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Geachte heer Stienen, beste Maarten,  
 
De afgelopen periode zijn wij via ledenbijeenkomsten en vele gesprekken met collega’s 
gekomen tot een gebalanceerde cao-inzet die recht doet aan de diverse wensen van 
het korps. 
 
De cao voor het cabinepersoneel is al sinds april vorig jaar verlopen. We hebben een 
onrustige periode achter de rug. U heeft als directie vorig jaar eenzijdig besloten de -1 
CA maatregel door te voeren, gevolgd door werkonderbrekingen van de vakbonden. 
Wij hebben altijd gesteld open te staan voor overleg om tot gebalanceerde afspraken 
te komen. Het doet ons goed dat we deze onrustige periode hebben afgesloten en een 
nieuw cao-traject tegemoet gaan. 
 
Kijkend naar de huidige situatie, zien wij dat KLM er anno 2017 goed voor staat. Dat is 
mede te danken aan de vele offers die het cabinekorps de afgelopen jaren heeft 
gebracht. Nu KLM groeit en er weer wordt geïnvesteerd, moet er ook ruimte komen 
om te investeren in het korps. We hebben een realistische kijk op de luchtvaart, het 
bedrijf en ons vak. In deze veranderende wereld gaan wij niet mee in het visieloos 
afbreken van ons beroep. Deze tijd vraagt om goede en gebalanceerde cao-afspraken. 
Dit is in het belang van de continuïteit van KLM en daarmee de werkgelegenheid.  
 
Met het oog op een nieuwe cao zetten wij in op het toekomstbestendiger maken van 
het vak en de positie van CA’s op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat wij er enerzijds 
voor waken dat onze baan wordt uitgehold en constant wordt aangevallen.  
Anderzijds willen wij dat collega’s proactief nadenken over hun loopbaan en daarbij 
maximaal worden gefaciliteerd door KLM. Ook moet er wat ons betreft kritisch worden 
gekeken naar de verdeling van de lusten en de lasten binnen de verschillende 
functiegroepen.  
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Op basis van deze uitgangspunten is FNV Cabine tot een inzet gekomen voor de 
komende cao-onderhandelingen. Deze inzet heeft een breed draagvlak onder onze 
achterban. Deze inzet bevat afspraken die zowel bijdragen aan de wensen die breed 
binnen het korps leven als aan de wensen van KLM. Het overeenkomen van win-win 
afspraken is de rode draad van onze cao-inzet.  
 
Wij willen dit komende cao-traject graag voortvarend doorlopen. We hebben daarom 
een brede delegatie samengesteld bestaande uit Birte Nelen, Samira van Huychem, 
Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden. De samenstelling van onze 
delegatie kan per bijeenkomst wijzigen. 
 
De cao-inzet van FNV Cabine met ruim mandaat van onze achterban is toegevoegd in 
de bijlage. Wij behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen 
aanvullende voorstellen te doen en/of deze te wijzigen.  
 
We kijken uit naar een constructief cao-overleg. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de onderhandelingsdelegatie FNV Cabine, 

 
Birte Nelen 
Vakbondsbestuurder FNV Cabine 
 
 
Bijlage: cao-inzet FNV Cabine 


