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Geachte heer Bruggeman, beste Kim, 
 
Met ingang van winterdienst 2018 is door KLM op basis van de cao voor het KLM Cabinepersoneel 
met looptijd van 1 april 2016 tot op 1 juni 2019, een nieuwe CBS met randvoorwaardelijk een 
nieuw ICA-M product ingevoerd.  
 
Tijdens het cao-overleg op 16 mei jl. heeft FNV Cabine aan Dhr. Swelheim gevraagd naar de link 
tussen de lagere NPS en de nieuwe ICA-M service. Zijn response was dat de lagere NPS 
gerelateerd was aan het relatief grote aantal verstoringen tijdens het eerste kwartaal. Wij 
ontvangen echter op de Helpdesk van FNV Cabine andere signalen uit het korps over de nieuwe 
CBS in combinatie met het nieuwe ICA-M product. De signalen lopen uiteen van zorgen over de 
kwaliteit van service, verhoogde werkdruk, verslechterde arbeidsomstandigheden en 
veiligheidsbeleving aan boord. Over dit laatste heeft FNV Cabine eerder gecommuniceerd per 
nieuwsbrief en hebben we contact met elkaar gehad. 
 
Naar aanleiding van de signalen uit onze achterban, willen wij graag meer achtergrondinformatie 
van KLM betreffende de nieuwe CBS in combinatie met het nieuwe ICA-M product. Deze 
informatie is noodzakelijk om als cabinebond het overleg te voeren met KLM aan de cao-tafel en 
in het cabine-overleg.  
 
Kwaliteit service 
Onze achterban maakt zich zorgen over de beleving van M-Class passagiers aan boord als gevolg 
van de invoering van de nieuwe CBS in combinatie met het nieuwe ICA-M product. Bij hen leeft de 
indruk dat de kwaliteit van de service lager wordt beoordeeld door de M-Class passagiers.  
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Graag willen wij deze signalen verifiëren aan de hand van de volgende vragen: 

1. Wat was de NPS op ICA in de M-Class in de maanden juli 2015, juli 2016, juli 2017 en 
maandelijks in de periode juli 2018 tot juli 2019? 

2. Wat was de NPS op ICA in de C-Class in de maanden juli 2015, juli 2016, juli 2017 en 
maandelijks in de periode juli 2018 tot juli 2019? 

3. Is op een andere manier dan via de NPS de passagiersbeleving gemeten in de ICA M-
Class? Zo ja, welke signalen ontvangt KLM van de passagiers over de nieuwe CBS in 
combinatie met het nieuwe product? 

 
Werkdruk 
In de cao voor het KLM Cabinepersoneel is vastgelegd dat het nieuwe product leidt tot een 
efficiëntere werkwijze en dat de beheersbaarheid van de werkdruk zekergesteld blijft. Onze 
achterban geeft aan dat door de nieuwe CBS in combinatie met het nieuwe ICA-M product een 
verhoogde werkdruk wordt ervaren. Dit geldt met name voor de B777-300 en B747 all-pax. Graag 
willen wij deze signalen verifiëren: 

4. Is door KLM de werkdruk in de ICA M-Class als gevolg van de invoering van het nieuwe 
product gemonitord? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? 

5. Welke signalen ontvangt KLM van cabinepersoneel m.b.t. de werkdruk op de B777-300 en 
B747 all-pax? 

 
Arbeidsomstandigheden 
Onze achterban geeft aan dat het werken in de ICA M-Class na invoering van de nieuwe CBS in 
combinatie met het nieuwe product, naar hun idee een negatief effect heeft op de 
arbeidsomstandigheden aan boord. Met name ontvangen wij berichten van collega’s die voor het 
eerst in hun carrière kampen met rugproblemen als gevolg van het werken aan boord. 

6. Welke signalen of data heeft KLM over de arbeidsomstandigheden in de ICA M-Class na 
invoering van de nieuwe CBS in combinatie met het nieuwe product?  

7. Heeft KLM sinds winterdienst 2018 een stijging waargenomen in (ziek)meldingen van 
cabinepersoneel waarbij de ziekmelding is gerelateerd aan klachten van het 
bewegingsapparaat? 

 
Wij zien deze achtergrondinformatie met grote belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
B. Nelen 
Vakbondsbestuurder FNV Cabine 
 
  
cc.  Miriam Kartman (SPLNH), 
       Fred Vrijbrief (AMSHB),  
       Peter Steinbach (voorzitter FNV Cabine), 
       Huib den Ouden (secretaris FNV Cabine).

 
 


