
 

 

 

 

 

 

Derkinderenstraat 2-8 Postbus 9239  T  088-368 02 60 

1062 DB Amsterdam 1006 AE Amsterdam  I   fnv.nl 

 

 

Geachte heer Slagt,
 
FNV Cabine bevond zich de afgelopen periode in een complexe en unieke situatie. Van 1 april 2018 
tot 1 juni 2019 zijn wij geen partij bij de cabine-cao. KLM en FNV Cabine hebben deze periode 
doorlopen met wederzijds respect voor de posities van beide partijen.  
 
De leden, en in het bijzonder de leden van de FNV Cabine onderhandelingsdelegatie, kijken naar de 
toekomst. Er is in het cabinedomein sprake van een positieve dynamiek qua in- en doorstroming. 
Na jarenlange beperking hiervan, verwelkomen we nu weer veel nieuwe enthousiaste collega’s en 
zijn er promotieplekken voor kaderfuncties.  
 

In 2017 en 2018 zijn de resultaten van KLM van ongekende orde en grootte geweest. Ondanks de 

economische uitdagingen, staat KLM er in dit jubileumjaar door de grote inzet van de werknemers 

fantastisch voor. Na jaren bezuinigen, een nullijn en beperkte loonsverhoging, wenst men na de 

beste jaren uit de KLM historie structurele verbeteringen. Deze tijd vraagt om een cao met een 

stevige looncomponent en met gebalanceerde afspraken.  

 
De voorbereidingen voor onze cao-inzet zijn begin dit jaar van start gegaan. FNV Cabine is via 
klankbordsessies, een enquête (onder leden en niet-leden) en ledenbijeenkomsten gekomen tot 
een cao-inzet die recht doet aan de diverse wensen van onze achterban. Deze cao-inzet heeft ruim 
mandaat; 80% van de leden die zijn of haar stem heeft uitgebracht steunt deze voorstellen. De cao-
inzet van FNV Cabine is toegevoegd in de bijlage. 
 
In een gezamenlijke brief van de vakbonden van 8 mei jl. hebben wij reeds aangegeven hoe wij het 
cao-proces voor ogen zien. Het is onze uitdrukkelijke wens om voor de zomervakantie een cao-
akkoord te bereiken. Tijdens de regie-sessie over de cao hebben wij positief gereageerd op het 
voorstel van KLM om twee thema’s uit te werken: duurzame inzetbaarheid en promotiebeleid.  
 

Datum 

14 mei 2019 

Ons Kenmerk 

BN/QV/19-0586 

Betreft  

Cao-voorstellen 

Doorkiesnummer 

088-3682324  

Email contact 

luchtvaart@fnv.nl 

Bijlage 

1 

 

KLM N.V. 
T.a.v. de heer ir. A.W. Slagt 
Executive Vice President Human Resources & Industrial Relations (AMS/GG) 
Postbus 7700 
1117 ZL   SCHIPHOL 
 

 



 

 

Datum 

14 mei 2019 
Kenmerk 

JvdB/QV/19-0586 
Pagina 

2 van 2 

De cao-delegatie van FNV Cabine bestaat uit Birte Nelen, Peter Steinbach, Dorien Visser en Huib 
den Ouden.  
 
Wij behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen aanvullende voorstellen te 
doen en/of deze te wijzigen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens de onderhandelingsdelegatie, 
 
 
 
 
 
Birte Nelen 
Vakbondsbestuurder FNV Cabine 
 
 
cc:  
VNV t.a.v. C. Verhagen 
VNC t.a.v. C. van Elswijk 
FNV Luchtvaart t.a.v. J. van den Brink 
CNV Vakmensen t.a.v. M. Wallaard 
De Unie t.a.v. E. Rog 
VKP t.a.v. M. Rademakers 
NVLT t.a.v. H.C. Brinkers 
 


