zelf voor een afscheid van 
mijn vliegende bestaan zou staan. 
Maar ik heb de knoop doorgehakt 
na veel wikken en wegen en heel 
veel tranen, want wat heb ik een 
geweldige tijd gehad! Bij transavia 
begonnen, ruim 31 jaar geleden en 
uiteindelijk overgestapt naar de 
grote KLM in ‘94. Zoveel mooie 
herinneringen heb ik en die neemt 
niemand me meer af! Van ‘stopjes’ 
Maastricht, Baan Thara, neuswielrou-
lette, de gesprekken, maar vooral de 
lol! Nu op naar een nieuwe uitda-
ging, ik wens jullie het allerbeste, 
blijf gezond en wie weet tot ziens!

Jeanette Stols-Kelder
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NICOLE BERENDSEN
 
Dankjewel KLM! 33 jaar was ik toen ik de advertentie las ‘Cabinepersoneel gezocht 
en leeftijd opgetrokken naar 35 jaar!’ Ik dacht ’het is nú of nooit, ik ga vliegen, want 
anders krijg ik geen kans meer!’ Daarna werd de leeftijd vrijgegeven, aannamere-
gels versoepelden en voor mijn gevoel was alles altijd mogelijk bij KLM. Ik heb een 
fantastische tijd gehad. Toen ik begon met vliegen in ‘98 waren er nog maar 3000 
cabinepersoneelsleden, begin 2020 waren het er bijna 10.000! Bijzondere col-
lega’s ontmoet en zóveel bijzondere momenten gedeeld in die 22 jaar. KLM heeft 
mij veel gebracht, samen ups en downs meegemaakt zowel op het werk, tijdens 
het vliegen, op de route als in m’n privéleven. Ik heb vijf jaar geleden mijn man 
leren kennen in Colombia, hij woont inmiddels twee jaar in NL, we hebben samen 
een huis gekocht in Amsterdam en nu begint 
ons volgende leven. Ik neem afscheid van 
KLM met liefde in mijn hart, maar klaar voor 
de volgende stap ‘vervroegd pensioen’.
Ik ga genieten van mijn kleinkinderen. In de 
winter IPB-en naar Colombia en familie 
opzoeken daar. Dankjewel KLM voor 22 jaar 
mooi leven bij de blauwe familie! 
 
Nicole Berendsen, 2bander

JORIEN WAANDERS
 

Na 30 jaar vliegen ga ik afscheid nemen. In 1990 begonnen bij 
Netherlines, nog gevlogen op de Saab, het toestel waar je 
alleen op werkte, toen werd het KLM Cityhopper en mocht je 
na vierenhalf jaar door naar de KLM. Heerlijke reizen gehad, 
waarvan Paramaribo toch wel een van mijn favoriete bestem-
mingen was! Ik dacht altijd wat ga ik doen als ik niet meer kan 
vliegen, dus zo’n 4 jaar geleden begonnen met mijn coa-
chingspraktijk You are in Balance. Het vliegen als Purser en 
later Senior Purser met het coachen was een goede combina-
tie. Een aantal collega’s wist mijn praktijk te vinden. Toen 
kwam de VVR en ik dacht: IK GA ERVOOR! Een nieuw avon-
tuur op mijn 53ste.Ik zal jullie collega’s het meeste missen: de 
humor en alle mooie intense gesprekken die we hadden aan 
boord of bij het ontbijt. Wie weet kom ik jullie nog tegen, het 
zij voor een coaching, maar anders zeker aan boord!

 Veel liefs, Jorien Waanders 
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EASYGOING

#finallybackintheskies

#FirsttimeinBelgiumbyplane

#TeamUtrecht 
#Firstflightafter4months

#Mymomentoffame 
#easyJetSpiritawards

#makingblueMondayorange

#Dinnerwithaview

#oneteam 
#sunnyturnarounds

#Dreamsdocometrue 
#Mywings

Instagrammer van dit Magazine 
Florian den Hartog

Wie is 
Florian?
Vliegt sinds 2019

Functie
Flight Attendant

 

Berlijn
Foto Robin de Geus

DESTINATION



‘Het ICA vliegen vond ik ook leuk, ik heb 
veel gezien en gedaan maar thuis moest 
ik alles in mijn vrije dagen plannen. Er 
bestond niks tussenin en dat ging me op 
een gegeven moment tegenstaan. Op 
Europa werkt dat toch anders: als ik wil 
kan ik op één dag uitslapen, ‘s middags 
werken en ‘s avonds naar een feestje.’ 
Voor Barbara zorgt het vast Europa vlie-
gen ervoor dat haar baan en privéleven 
goed op elkaar aansluiten. ‘Alles is prima 
te overzien aan boord en je komt op hele 
leuke plekken want het is een geweldig 
werelddeel. Mijn geluk kon niet op toen-
tertijd met de uitbreiding van bestem-
mingen in het Verenigd Koninkrijk en 
Schotland, dat was echt top en daar ligt 
mijn hart. Voor corona maakte ik zelfs 
mijn eigen rooster.’ 

Bewondering voor harde werken
Ze heeft altijd veel bewondering voor 
de KLC-collega’s gehad. ‘Die vaak jonge  
KLC’ers die zo’n vliegtuig runnen, die we-
ten wat keihard werken is, daar heb ik echt 
respect voor.’ Barbara staat naar eigen 
zeggen op een kruispunt van fysiek wat 
ouder zijn maar geestelijk zo klaar zijn om 
te gaan werken bij het dynamische KLC. 
In aanloop naar haar beslissing heeft ze 
onder andere een goed gesprek gehad 
met een bevriende ex-KLC vlieger die haar 
vertelde dat ook zij met haar 53 levens- 
jaren, attitude en energie goed bij KLC zou 
passen. ‘Ik vind het leuk en eng tegelijk om 
uit mijn comfortzone in de onbekende we-
reld van KLC te stappen alwaar ik niemand 
ken en het vertrouwde van KLM tijdelijk 
achter me te laten. Opnieuw twee weken 

Je zal maar het grootste deel van je dertigjarige carrière 
vast Europa vliegen omdat je hart bij dat geweldige werelddeel 

ligt en de kans grijpen om er nog meer van te kunnen ontdekken. 
Barbara Schuite (KLM eenbander, 53 jaar) deed het: zij koos voor een 

jaar detachering bij KLC! Hoe haar keuze voor deze tijdelijke 
carrièreswitch tot stand kwam, lees je hieronder. 

Het leven is aan 
de durvers

tekst An Verelst

INTERVIEW VAN KLM NAAR KLC  
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‘Ik vind het leuk en eng tegelijk 
om uit mijn comfortzone in de 
onbekende wereld van KLC te 
stappen alwaar ik niemand ken 
en het vertrouwde van KLM 
tijdelijk achter me te laten ’

in de klas zitten, flight safety, andere roos-
ters... ik kan alleen maar zeggen ‘laat maar 
komen! Ik kijk er enorm naar uit om mijn 
kennis te vergroten, te delen en veel van 
elkaar te leren.’ 

Een stukje zekerheid 
Met de detachering komt ook een eerder 
gekoesterde wens van Barbara in vervul-
ling. ‘Begin jaren ‘90 was er ook de mo-
gelijkheid om tijdelijk bij KLC te vliegen. 
Ik kwam toen niet in aanmerking omdat ik 
nog een groentje was. 
Nu krijg ik die kans wel!’ De energieke 
Europaliefhebster kijkt ernaar uit: ‘Het is 
een prettig vooruitzicht dat ik niet hoef 
af te wachten óf ik een rooster krijg en 
mag vliegen. Daarnaast brengt mijn keuze 
me ook een stukje zekerheid tot oktober 

2021 en kan ik – mocht het nodig zijn – 
ondertussen een plan maken voor de 
toekomst. Ik ervaar het als een luxepositie 
om uitwisselbaar te zijn.’

En hoe hoopt Barbara over een jaar terug 
te kijken op haar beslissing? ‘Ik maak 
deze keuze om beide bedrijven en mezelf 
te helpen. Ik ga ervan uit dat ik dan kan 
zeggen dat ik het toch maar mooi gedaan 
heb, dat het hartstikke goed gegaan is en 
het leuk en leerzaam was. Natuurlijk met 
een grote glimlach en vol trots!’  

Wij wensen Barbara alvast heel veel 
succes en vooral plezier met haar 
aankomende KLC-avontuur!
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 KLC LEUK!  

LEUK EN MINDER LEUK
Saskia Visser

MINDER LEUK 
in coronatijden

LEUK!

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

Bezorgdheid over de 
toekomst van KLC/KLM  

Niet de volledige 
service kunnen bieden 
die passagiers van ons 

gewend zijn

Bijna geen gesprek 
aan kunnen gaan met 

passagiers

Weinig vluchten 

Zelf weer moeten 
koken thuis

Uit je rok scheuren van 
het lachen met collega’s 

 
Passagiers een 

onvergetelijke vlucht 
bezorgen

Veel van de wereld zien, 
ook plekken waar je 

anders nooit zou komen! 
(Teesside & Linköping) 

 
Nooit op de klok 

hoeven kijken of je al 
naar huis mag  

 
Breakfast for champions 

in hotels



Ze was, naast het vliegen ook veearts ver-
telde mijn collega terwijl we de trolley’s 
vulden. Ik knikte alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld was, maar was zwaar 
onder de indruk.

Heel vroeger werd je bij KLM bij wijze van 
spreken al snel aangenomen als je een 
beetje een lekker bekkende dubbele ach-
ternaam had. Een gloeiende aardappel in 
je keel was beslist een pré, net als een glim-
mende parelketting om je nek. En het was 
helemáál kat in ‘t bakkie als papa een baan 
had bij Shell en dan bedoel ik niet aan de 
pomp. Stewardessen waren in die tijd ook 
een beetje meer dezelfde types: een keurig 
boblijntje, een sjieke knot of - heel pittig - 
een staartje met een blauwe strik. De span-
nende variant hierop was de wokkel, een 
soort in elkaar gefrommeld polyester lapje.

Koe in barensnood
Nu kóm je er als steward(ess) niet meer als 
je alleen letterlijk van goede huize komt. 
Tegenwoordig is er veel diversiteit en heb-
ben ze vaak behoorlijk wat in hun mars: ze 
zijn psycholoog, advocaat, verpleegkun-
dige, hebben een wereldreis gemaakt of 
een jaar als au pair in Beiroet op een roedel 
kinderen gepast. De één fietst de sterren 
van de hemel op een berg in Kaapstad, de 
ander kan Tarotkaarten leggen en weer een 

ander is al jaren mantelzorger van hulpbe-
hoevende ouders.
Na het uitserveren van de maaltijd liep 
onze veearts met stevige passen door de 
cabine en schonk her en der een drankje 
in. Toevallig had ik kort daarvoor een do-
cumentaire gezien over een koe in barens-
nood. Het kalf zat klem en dus moest de 
veearts een handje helpen. Bij deze actie 
verdween diens arm tot aan de oksel in de 
achterkant van de jammerende koe.

Mijn collega had net in de galley nog ver-
teld dat ook zij een paar dagen eerder een 
koe in barensnood had geholpen. Ze ver-
telde het beeldend en ik zag het voor me. 
Die stal. Die koe. Die arm.

Het is maar goed dat onze passagiers niet 
alles van ons weten.  

Bianca de Kat
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 KATTEBEL

Met stevige passen



al lid van de VNC; het is een stuk zekerheid 
voor jezelf en ik ben overtuigd dat lidmaat-
schap bijdraagt aan steun voor betere 
arbeidsvoorwaarden tijdens onderhande-
lingen. Andrea vond dat ik goed geïnfor-
meerd was, merkte mijn interesse op voor 
wet- en regelgeving en juridische zaken 
en attendeerde me op de openstaande 
vacature voor sectiebestuurder. Ik raakte 
geïnteresseerd, heb mij verkiesbaar gesteld 
en werd verkozen. De timing was perfect, 
deze stap kwam voor mij op een heel goed 
moment.

Je hebt in de vierenhalf jaar dat je vliegt 
behoorlijk carrière gemaakt, zowel bij 
KLC als VNC. Ben je zo ambitieus?
Ja dat ben ik zeker wel, ik leg de lat liever 
te hoog dan te laag. Daarbij gaat het me 
absoluut niet om geld of status, maar vooral 
om uitdagingen aangaan en persoonlijke 

ontwikkeling. Ik wil iets doen wat ik interes-
sant en leuk vind en waar ik voldoening uit 
kan halen. Van het werk bij de VNC had ik 
in eerste instantie niet echt een compleet 
beeld, maar ik had wel het idee dat ik er 
dicht bij het vuur zou zitten. En het leek me 
een functie waarin ik veel zou kunnen be-
tekenen voor mijn collega’s. Het heeft mijn 
verwachtingen wel overtroffen. Het tempo 
ligt vaak hoog en je moet je vlot een aantal 
dingen eigen maken: kennis op arbeids-
voorwaardelijk gebied, onderhandelen, 
persoonlijke begeleiding, bedrijfsinfor-
matie, politiek. Allemaal zaken die mij wel 
aanspreken. 

Sinds maart van dit jaar ben je ook ge-
kozen tot vicevoorzitter. Heb je ideeën 
over de toekomst van de VNC?
Ik heb interessante gesprekken gehad 
met bestuurders van andere secties, over 

Zijn agenda is in ieder geval heel goed 
gevuld: zo zit hij aan tafel bij cao-onder-
handelingen, maakte recentelijk afspraken 
omtrent de corona-crisis (bijvoorbeeld over 
de detachering van KLM-ers naar KLC), is 
verantwoordelijk voor individuele belan-
genbehartiging van leden uit zijn sectie, 
neemt de taken van VNC-voorzitter Annette 
Groeneveld waar als zij verhinderd is en 
denkt actief mee over de koers en inzet van 
onze vereniging.

Cas, was het altijd al je ambitie om te 
gaan vliegen?
Nee, hoewel ik de luchtvaart steeds fascine-
rend heb gevonden en het ook van dichtbij 
heb meegekregen: mijn opa was gezag-
voerder bij KLM en mijn tante was controller 
voor transavia op het OCC. De dynamiek 
van de luchtvaart heeft me altijd wel aange-
trokken en toen mijn studie strandde was 

de keuze om te gaan vliegen snel gemaakt. 
In eerste instantie ruim 2 jaar bij TUI, waar 
ik het enorm naar m’n zin had. Aan het 
einde van mijn contract daar solliciteerde 
ik bij KLC, werd aangenomen en moest een 
keuze maken: wederom een contract bij TUI 
of een nieuw avontuur bij KLC. 
Ik koos voor het laatste. Dat was best even 
wennen, ik miste het ICA-leven van TUI 
enorm. Maar er waren bij KLC wel moge-
lijkheden om me te ontwikkelen: ik werd al 
snel Line Trainer en vervolgens Senior CA. 
Als Line Trainer leid ik mensen op die in 
dienst treden of promotie maken. Dat is erg 
leuk om te doen. Na twee jaar ging ik als 
sectiebestuurder bij de VNC aan de slag…  

Hoe ging dat in z’n werk?
Ik belde Andrea de Vries, de toenmalige 
vicevoorzitter van het KLC-sectiebestuur, 
met een vraag over de cao. Ik was uiteraard 

Cas Voskuyl vliegt ruim vier jaar bij KLC, inmiddels als Inflight 
Supervisor en Line Trainer. Bij de VNC is hij voorzitter van het KLC-
sectiebestuur en tevens algemeen vicevoorzitter. Met zijn 27 jaar is 

hij één van de jongste bestuurders van de VNC met - zeker in deze tijd 
- behoorlijke verantwoordelijkheden. De redactie had een openhartig 

gesprek met Cas over hoe hij hier zelf tegenaan kijkt. 

JONG GELEERD IS 
JONG GEDAAN   

tekst Wendy Smit, foto’s Rita Zovanyi
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‘Ik zie natuurlijk de ongelooflijke 
impact van deze crisis op al onze 
VNC-secties: iedereen werkt 
keihard om de hele situatie zo 
goed mogelijk te beheersen’

INTERVIEW



 

hoe we het met z’n allen nog beter kun-
nen doen als bestuur, maar ook naar bui-
ten toe, naar onze leden. Ik heb daar echt 
wel ideeën over. Kijk, we zijn in feite een 
bedrijf en om ons voorbestaan te garan-
deren moeten we zoveel mogelijk leden 
hebben én houden. Dat hangt natuurlijk 
nauw samen met het voorbestaan van 
de verschillende luchtvaartmaatschap-
pijen die wij vertegenwoordigen, maar 
ook met vragen als ‘hoe onderscheid je 
jezelf, waar hebben leden behoefte aan, 
hoe zorg je ervoor dat men goed geïn-
formeerd is en het belang van een grote, 

ervaren vakbond blijft inzien’. Ik heb daar 
een duidelijk beeld bij en zou er graag 
verder mee aan de slag gaan. Dat is op dit 
moment overigens best lastig, want he-
laas slokt de coronacrisis al onze tijd op. 

De coronacrisis, laten we het daar eens 
over hebben. Zie je nog wel toekomst 
voor de luchtvaart? En daarmee voor 
jezelf en de VNC?
De luchtvaart krijgt nu natuurlijk enorme 
klappen en ik zie zeker de ernst van de 
situatie in, maar ik kan me niet voorstellen 
dat de Nederlandse overheid KLM en haar 

dochtermaatschappijen ten onder zal laten 
gaan, daarvoor is het bedrijf te belangrijk. 
Ik ben nogal nuchter en rationeel en kan 
daardoor makkelijk relativeren. Misschien 
soms te makkelijk, maar ik ben er echt van 
overtuigd dat de luchtvaart zich uiteindelijk 
weer zal herstellen. 
Ik zie natuurlijk ook wel de ongelooflijke im-
pact van deze crisis op al onze VNC-secties: 
iedereen werkt keihard om de hele situatie 
zo goed mogelijk te beheersen. Het is de 
meest onvoorspelbare en hectische situatie 
die we ooit hebben meegemaakt. En ook 
wij krijgen tikken, we moeten soms zware 
en impopulaire beslissingen nemen. Toch 
maak ik me geen zorgen, we zijn een sterke 
club en VNC-ers zijn enorm gedreven om 
hier goed doorheen te komen. Dat geldt 
zeker ook voor mezelf. Ik voel me echt me-
deverantwoordelijk voor wat er verder gaat 
gebeuren en zal alles doen wat binnen mijn 
mogelijkheden ligt om onze leden hier zo 
goed mogelijk doorheen te loodsen. 

Wat zou je gaan doen als dat niet lukt en 
KLM/KLC omvalt?
Eerlijk gezegd heb ik niet eens tijd om daar-
over na te denken en ik zou het dus ook niet 
weten. Ik heb genoeg ervaring en perspec-
tief om iets anders te gaan doen, daar ben 
ik wel van overtuigd. Maar zover wil ik het 
niet laten komen, we moeten hier gewoon 
uit komen met z’n allen. Ik ben ervan over-
tuigd dat dat kan lukken. 

Stel dat je toch kan doorstromen naar 
KLM, zien we je dan wellicht ooit terug in 
het KLM-sectiebestuur van de VNC?
Wat mij betreft wel, uiteindelijk. Ik zou eerst 
m’n draai willen vinden aan boord bij KLM 
en de tijd nemen om ervaring op te doen en 
leuke reizen te maken. Maar daarna sluit ik 
zeker niet uit dat ik mij vanuit het KLM-sec-
tiebestuur wil inzetten. Met de ervaring die 
ik hier nu opdoe, denk ik dat ik zeker een 
goede bijdrage kan leveren. En een grote 
sectie brengt weer hele nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Ik hoop alleen dat er dan bij 
KLC ook weer mensen opstaan om zich kan-
didaat te stellen. Met KLC-collega Luc van 
der Eijk hebben we een gemotiveerd nieuw 
sectiebestuurslid, maar wat ik momenteel 
vaak van collega’s hoor is ‘ik ben blij dat ik 
nu niet in jouw schoenen sta’. Dat begrijp 
ik, het is op dit moment inderdaad drukker 
dan normaal en je moet sowieso stressbe-
stendig zijn en bestand tegen de druk van 
je overlegpartner, de werkgever. Maar het 
brengt je ook enorm veel: een schat aan er-
varing, een goed vangnet van collega’s en 
voldoening als je iets kan betekenen voor 
je leden. Ik heb zo nu en dan het idee dat 
het voor veel collega’s toch nog een beetje 
een ver-van-hun-bed-show is, wat de VNC 
eigenlijk allemaal doet. Daar ligt voor ons 
dan ook zeker een taak: nog meer inzicht 
verschaffen en daardoor mensen hopelijk 
enthousiast maken om zich ook verkiesbaar 
te stellen. Ik kan het iedereen aanraden!  
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‘Ondanks de corona maak ik me 
geen zorgen, we zijn een sterke club 
en VNC-ers zijn enorm gedreven 
om hier goed doorheen te komen’
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IN GESPREK MET DE LEDENRAAD

Begin jaren negentig vloog ik met een ge-
zagvoerder die met pensioen zou gaan. Ik 
vroeg hem wat zijn plannen waren na zijn 
pensionering. Hij zei zich bij een zwager te 
hebben ingekocht als tandarts. Hij vertelde 
dat toen in de zeventiger jaren KLM weer 
eens in zwaar ‘vaarwater’ was gekomen, hij 
een studie tandheelkunde was gaan volgen. 
Het zag er in die jaren even naar uit dat KLM-
vliegers zou moeten ontslaan. Hij wilde niet 
inleveren op zijn levensstijl, dus had hij geko-
zen voor dit andere beroep.

Diploma halen 
Binnenkort ga ik onverwacht, maar niet 
ongewild met de VVR en aansluitend met 
pensioen. 61 is nog erg jong om te gaan ren-
tenieren, lijkt mij. Tijdens mijn werk bij KLM 
heb ik 5 talen redelijk leren spreken: Engels, 
Duits, Frans, Spaans, Chinees en daarnaast 
een HBO-opleiding middenmanagement 
gevolgd. Het wordt nu tijd om alsnog mijn 
VWO-diploma te halen. Dat zit zo: lang ge-
leden moest ik kiezen voor een herexamen 
wiskunde of vliegen als steward bij ‘de KLM’. 
Ik koos voor het laatste, maar nu heb ik de 
tijd en aandacht om het alsnog af te ronden. 
Met een beetje geluk behalen mijn oudste 
kleinzoon en ik tegelijk ons ‘papiertje’.

Blijf jezelf ontwikkelen 
De moraal van dit verhaal is een open deur 
van jewelste: blijf jezelf een leven lang ont-
wikkelen. Het maakt het leven voor jezelf en 
je omgeving zoveel leuker en interessanter. 
Tegelijkertijd hoef je niet per se in paniek te 
raken als het in de luchtvaart ‘even tegenzit’. 
Want als er één ding zeker is, dan is het dat 
het in de luchtvaart altijd ‘even tegen zal 
zitten’.

Albert Plesman heeft blijkbaar al gezegd: 
‘wie van de lucht wil leven, zal hard moet 
werken’.  

 

Michael Vis
2e Secretaris Bestuur Ledenraad

‘Wie van de lucht wil leven, 
zal hard moet werken’ 

Curaçao
Foto Robin de Geus

DESTINATION
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Brenda Kalisvaart

Wat vind je het meest belangrijk in 
jouw VNC-werk? 
Als bestuur van onze KLM Ledenraad 
moeten we ervoor zorgen dat alle raadsle-
den gehoord worden en dat we allemaal 
volledig geïnformeerd zijn. Je ziet op 
social media heel uitgesproken meningen 
langskomen die soms bijvoorbeeld slechts 
gebaseerd zijn op  de helft van de feiten. 
Dat brengt een goed gefundeerde 
oplossing in mijn ogen niet dichterbij. Het 
kunnen bediscussiëren van wat er speelt 
met alle benodigde informatie die 
voorhanden is, is in mijn ogen de grote 
toegevoegde waarde van de Ledenraad. 

Wat houdt je de laatste tijd echt bezig 
op werkgebied?
De eis van de overheid dat bij bezuinigin-
gen de sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen, heeft best wat 
losgemaakt. Ik ben het boek Fantoom-
groei van Sander Heijne en Hendrik Noten 
aan het lezen, over onder andere de 
ontwikkeling van de lonen van werkne-
mers en hoger management binnen grote 
bedrijven. Daarin lees je bijvoorbeeld dat 
de CEO’s van de twintig grootste Neder-
landse beursgenoteerde bedrijven drieën-

tachtig keer zoveel verdienen als hun 
gemiddelde werknemers. Ik vind dat we 
op alle niveaus, samenleving, bedrijf en 
cabinekorps, best eens mogen kijken naar 
dit soort scheve verhoudingen. En tien 
procent inleveren van 1800 euro vind ik 
van een heel andere orde dan tien procent 
inleveren van vijf keer modaal. 

Wat maakt jou een trotse VNC’er?
Een sterke Ledenraad met actieve, 
kritische en betrokken cabinecollega’s en 
waarin alle functies goed vertegenwoor-
digd zijn. Volgend jaar zijn er alweer 
verkiezingen en ik hoop dat, net als de 
vorige keer, collega’s van allerlei leeftij-
den en uit alle functies aan boord zich 
kandidaat stellen. Het als toehoorder 
bijwonen van een Ledenraadsvergadering 
is een mooie manier om kennis te maken 
en ik zou iedereen willen uitnodigen om 
dat eens te doen. Het is ook een goede 
mogelijkheid om jezelf goed te informe-
ren over de details van wat er speelt.

Wat was de grootste uitdaging in je 
VNC-carrière?
Daar zitten we nu middenin. We hebben 
allemaal jarenlang hard gewerkt en onze 

Naam: Brenda Kalisvaart 
Vliegt bij: KLM
Functie VNC: Voorzitter KLM 
Ledenraad

EVEN VOORSTELLEN  

Voorzitter KLM Ledenraad

bijdragen geleverd om het bedrijf in de 
goede staat te brengen waarin het begin 
februari verkeerde. En ineens moeten we 
afscheid nemen van leuke, enthousiaste 
collega’s met een tijdelijk contract en van 
zeer gewaardeerde collega’s die met de 
VVR gaan en vrij plotseling eerder dan 
gepland stoppen met de leukste baan die 
er bestaat. Voor degenen die blijven, is de 
toekomst onzeker. Over die toekomst 
moeten de komende tijd belangrijke 
beslissingen worden genomen in de 
Ledenraad. Ik voel een grote verantwoor-
delijkheid om ervoor te zorgen dat die 
beslissingen met de grootste zorgvuldig-
heid, op goed geïnformeerde basis en na 
grondige discussies worden genomen. 

Wat is je volgende bestemming?
Het gemis van het vliegen kan ik een 
beetje compenseren met weekendjes 
kamperen met m’n Volkswagen-busje. 
Wat duurzaamheid betreft, vrees ik dat ie 
in de categorie 747 valt, dus ik probeer het 
aantal kilometers een beetje te beperken. 
Binnenkort ga ik met twee vriendinnen 
naar de camping van wijnhoeve ‘De Kleine 
Schorre’. Zelf eens proeven wat we schen-
ken voorin aan boord.  

‘Volgend jaar zijn er alweer 
Ledenraadsverkiezingen en 
ik hoop dat, net als de vorige 
keer, collega’s van allerlei 
leeftijden en uit alle functies aan 
boord zich kandidaat stellen’
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Geboren
15 juli  Jesse Benji, zoon van Nadine Neijsen  

en Reinier Zuur

25 jarig 
lidmaatschap 
 1 juli Hilda Allaert
 1 juli John Ploum
 1 juli Karel Dils 
 1 juli Joke de Weerd-Duiker
 6 juli Tanja Berghegen
 6 juli Geraldine Egbring
 6 juli Michiel van Heijst
 6 juli Natasja Kluit
10 juli  Manon den Boer
10 juli Jacqueline Borojévic
10 juli Ello Menke
17 juli Kineret Fadael
17 juli Patricia Halin
17 juli Iris Willems
24 juli Ingrid Gerrits
24 juli Linda Werner-Hoogstra

 1 augustus Melissa Franck
 1 augustus Janneke Krook
 1 augustus Mary Kroonen
 1 augustus Irma van Marle 
 1 augustus Saskia Moritz
 1 augustus Maaike Nieuwenhoven
 7 augustus Marieke Kloosterboer
 7 augustus Joyce Wijters-Mulder
 7 augustus Kyra Labadie
 7 augustus Ilse Oomen
 7 augustus Nicole Roozeboom
18 augustus Mirelle Bouman
18 augustus Robert Plooij

25 augustus Carmen Lansink
28 augustus Bianca Dekker
28 augustus Angela Kramers-Heemskerk
28 augustus Elise Kuipers
28 augustus Anneke Marinho de Azevedo-Coehoorn

 1 september Jacqueline Bieshaar
 2 september Eelke Taconis
 4 september Mariska Feenstra
 4 september  mevrouw Nieuwenhuis
 5 september Liesbeth Kuiper
 6 september Martin Leidsman
15 september Jeroen Booster
15 september Quelrine van ’t Lam
15 september Carolina van Velzen
15 september Sabine Vink
20 september Anita van der Jagt
 

40 jarig 
lidmaatschap
 
 4 juli Joosje van Riet

 1 augustus Caroline Sibia-Stam

Pensioen
 3 april Mildred Weisz

 1 mei Karin Hopman
17 mei Wendy van de Veerdonk-Muijs

 1 juni Barbara Polak-Rosenblatt

 1 juli Louise Sol-Uitdragers

19 september  Willy-Anne Haas-Beckx

PERSOONLIJKOR-TALK 

Het is vooral veel gissen en aannames 
doen zonder precies te weten hoe de her-
structurering eruit gaat zien.
Kijkend naar de scenario’s, kan gesteld 
worden dat KLM de komende tijd minder 
zal vliegen. Dat betekent dat er ook minder 
personeel nodig is op sommige afdelingen 
binnen het bedrijf. Op andere afdelingen 
daarentegen kan het zijn dat KLM-ers over-
uren moeten draaien.

Interne mobiliteit
Naast de werknemersorganisaties (WNO) 
doet de Ondernemingsraad (OR) er alles 
aan om de belangen van de medewerkers 
te behartigen. Ieder op zijn eigen tafel: de 
WNO’s kijken welke creatieve manieren 
er op arbeidsvoorwaardelijk gebied zijn 
om eventuele overtolligheid zo beperkt 
mogelijk te houden. De OR streeft ernaar 
om door interne mobiliteit maximale werk-
gelegenheid te bewerkstelligen. Het kan 
zijn dat baanbehoud voor een medewerker 
niet haalbaar is, maar dat diezelfde collega 
door omscholing of bijscholing wel ge-
plaatst kan worden op een plek binnen het 
bedrijf waar er een tekort is. 

Op dit medewerkersperspectief willen wij 
het management challengen. Waarbij we 
realistisch moeten blijven toezienop de 

continuïteit van KLM, dus interne mobiliteit 
staat wel in het teken van het toevoegen 
van waarde voor de onderneming. 

Adviesaanvragen
Als de plannen - zeer waarschijnlijk - eind 
juli 2020 bij de ‘stakeholders’ worden be-
kendgemaakt, volgt voor de OR een pro-
ces waarbij we veel adviesaanvragen zullen 
gaan behandelen met betrekking tot de 
herstructurering. Waarbij wij als OR goed 
zullen moeten blijven afstemmen met de 
werknemersorganisaties (de bonden waar-
onder de VNC) om elkaar te versterken. 
Zodra wij daar meer over kunnen melden, 
zullen wij dat zeker doen.  

 

Marc van der Ham
VNC-OR fractie

Onduidelijkheid en dus onzekerheid zijn in coronatijden aan de orde 
van de dag, dat geldt momenteel ook voor de toekomstplannen van 

KLM en dus voor ons als personeel. 

Gissen en aannames



Meld je 
aan via:

www.vnconline.nl

WIST JE DAT... je als VNC-lid vele voordelen geniet. Wij beschermen je 
arbeidsvoorwaarden, sluiten je cao af en zorgen voor compensatie bij overschrijdingen van die 
cao. Ook staan we je bij als je problemen hebt met bijvoorbeeld je werkgever. Verder bieden wij 
onze leden gratis juridisch advies, belastingservice, promotietrainingen, ontvang je 6x per jaar ons 
VNC Magazine en zijn wij 24/7 bereikbaar. Ook hebben wij mooie ledenkortingen bij travelbags, 
wolky@work, autolease PON en Oppascentrale Nanny Nina. Nog geen VNC-lid? 
Ga naar onze website www.vnconline.nl en meld je nu aan!

MAAK EEN 
COLLEGA LID!

en ontvang een cadeaubon van € 10,-
Dit aanbod geldt niet voor geassocieerde leden


