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Beste collega,

Gezond werken is belangrijk. Met name omdat het een belangrijke voorwaarde is voor behoud van je  

baan door weinig ziekteverzuim en het uiteindelijk verantwoord halen van je pensioen. Maar wat vind  

je zelf eigenlijk van je werksituatie? Ben je tevreden of vind je dat het eigenlijk beter moet? 
   
Om hier beter inzicht in te krijgen, heeft FNV Bondgenoten speciaal voor cabinepersoneel een zgn. quickscan 
 ontwikkeld met een aantal vragen. De bedoeling daarvan is dat er een zo accuraat mogelijk beeld ontstaat van  
je werk aan boord en ook de daarbij behorende mogelijk belastende aspecten.

Je zult je afvragen waarom dit onderzoek voor jou van belang is. Wel, de uitkomsten hiervan kunnen belangrijke 
gegevens opleveren voor de verbetering van je arbeidsomstandigheden. Nu de KLM Cabine afdeling van  
FNV Bondgenoten is erkend door de KLM als onderhandelingspartner kunnen we jouw bevindingen meenemen  
in het overleg met de KLM.
 
Belangrijk is dat je deze quickscan anoniem kunt invullen. Mocht je hierover vragen hebben mail die dan naar  
info@cabinpressure.nl  Voor meer informatie over de KLM Cabine afdeling van FNV Bondgenoten willen we je  
wijzen op onze website www.cabinpressure.nl 

Wanneer je de quickscan hebt ingevuld zijn er drie mogelijkheden tot het retourneren ervan:
* Door de lijst in te leveren bij de collega van wie je hem hebt ontvangen
* Door de lijst te deponeren in de postbus van FNV Bondgenoten in het bemanningencentrum.
* Door de lijst in de bijgaande antwoordenveloppe zonder postzegel aan ons terug te sturen.

Retourneer de vragenlijst uiterlijk woensdag 27 maart 2007, dan ben je ervan verzekerd dat je antwoorden  

in onze rapportages worden verwerkt.

En tenslotte: voel je je thuis bij onze vakbond, spreken onze speerpunten je aan en wil je vaker direct betrokken 
worden bij de verbetering van je eigen arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden? Neem dan het initiatief en  
meld je aan als lid! Dat kan via de aanmeldbon bij deze vragenlijst of heel gemakkelijk en snel via onze website  
www.cabinpressure.nl 

Wij danken je hartelijk voor het meedoen aan de quickscan! Houd onze website in de gaten voor de resultaten  
van dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Namens de KLM-Cabineafdeling van FNV Bondgenoten en onze actieve kaderleden, 

Ruth Bijl van Duyvenbode 
Leen van der List 

Bestuurders

Bent u geïnteresseerd in het werk van FNV Bondgenoten KLM Cabine of heeft u een vraag kijk dan op onze website www.cabinpressure.nl;  
daar vindt u het laatste nieuws, ingezonden brieven en de mogelijkheid u aan te melden als lid.

Algemeen

1. Ik ben werkzaam als;

 Één Bander

 Twee Bander

 Assistent Purser

 Purser

 Sr. Purser

2. Ik ben   jaar werkzaam bij KLM Cabine

3. Mijn tewerkstellingspercentage is: 

 100%, 

 80%, 

 67%, 

 50%, 

 Flexer

4. Ik vlieg

 Bijna altijd op Europa

 Meestal op Europa

 Ongeveer even vaak op Europa als op ICA

 Meestal op ICA

 Bijna altijd op ICA

5. Ik vlieg op de ........

 

Zet een kruisje in de vakken die van toepassing zijn! 

6. Ik ben lid van:

 FNV Bondgenoten

 VNC

 UNC

 CNV

 Geen lid van een vakbond

7. Ik ben een:

 Vrouw

 Man

8. Mijn leeftijd is jaar

9. Heb je de laatste tijd gezondheidsklachten?

 Ja

 Nee

10. Heb je gezondheidsklachten waarvan je denkt dat ze door het 

vliegen komen?

 Ja

 Nee

11. Heb je jezelf het laatste halfjaar ziek gemeld?

 Ja

 Nee

12. Indien je jezelf hebt ziek gemeld, hoe vaak was dat: 

 Eén keer

 Meerdere keren

Altijd Vaak Soms Nooit

B 737

B 777

B 747 Combi

B747 All Passenger

MD 11

A 330
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Tijdsdruk

1. Is er genoeg tijd om het werk af te krijgen?

2. Heb je in je beleving te veel werk te doen?  

3. Moet je soms zaken uit het service schedule overslaan?

4.  Hoe vaak komt het voor dat er extra hard gewerkt moet worden om iets af te krijgen?

5. Moet je erg snel werken?

6.  Is er aan boord sprake van onderbezetting (te weinig mensen voor het werk)? 

7.  Ervaar je toegenomen werkdruk als gevolg van het -1 vliegen (p in de sterkte) op de A 330  

en de 747 Combi? 

8. Kun je je werk karakteriseren als ‘een gekkenhuis’?

9. Kun je alle Flight Safety taken altijd uitvoeren?

10. Moet je jezelf haasten om het serviceschema af te krijgen?

11. Is het mogelijk tijdens de vlucht ongestoord je pauzes te genieten? 

Fysieke belasting 

12.  Moet je in je werk bukken, zwaar tillen, trekken of boven je macht werken?

13. Is je werk lichamelijk inspannend?

14.  Heb je gedurende het werk hinder van droge lucht?

15.  Heb je gedurende je werk hinder van kou?

16.  Heb je gedurende je werk hinder van warmte?

17.  Heb je gedurende je werk hinder van zuurstofgebrek? 

18.  Heb je in het werk hinder van de indeling van de galleys?

19.  Heb je in het werk hinder van de indeling van de cabine?

Mentale Belasting

20. Is het nodig dat je op veel dingen tegelijk let tijdens het werk?

21.  Vereist je werk dat je er voortdurend de aandacht bij moet houden?

22. Heb je in je werk te maken met onverwachte situaties?

23. Is je werk mentaal (geestelijk) inspannend?

Emotionele belasting

24. Is je werk emotioneel belastend? 

25. Heb je te maken met agressie aan boord?

26.  Heb je in je werk te maken met lastige passagiers?

27.  Heb je in je werk te maken met lastige collega’s?

28. Kom je door je werk terecht in aangrijpende situaties?
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Altijd Vaak Soms Nooit

Invloed op het werk

29. Heb je invloed op je tewerkstelling aan boord?

30. Kun je zelf de tijd van je werkzaamheden aan boord bepalen?

31. Heb je invloed op de planning van je werkzaamheden aan boord?

32. Kun je deelnemen aan besluiten die je werk aan boord raken?

Invloed op werktijden

33.  Stelt de KLM je in staat om het werk te combineren met privé-verplichtingen?

34.  Als er plotseling een privé-probleem voor je opdoemt, kun je dan je indeling aanpassen? 

35. Heb je voldoende invloed op je indeling? 

36.  Bestaat er bij de KLM begrip voor de persoonlijke omstandigheden van CA’s? 

37.  Ben je in staat om je vakantie op te nemen in de door jou gewenste periode?

38.  Moet je in je verlof thuis of op de route wel eens werkzaamheden voor de KLM verrichten  

(bijv. het schrijven van IFR’s of beoordelingen)?

39.  Moet je activiteiten t.b.v je werk in je reisverlof verrichten zonder compensatie  

(bijv. flight safety-recurrent, aanvraagprocedure USA-visum, korte opdracht)?

Ontplooiingsmogelijkheden

40. Vind je je werk interessant/leuk?

41.  Kun je in je werk gebruik maken van je vak- of schoolopleiding en ervaring?

42. Biedt het werk je afwisseling?

43. Voel je je gewaardeerd in het werk?

Planning

44.  Komt het voor dat de planning tijdens de vlucht wordt doorkruist door andere activiteiten?

45. Is het werk gedurende de vlucht gelijk verdeeld?

46. Komt het voor dat je de service moet onderbreken?

47.  Is er sprake van een goede verhouding tussen werk en vrije tijd op Europa?

48.  Is er sprake van een goede verhouding tussen werk en vrije tijd op ICA?

Leidinggeven

49. Is er een goede communicatie tussen het kader en de CA’s?

50.  Is er op het werk een goede taakverdeling tussen de verschillende functies aan boord?

51.  Worden ideeën en wensen van de CA’s aan boord serieus genomen door het kader?

52. Worden aan boord de procedures en methodieken nageleefd?

53. Geeft het kader je hulpmiddelen om zelf problemen op te lossen?

Altijd Vaak Soms Nooit
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Altijd Vaak Soms NooitOpleiding 

54.  Is er voldoende aanbod vanuit de KLM qua cursussen en modules om jezelf te kunnen 

ontwikkelen?

55.  Wordt er bij veranderingen in het werk (bijvoorbeeld promoties) aandacht besteed aan 

opleiding en trainingen?

56. Ben je tevreden over de kwaliteit van de trainingen die je worden aangeboden?

57. Wordt er door P&A rekening gehouden met opleidingen die je volgt?

Multi Inzetbaarheid

58. Wordt er van je verwacht dat je op meerdere posities aan boord inzetbaar bent?

59. Is er sprake van competitie tussen de verschillende functies aan boord?

60. Wordt er van je verwacht dat je inspringt als collega’s het tempo niet bijhouden?

61. Ben je in het werk, naast de uitvoerende taken, veel tijd kwijt met het regelen van dingen?

Kwaliteit

62.  Komt het voor dat je niet voor honderd procent tevreden bent over de kwaliteit van het product 

(de service) aan boord?

63. Gebeurt het dat er aan boord fouten worden gemaakt of afspraken niet worden nagekomen?

64.  Is er voldoende ondersteuning vanuit Inflight Services zodat je je werk probleemloos / 

volwaardig kunt uitvoeren?

65. Erger je jezelf wel eens aan slordigheden in de service?

66. Geef je wel eens minder service dan nodig is?

67.  Gebeurt het dat er klachten worden geuit van passagiers of collega’s over de service van de 

KLM? 

Vermoeidheid

68. Voel je je moe na een ICA-cyclus?

69. Voel je je moe na een Europa-cyclus?

70. Ben je uitgerust als je aan je volgende vlucht begint?

71. Kun je, na je vlucht, makkelijk afstand nemen van je werk?

72. Voel je je gespannen of nerveus na de vlucht?

Hulpmiddelen en apparaten

Iedereen gebruikt bij het werk bepaalde hulpmiddelen. Denk hierbij aan cateringmateriaal. 

73. Beschik je over goed cateringmateriaal om je werk te doen?

74. Worden problemen bij cateringmateriaal of apparatuur (ovens, hotcups etc.) snel verholpen?

75.  Is de technische dienst op Schiphol of buitenstations op tijd aanwezig om storingen te 

verhelpen?

76. Is er aandacht voor preventief onderhoud van de middelen waarmee je werkt?

77. Zijn er voldoende middelen (cateringmateriaal) aanwezig om je werk goed te doen?
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Altijd Vaak Soms Nooit

Heb je nog aanvullingen opmerkingen over de werkdruk, het beleid in het bedrijf of deze vragenlijst?

Bent u geïnteresseerd in het werk van FNV Bondgenoten KLM Cabine of heeft u een vraag kijk dan  

op onze website www.cabinpressure.nl; daar vindt u het laatste nieuws, ingezonden brieven en de  

mogelijkheid u aan te melden als lid.

✃

Voorletters:	 Tussenvoegsels:

Achternaam:

Geslacht:		 m									v

Adres:

Postcode:	

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:	 	 	

Naam	werkgever:	KLM	CABINE	-	3038453

Adres	werkgever:	Postbus	7700

Postcode:	1117	ZL	SCHIPHOL

Ik word lid en betaal de eerste 6 maanden  25,-*

Voorl.(s)	+	naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Ik werf een lid

*  Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene 
voorwaarden surft u naar www.fnvbondgenoten.nl/contributie  
of belt u 0900 - 9690 (lokaal tarief)

Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat de klantenservice van FNV Bondgenoten dit 
inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV Bondgenoten, 
t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig.

Datum:

Handtekening:

E-mailadres:

Lidmaatschapsnummer:

Ik	kies*:	 cadeaupunt

	 	9,-	op	rekeningnummer:

Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief)

Vestigingsplaats:

Soort	bedrijf/sector/branche:

Ik	betaal	mijn	contributie	per
automatische	incasso:																		Ja								Nee

Rekeningnummer:


