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VNC kandidaten GC31 lijst 2

RACHEL WARMER
Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: Juni 2016

Met een positieve, frisse blik richting de toekomst. En dat doen 
we samen: CA en kader, kort en lang in dienst, jong en oud. 
Be the change you wish to see.

BERT DAUDEIJ
Functie: Purser  |  Datum in dienst: December 1986

Als je het niet meer trekt, moet je duwen.
Laat dat duwen maar aan mij over!

ERIC VANGELEYN
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Juni 2001

Met een hart voor het cabinepersoneel wil ik me hard maken 
voor het cabinepersoneel. Uiteindelijk heeft óók KLM baat bij een 
goede invulling van de belangen van het cabinepersoneel.

JÜRGEN NAGELKERKE
Functie: Senior Purser  |  Datum in dienst: Juli 1997

Zoek jij iemand met kennis en ervaring, iemand die oplossings- 
gericht en genuanceerd is en steeds speurt naar verbeteringen 

voor het korps? Dan ben je bij mij aan het goede adres. 

LOTTIE  BAKKER
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Maart 2004

Je hotelkamer is je ‘thuis weg van huis’. Essentieel zijn rust, 
comfort en veiligheid. Ik zal me maximaal inzetten om dit te 

borgen. Word uitgerust wakker, stem Lottie Bakker!

1

3

5

Laat je stem horen
Stem VNC lijst 2!

De Ondernemingsraad (OR) is het 
inspraak- en medezeggenschapsorgaan 
van een bedrijf. OR-leden regelen belang-
rijke zaken bedrijfsbreed, bijvoorbeeld op 
gebied van sociaal personeelsbeleid, vei-
ligheid, gezondheid, welzijn en reïntegra-
tie, onderwerpen die ook allemaal van 
belang zijn voor cabinepersoneel. Elk 
bedrijf in Nederland met 50 werknemers of 
meer is verplicht een OR te hebben, waarin 
een afvaardiging van die werknemers 
zitting neemt. KLM voldoet uiteraard ruim-
schoots aan dat minimum en heeft dan ook 
OR-leden uit alle domeinen en afdelingen. 
Zij behandelen onderwerpen die de hele 
KLM en KLC aangaan.

De Groepscommissies (GC) is een onder-
deel van de medezeggenschap. GC-leden 
beslissen mee over belangrijke zaken als 
winter- en zomerschema’s, hotels en dag-
gelden, werkbare omstandigheden aan 
boord, vluchtomlopen en schema’s; WRR; 
verzoekensysteem; werkmethodieken en 
materialen aan boord. GC-leden hebben 
elke maand overleg met de bedrijfsleiding 
over onderwerpen die hun betrekking 
hebben op hun specifieke achterban, in  
dit geval Inflight Services. KLM en KLC 
hebben elk hun eigen GC, te weten GC 31 
en GC 51. 
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De VNC is de grootste en meest ervaren vakvereniging in de Nederlandse luchtvaart. 
Cabinepersoneel staat bij ons altijd op de eerste plaats. Onze kandidatenlijst is divers in 
functies, leeftijd en ervaring en de GC en OR verkiezingen zijn belangrijk voor een brede 
vertegenwoordiging in de medezeggenschap. Jouw stem telt: help mee en stem VNC!

Het stemmen is digitaal en de verkiezingsperiode loopt van 7 t/m 21 april. Er zijn veel 
zetels te verdelen en iedere stem telt.
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KARIN KWAKMAN
Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: Oktober 2007

Als enige Europa vliegende momenteel in de PAC, wil ik de 
komende termijn onderzoeken waar op dit front de behoefte van 
crew ligt en wat cao-technisch de mogelijkheden zijn.

LILIAN DE JAGER
Functie: Senior Purser  |  Datum in dienst: Januari 1986

Graag zet ik mij vanuit de PAC in voor balans tussen werk en 
privé in alle functies. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het 
Verzoekensysteem (denk aan de mogelijkheid om vluchten te 
ruilen) en actief de WRR in de gaten te houden: fit in ons werk!

HARMIENKE VAN DER GRAAF
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Maart 1991

Waarom ik? Omdat jij diplomatie wenst van iemand die niet 
opgeeft, die mensen kent. Het hoofd boven het maaiveld steekt,
haar inzet 110 procent. Haar onafhankelijkheid bekent.
Heb ik je overtuigd?

EVA BOSNJAKOVIC
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Februari 2003

Door mijn positieve instelling, kennis van zaken en enthousiasme 
wil ik een verbindende factor blijven tussen cabinecrew en 
KLM, zodat wij onder goede werkomstandigheden in fulltime 
dienstverband ons pensioen kunnen halen. 

DANIËLLE WILMS
Functie: Purser  |  Datum in dienst: December 2000

Tijdens mijn werk als purser zie ik veel en ik voel me 
verantwoordelijk voor mijn collega’s. Waar nodig aarzel ik 
niet om zaken aan te kaarten, daarom nu deze stap.

JEROEN VAN DEN BERGH
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Januari 2008

‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’
Laat mij de kritische geluiden en gedachten vanuit onze werkvloer 
aan boord vertalen naar de oren van ons bedrijf. Tevens  
(on)gevraagd adviseren en vooral gemaakte afspraken borgen!

MARESE HORBACH
Functie: Senior Purser  |  Datum in dienst: December 1991

PAC, VGWM. Afgelopen onzekere jaren ben ik dag en nacht aan de 
slag geweest om jullie veiligheid, gezondheid, schema’s en WRR te 

waarborgen. Betrokken en enthousiast. Een pitbull met oog voor 
balans tussen bedrijfsbelang en jullie belang. Stem op mij zodat ik 

kan doorgaan met wat ik met passie voor jullie doe!   

DANI MARCULESCU
Functie: Purser  |  Datum in dienst: December 2000

In de GC zet ik me in voor het beschermen en verbeteren 
van onze werkomstandigheden aan boord, goede hotels op de 

route en een goede balans tussen ons werk en privéleven.

MARISKA BAZUIN
Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: April 2008

Door mijn jarenlange inzet in de GC kennen jullie mij 
inmiddels en ik wil me graag voor jullie in blijven zetten de 

komende termijn. Dus stem op mij...

DOENJA  RACZ
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Mei 1988

Mijn motto? 100% gezond kunnen werken tot aan je pensioen! 
Hoe? Door balans te houden in werkdruk op zowel 

ICA als EUR. Denk aan roosters, service en meer. 
Heb je vertrouwen in mij? Stem dan DOEN JA
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KEVIN VAN DONSELAAR
Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: Januari 2011

Ik zal voor alle collega’s mijn nek uitsteken en toezien 
dat de afspraken tussen KLM en de vakbonden worden 
nageleefd. Wil je een betrouwbaar nieuw gezicht in de 
groepscommissie, stem dan op mij!

ERIC MANDERS
Functie: Purser  |  Datum in dienst: December 2000

Motto:
Fulltime werken is de basis. Goede balans tussen werk en privé. 
Gezond pensioengerechtigde leeftijd bereiken
 
Eigenschappen die bij mij passen:
Bevlogen. Kritisch. Betrouwbaar 
 
Stem anders, stem Eric Manders

ROGER ZETZ
Functie: Purser  |  Datum in dienst: November 2000

Goede arbeidsomstandigheden staan bij mij hoog in het vaandel. 
Ik wil mijn ervaring en enthousiasme graag inzetten in de 
Groepscommissie. Ik hoop op jouw steun. 
GEEN GEKLETS, STEM ROGER ZETZ!

MICHAEL VAN OS DE MAN
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Januari 2001

Belangenbehartiger • Blauw Hart • Breed Georiënteerd • 
Cabine • Charismatisch • Communicatief • Constructief •  
Divers • Doorzetter • Duurzaam • Eenbanders • Empathisch •  
Ervaren • Gedreven • Inclusief • Kader • Kennis • Krachtig • 
Luisteraar • Mensgericht • Samenwerken • Trots. Tweebanders •  
Verbindend • Voor jou • Voorwaarts • Welbespraakt
STEM!

FRANK OTTEN
Functie: Purser  |  Datum in dienst: November 1997

Met Otten valt niet te spotten. 
Feitelijk, collegiaal, doortastend en met een humor- 
volle frisse blik. Dat zijn eigenschappen waarmee ik 

jullie graag in de GC wil vertegenwoordigen.

FRANCISCO FERNANDEZ
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Juni 1999

De balans tussen productiviteit en arbeidskwaliteit verbeteren met 
een representatieve GC31 want goede werkomstandigheden zijn 

geen kostenpost maar een duurzame investering in gemotiveerde 
en gezonde medewerkers. Goed werk voor iedereen. 

DORAIN WETSTEDE
Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: Februari 2007

Wil je iets weten of is er iets aan de hand? Ik ben met afstand het 
meest eerlijk en transparant. Je weet het meteen, stem op Dorain!

ANKE VAN STOKKUM
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Juni 2002

Oog voor detail, toegankelijkheid en doorzettingsvermogen: dat 
zijn mijn kernwaarden. Jullie kunnen rekenen op mijn tomeloze 

inzet om onze mooie baan als ‘functie voor het leven’ te behouden!
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VNC kandidaten GC51 lijst 2
EVELINE EBBELING
Functie: Senior Cabin Attendant |  Datum in dienst: Februari 2015

Ook dit jaar wil ik mij weer inzetten voor de belangen van het 
cabinepersoneel.Ik zal mijn ervaring die ik de afgelopen jaren heb 
opgedaan bij de GC overbrengen naar de nieuwe leden.

MANON HOOGEVEEN
Functie: Senior Cabin Attendant  |  Datum in dienst: Juni 2015

Ik heb onwijs veel zin om aan de slag te gaan bij de GC om zo 
de meest belangrijke zaken aan te kaarten bij het bedrijf en 
gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing. 

WESSEL DE WERK
Functie: Senior Cabin Attendant  |  Datum in dienst: Juni 2018

Eerder vloog ik bij maatschappijen waar medezeggenschap 
ondenkbaar is, des te gemotiveerder ben ik om op te komen voor 

jullie belangen! Denk aan werkdruk, accommodaties en roosters 
in balans. Samen met GC-collega’s wil ik mij hiervoor hardmaken: 

dat kan met jouw stem!
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VNC kandidaten OR lijst 2
MARC VAN DER HAM
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Juni 2006

Tijdens een crisis met staatssteun en politieke bemoeienis 
is het belangrijk dat er een duidelijke stem komt namens het 
cabinepersoneel. Mijn pijlers: geen arbeidsvoorwaardelijke 
bijdrage, verduurzamen en beschermen en investeren in het 
cabinepersoneel.

KENNY VAN DRIESSCHE
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Mei 2007

Tijdens de coronacrisis heb ik me maximaal ingezet om 
cabinepersoneel en KLM te verdedigen. In de toekomst hoop ik 
dit met mijn kritische en scherpe mening verder voort te zetten.

ROGER ZETZ
Functie: Purser  |  Datum in dienst: November 2000

Goede arbeidsomstandigheden staan bij mij hoog in 
het vaandel. Ik wil mijn ervaring en enthousiasme graag 
inzetten in de Ondernemingsraad. Ik hoop op jouw steun. 
GEEN GEKLETS, STEM ROGER ZETZ!

MARJOLEIN STOFFER
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Augustus 2004

Ik ben daadkrachtig, bedachtzaam, gemotiveerd, integer en 
opbouwend kritisch! De komende jaren zullen uitdagingen 

kennen en ik wil niet toekijken maar me met een frisse blik 
actief inzetten voor mijn collega’s en de organisatie.

ANNELIE BIJPOST
Functie: Senior Purser  |  Datum in dienst: Maart 1992

Met jouw stem en mijn ervaring zorgen we samen dat KLM 
in deze stormachtige periode overeind blijft zodat collega’s 

gezond en met plezier kunnen blijven vliegen. Respect en 
begrip helpen om tot goede beslissingen te komen.
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PATRICK POPA
Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: Juni 2008

Omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil pakken en alle bouwstenen 
- die ons KLM maken - wil vertegenwoordigen. Om een goede basis 
te leggen voor nu en voor in de toekomst. Pragmatisch • Ambitieus • 
Trouw • Rationeel • Inventief • Compassioneel  • Kennis

JEFFREY OUWEHAND
Functie: Senior Cabin Attendant     
Datum in dienst: Augustus 2016

Laat ik vooropstellen zeer vereerd te zijn wederom te 
mogen deelnemen in de OR, namens jullie, mochten jullie 
mij kiezen. Stem op mij voor continuïteit en denken in 
structurele oplossingen!

PETRA BOVENHOFF
Functie: Senior Purser  |  Datum in dienst: Maart 1988

Stem op mij: Een stem op mij verhoogt het aandeel van vrouwen 
in de OR - nu een mannenbolwerk, ik ben ervaren, strijdlustig, heb 
kennis van het bedrijf, jullie zijn en blijven mijn achterban!

KOOS BAKKER
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Januari 1991

Ben je voor betere besluitvorming met goede arbeidsomstandig- 
heden binnen een florerende KLM? De mens centraal! Kies Koos!

ANGELIEN HOPMAN
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Juli 2002

Ik ben Angelien Hopman en mijn motto is: ‘Iedereen doet ertoe’.
De KLM staat de komende jaren voor enorme uitdagingen die ons 
allemaal aan gaan, daarom stel ik  
mij verkiesbaar voor de OR.

FRANK OTTEN
Functie: Purser  |  Datum in dienst: November 1997

Met Otten valt niet te spotten. 
Feitelijk, collegiaal, doortastend en met een humorvolle frisse 
blik. Dat zijn eigenschappen waarmee ik jullie graag nog een 
termijn in de OR wil vertegenwoordigen.

LEVI EMMERIK
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Mei 1997

Mijn naam is Levi Emmerik en ik sta voor een heel krachtig Nederlands 
geluid van KLM in de Air France-KLM groep. KLM blauw, ik hou van jou! JOHN MAAS

Functie: Eenbander  |  Datum in dienst: Februari 2011

Eenbander, DJ en media-psycholoog. Veelzijdig, flexibel en out-of-
the-box. Analytisch, kritisch en van de feiten. Denken, doen en door- 

zetten. Open, eerlijk en oprecht. Klinkt dat goed? Stem dan op mij! ;-)

ROELIEN  EPPINGA
Functie: Assistent purser  |  Datum in dienst: Oktober 1994

Deze tijd vraagt om OR-leden die door scherp en kritisch te zijn, de 
KLM-directie scherp houden. Werknemers zijn het hart van KLM en 

daar wil ik mij hard voor maken. Veel ervaring, 2 OR-termijnen en een 
groot KLM netwerk maken mij een zeer geschikte OR kandidaat. 

DANNY VAN LONDEN
Functie: Purser  |  Datum in dienst: Augustus 2006

Daadkrachtig, ervaren, passievol, strijdlustig voor ONZE belangen. 
Stem op mij als oud overheids- en VNC vakbondslid! Laat mij voor je 

opkomen en ik beloof ons echt een betere toekomst! 

LATIFA SAGHIR
Functie: Tweebander  |  Datum in dienst: Juni 2005

Vind jij gezonde arbeidsomstandigheden belangrijk? Stem.
Een personeelsbeleid waar toekomstperspectief centraal 

staat? Stem! Wil je hierin vertegenwoordigd worden door een 
tweebander met oog voor vernieuwing en diversiteit? 

Stem dan op mij :)
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Groepscommissie 31: Groepscommissie 51: Ondernemingsraad:

1. Rachel Warmer 1. Eveline Ebbeling 1. Marc van der Ham

2. Jürgen Nagelkerke 2. Wessel de Werk 2. Marjolein Stoffer

3. Bert Daudeij 3. Manon Hoogeveen 3. Kenny van Driessche

4. Lottie Bakker 4. Annelie Bijpost

5. Eric Vangeleyn 5. Roger Zetz

6. Lilian de Jager 6. Jeffrey Ouwehand

7. Dani Marculescu 7. John Maas

8. Eva Bosnjakovic 8. Koos Bakker

9. Doenja Racz 9. Latifa Saghir

10. Jeroen van den Bergh 10. Frank Otten

11. Karin Kwakman 11. Patrick Popa

12. Marese Horbach 12. Levi Emmerik

13. Harmienke van der Graaf 13. Petra Bovenhoff

14. Mariska Bazuin 14. Roelien Eppinga

15. Daniëlle Wilms 15. Angelien Hopman

16. Eric Manders 16. Danny van Londen

17. Francisco Fernandez

18. Michael van Os de Man

19. Anke van Stokkum

20. Dorain Wetstede

21. Kevin van Donselaar

22. Frank Otten

23. Roger Zetz

GC / OR 
KANDIDATEN

STEM 
VNC


