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Ruim vijfhonderd KLM-collega's uit alle geledingen van het bedrijf woonden donderdag 27 

november de eerste twee KLM informatiesessies bij. Het drie uur durende programma werd 

niet alleen gebruikt om informatie te delen, maar vooral ook voor interactie met de 

medewerkers. Op donderdag 4 december worden de volgende twee sessies gehouden. 

President-directeur Pieter Elbers herhaalde zijn aanpak via drie stappen: 

1. Dialoog - Wat is er aan de hand? 

2. Delen -  Wat moet er gebeuren? 

3. Implementatie  - Hoe gaan we dat doen? 

Veranderende buitenwereld 

Eerst schetste Elbers de grote concurrentie van Gulf carriers en Low Cost carriers. Maar ook 

traditionele concurrenten van KLM zoals British Airways (IAG) en Lufthansa maar ook 

partner Delta hebben kans gezien om aanzienlijk winstgevender te worden. Elbers: 'Zij 

hebben enkele jaren geleden een grootschalig veranderingstraject ingezet waardoor zij nu 

sneller, beter en goedkoper zijn.' 

Niets doen is geen optie 

'KLM heeft een goede basis met prima personeel, een goed product, Schiphol als hub en een 

veilige operatie, maar we zijn te duur, teingewikkeld en te traag geworden', aldus Elbers. Hij 

benadrukte dat 'niets doen' geen optie is. 'Onze huidige marges zijn te klein voor de 

noodzakelijke investeringen. We moeten veranderen en daar is iedereen voor nodig.' 

Financiën 

Financieel directeur Erik Swelheim vulde het verhaal van Elbers aan met duidelijke cijfers. 

Hij legde de toehoorders uit hoe KLM er op dit moment financieel voor staat en welk netto 

resultaat noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. 'We hebben tijdens Transform 

2015 veel bereikt, maar niet voldoende. De wereld om ons heen verandert sneller dan KLM is 

meeveranderd en we zien de laatste tijd de inkomsten dalen en de kosten minder snel 

afnemen. Ook halen we nog steeds niet de gewenste marge van 7%. Je kunt nu kosten 

significant gaan verlagen door bijvoorbeeld alle investeringen uit te stellen of te laten 

vervallen, maar daarmee beland je in een neerwaartse spiraal. En dat willen we niet. We 

moeten onze producten voor de klant op hoog niveau houden en tegelijkertijd in onze 



bedrijfsprocessen investeren om efficiënter te worden. Daarvoor is veel meer rendement 

nodig dan we nu genereren.' 

Visie en perspectief 

Om de luchtvaartwedstrijd te kunnen winnen, moet KLM twee ogenschijnlijk tegenstrijdige 

zaken doen: 'Investeren in Kwaliteit' enerzijds en 'Kosten Besparen' anderzijds. Elbers: 'Onze 

visie voor KLM is een klantgerichte, innovatieve en efficiënte leading network carrier te zijn. 

Wij moeten daarvoor op beide punten concurreren.' 

Perform 2020 

De Air France-KLM-doelstellingen van Perform 2020 vormen de paraplu waaronder de 

KLM-visie en -strategie wordt uitgevoerd. De vier thema's van Perform 2020 zijn: 

1. Klantgericht 

2. Winstgevende groei 

3. Concurrerende kostenbasis 

4. Andere manier van werken 

Air France en KLM hebben op basis van deze uitgangspunten hun eigen plannen en timing 

opgesteld. Daarbij is maatwerk noodzakelijk. Niet alleen per airline in de groep, maar ook per 

divisie of afdeling binnen de twee luchtvaartmaatschappijen. 'Je moet specifieke maatregelen 

nemen waar ze nodig zijn', vertelde Pieter Elbers. 'We hebben korte-termijn initiatieven nodig 

om snel kosten te verlagen en inkomsten te genereren, maar ook plannen voor de middellange 

termijn om duurzame veranderingen te realiseren. Daarvoor zullen we opnieuw een 

FlightPlan opstellen met prioriteiten, zoals we dat de afgelopen twee jaar ook al hebben 

gedaan.' 

Initiatieven 

Om daadwerkelijk en snel te kunnen veranderen, is een mix van initiatieven nodig. Die 

variëren van het verhogen van inkomsten tot het nog scherper inkopen van producten en 

diensten, het verminderen van bepaalde investeringen en het ingrijpen in 'arbeid en 

organisatie'. Pieter Elbers: 'We hebben een aantal concrete doelstellingen geformuleerd. De 

kosten moeten met 700 miljoen euro naar beneden. We hebben een plattere organisatie nodig 

die per jaar vier procent productiviteitsstijging kan neerzetten. Verder moeten onze unitkosten 

elk jaar met 1,5% naar beneden en moeten we onze innovatie- en slagkracht veel beter 

benutten.' 

Keeping the family together 

Het concept "Keeping the family together" dateert uit 2009. Toen verwachtte KLM een 

tijdelijke terugval, waardoor een dergelijke aanpak waardevol was. Het heeft veel collega's 



tijdelijk of permanent aan een andere baan geholpen en daar kan KLM trots op zijn. Elbers: 

'In deze situatie is het echter onvoldoende. De wereld is structureel veranderd en KLM moet 

verder met minder lagen, een hogere productiviteit en minder mensen. Dat kunnen we deels 

compenseren met groei, maar niet helemaal. Voor komend jaar staat er namelijk een beperkte 

2% groei gepland.' 

CAO 

Een belangrijke knop waar op dit moment aan gedraaid kan worden, zijn de arbeidskosten. 

Executive Vice President HR & Industrial Relations Aart Slagt: 'De nul-CAO die we binnen 

Transform 2015 hebben afgesloten, heeft een positief effect op onze kosten gehad. Maar 

desondanks zijn onze loonkosten tussen 2011 en 2013 toch nog met bijna 7% gestegen. Als 

we willen winnen, moeten we echt grote slagen gaan maken op loon, pensioenen en 

productiviteit. Verder moeten we kritisch bekijken welke werkzaamheden we zelf willen doen 

en welke niet.' 

Het CAO-overleg gaat op 18 december van start. 

Openheid en transparantie 

Volgens Pieter Elbers zal de komende tijd niet eenvoudig zijn, maar zijn snelheid en 

doortastendheid cruciaal. 'We moeten deze verandering met elkaar inzetten. Als team. 

Gedisciplineerd en met respect voor elkaar, maar zonder om 'heilige huisjes' heen te 

manoeuvreren. Openheid en transparantie zijn key-words. Bottom-up aanpak gaat een 

belangrijke rol spelen bij het realiseren van de maatregelen. Je ziet nu al dat ik spontaan 

suggesties van medewerkers krijg hoe dingen beter, sneller, goedkoper en efficiënter kunnen. 

Hele zinvolle ideeën die we soms snel en eenvoudig kunnen implementeren. Denkkracht en 

innovatie bevindt zich op alle niveaus in de organisatie. Als we die structureel weten te 

mobiliseren, ben ik ervan overtuigd dat we als winnaar uit de strijd komen.' 

Vragen 

Tijdens de sessie was er ruimschoots gelegenheid tot interactie. Zowel via SMS, internet als 

'gewoon staand in de zaal' stelden veel KLM-collega's vragen. 

-          Is deze wedstrijd te winnen? 

-          Ja, ik wil meedoen, maar wat moet ik dan precies doen? 

-          Hoe werkt het bottom-up proces? 

-          Zijn de targets wel reëel? 

-          Waarom meewerken aan een plan dat banen kost? 

-          Hoe houden we de motivatie hoog? 



Reacties 

Na afloop werd er uitgebreid nagepraat. Natuurlijk zijn er zorgen over de toekomst. Maar 

tegelijkertijd was er veel waardering voor de getoonde openheid en transparantie en voor het 

credo 'Veranderen, Meedoen en Winnen'. 

Spelregels 

Tijdens de informatiesessies werden de volgende spelregels afgesproken: 

1.           We spelen als team om te winnen. Elke dag. 

2.           We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 

3.           We respecteren elkaar, werken gedisciplineerd en zijn 'fit to fly'. 

4.           We focussen op verbeteringen met grote impact, en we gaan daarbij geen 

gevoeligheden uit de weg. 

5.           We beslissen op basis van feiten en gedegen analyses. 

  

 Bron: KLM Corporate Communicatie (AMS/DR) 

 


