
 

 

 

 

 
 

 

 

Nieuwe pijlers voor arbeidsvoorwaardelijke omgang binnen KLM 
april 2022 
 
De KLM’ers maken de KLM! Dagelijks zetten ruim 25.000 medewerkers zich in om KLM tot een succes te maken. 
Zij zorgen vanuit grond, cabine en cockpit samen voor een veilige, punctuele en rendabele operatie en voelen zich 
sterk verbonden en betrokken bij ons bedrijf. De medewerkers zijn het gezicht van onze Blauwe Trots. 
 
De omgang met elkaar binnen KLM moet hierbij aansluiten. We streven samen naar een bedrijf met een duurzame 
toekomst voor passagiers, investeerders, medewerkers met een passende plaats in de Nederlandse 
vervoersinfrastructuur en -samenleving. 
 
De afgelopen jaren is de omgang van het management met de medewerkers verhard en onpersoonlijker geworden. 
Kostenplaatjes, percentages in reorganisatieplannen en bezuinigingsoperaties lijken meer bepalend dan de 
menselijke maat. Er wordt een gebrek aan waardering en erkenning in woord en daad gevoeld. Met regelmaat 
wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van  de medewerkers, maar wederkerigheid is vaak ver te zoeken. 
Afspraak is vooral afspraak, als het KLM zo uitkomt. Wij constateren dat een kloof en gebrek aan vertrouwen 
tussen medewerkers en management is ontstaan. Overleg met vakorganisaties vindt alleen plaats als het 
onvermijdelijk is: overleggen wordt verruild door opleggen. KLM is daarmee helaas een bedrijf geworden dat 
bekend staat om conflict, onenigheid en interne strijd. Wij willen dat dit verandert. Dat kan en moet vanaf nu. 
 
Om deze verandering vorm te geven hebben wij ‘Nieuwe pijlers voor arbeidsvoorwaardelijke omgang binnen KLM’ 
geformuleerd. Langs deze lijnen willen wij een eerste stap zetten in het maken van een nieuwe start. Dat willen we 
het samen met het management van KLM verder vormgeven. Handelen in lijn hiermee schept rust, duidelijkheid en 
dat leidt tot vertrouwen. En uiteindelijk tot een (nog) betere KLM. 
 
Pijlers voor nieuwe arbeidsvoorwaardelijke omgang KLM: 
- Streven naar veilige, betrouwbare, positieve, duurzame arbeidsomstandigheden en overleg hierover zoals 

opgenomen in preambule van de cao’s grond, cabine en vliegers; 
- Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van het bedrijf en worden als zodanig behandeld. 
- KLM stelt zich op als goed werkgever en mag verwachten dat medewerkers zich als goed werknemer 

opstellen.  
- Respecteren van rollen en rechten van medewerkers en hun vakorganisatie; 
- Management staat intern en extern pal voor de medewerkers en draagt actief bij aan positieve beeldvorming 

en spreekt zich uit tegen onjuiste beelden. 

- Bedrijfsleiding en vakorganisaties communiceren frequent, open en proactief; 
- Informatie wordt op tijd, transparant en volledig gedeeld en in vertrouwen behandeld; 
- Samenwerking is het doel, issues lossen we bij voorkeur gezamenlijk op; 

- Afspraken maken we in overleg, van eenzijdig bepalen of opleggen zal geen sprake zijn; 
- Afspraken worden volledig en op tijd nagekomen zoals ze bedoeld zijn; 
- Polarisatie binnen KLM wordt voorkomen, met respect voor ieders positie, zonder nivelleringsagenda. 
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