
I  hrstrategie  I  oktober 2015 hrstrategie  I  oktober 2015  I  37

IT en equipment voor de medewerkers. Willen we daarnaast ook 
nog eens kunnen investeren in bijvoorbeeld Dreamliners (Boeing 
787-vliegtuigen) en nieuwe stoelen voor de businessclass, dan zul-
len we in de kosten moeten snijden. Aan de uitgaven aan vliegtui-
gen en brandstof kunnen we nu eenmaal weinig veranderen. Dus 
moeten we onder meer serieus naar de arbeidskosten kijken.”

Hoe overtuig je de medewerkers van de nood-
zaak hiervan?
“Het begint met de vraag hoe je vertelt wat er aan de hand is. 
Daarbij zagen we dat onze manier van communiceren hier eigen-
lijk niet klaar voor was. De communicatie gebeurde vooral indirect 
zoals via de bonden, de ondernemingsraad en papieren krantjes. 
We moeten als management juist direct met de KLM’ers in contact 
treden om uit te leggen wat er moet gebeuren en hoe we dat gaan 
doen. Daarom hebben we na het aantreden van Pieter Elbers in 
een naburig hotel onze zogenaamde ‘A4-sessies’ georganiseerd. 
Daarbij gingen de CEO, de CFO en ik voor de troepen staan om dat 
te vertellen. Ook is de frequentie van communicatie opgevoerd en 
gebruiken we meer moderne communicatiemiddelen.”

Met welk doel?
“Openheid en transparantie. Voorheen werden cao-onderhande-
lingen aangekondigd die vervolgens op de hei en achter gesloten 
deuren plaatsvonden tot er een deal uitrolde. Nu hebben we een 
portal onder de naam ‘MyCAO’. Daar kan elke KLM’er op inloggen 
om kennis te nemen van de doelstellingen, de agenda, het ver-
loop van de onderhandelingen en waarom er eventueel geen ak-
koord is gekomen. Via een Yammer-account kan iedereen vragen 
stellen, commentaar leveren, suggesties doen.”

En daar maken zij ook gebruik van?
“Ja. Al zijn sommigen gemakkelijker te bereiken dan anderen. Zo is 
het vliegend personeel ofwel onderweg en onbereikbaar ofwel 
thuis en onbereikbaar. Daar komt nu door de digitale media wel 
verandering in. Contact maken is hier het sleutelwoord. Kort gele-

den introduceerden we het programma ‘HR Connect’. Dat draaide 
erom dat de directe leidinggevenden contact gingen maken met 
hun mensen om uit te leggen: dit is er aan de hand en dit wordt 
er van je verwacht. Dat vergt een hele andere rol van HR. Je zet de 
manager in zijn rol, zonder taken van hem of haar over te nemen.”

Voelde het voor jou als een cultuurschok om 
zo over verandering te denken?
“Ik heb een technisch-bedrijfskundige achtergrond en vond HR 
echt een andere tak van sport. Maar bij nader inzien zag ik dat 
je voor prachtige oplossingen voor complexe vragen de mensen 
ook nog moet winnen. Je kunt zaken pas voor elkaar krijgen in 
dialoog met medewerkers, management, ondernemingsraad en 
vakorganisaties.”

Dan zal jouw operationele achtergrond goed 
van pas komen
“Daar heb ik nog bijna elke dag profijt van. Als mensen tegen me 
zeggen: zo werkt het niet, dan kan ik zeggen, zo werkt het toch 
wel. Ik ben daardoor niet de manager van het hoofdkantoor die 
het wel even komt vertellen. Maar ik moet wel opletten, want 
ook mijn operationele kennis kan gedateerd raken.”

Welke organisatiedoelstellingen bepalen de 
huidige HR-agenda?
“De missie van KLM is Europa’s meest klantgerichte, innovatieve 
en efficiënte netwerkcarrier worden. Behalve de kosten naar be-
neden brengen door aanpassingen in de cao, kunnen we ook veel 
binnen de grenzen van de cao’s. Zo willen we een deel van de 
productiviteitsverhoging bereiken door het creëren van een high 
performance organisation met minder managementlagen.”

Wat moet daarvoor veranderen?
“Het aantal medewerkers per leidinggevende moet omhoog. In 
alle lagen van de organisatie. We zien nog te veel managers die 
slechts leidinggeven aan één, drie of vijf mensen. En in sommige 
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het gesprek

‘Kunnen benoemen en tackelen is de 

essentie van verandermanagement’

Hoe reageren de medewerkers op de plannen?
“Wisselend, maar in het algemeen zowel met instemming als 
met herkenning. Van sommigen hoor je zelfs geluiden als: nou, 
dat zou tijd worden. Maar je ziet ook dat mensen de noodzaak 
tot veranderen vooral bij andere afdelingen zien. Er wordt naar 
elkaar gewezen. Dat kunnen benoemen en tackelen is de essen-
tie van verandermanagement.”

Wat is zo’n noodzakelijke verandering?
“Er zijn de afgelopen jaren werkwijzen ontstaan die anno 2015 
niet meer houdbaar zijn. Zo werd de rustperiode na iedere 
vlucht bepaald door een formule met een exponentiële compo-
nent voor de vliegduur. Omdat de afgelopen dertig jaar de reisaf-

standen steeds groter zijn geworden, is de rustperiode automa-
tisch exponentieel meegegroeid. Om deze reden vragen we onze 
mensen om een stapje terug te doen. Dat raakt aan het privéle-
ven van mensen en ligt dus gevoelig. In dit geval zijn wij de vra-
gende partij. Dat is niet altijd eenvoudig.”

In hoeverre kan KLM binnen de groep een 
 eigenstandig HR-beleid voeren?
“Ik heb relatief veel vrijheid. Nederland en Frankrijk kennen an-
dere regelgeving en zowel Air France als KLM hebben elk hun ei-
gen drie cao’s. Dan zijn er nog de drie organisaties: KLM, Air 
France en de holding Air France KLM. Op verschillende onderde-
len wil je internationaal zo groot mogelijk zijn, bijvoorbeeld als 
het gaat om de sales en de commerciële onderhoudsdiensten. Op 
andere terreinen wil je op groepsniveau juist niet groter zijn dan 
strikt noodzakelijk. Zo bestaat de HR-afdeling op holdingniveau 
uit twee personen. Op HR-gebied kunnen we dus vooral van el-
kaar leren, want er zijn ook veel overeenkomsten.”

Zoals?
“Net als KLM is Air France een oude grote organisatie met goede 
arbeidsvoorwaarden die ook naar de kosten en de efficiency aan 
het kijken is. Ook daar is men volop bezig de boodschap over de 
bühne te brengen.”

Wat kunnen jullie daarbij leren van de Franse 
collega’s?
“In Nederland wil het nog wel eens zo gaan: bij ieder besluit 
start je elders in de organisatie een discussie. De inzet daarvan 
is om te tornen aan de uitvoering van het besluit. In Frankrijk 
duurt het vaak langer voor er een besluit is. Er wordt daar rela-
tief meer tijd in gestoken om vooraf alle denkbeelden mee te ne-

bedrijfsonderdelen zijn er tot negen managementlagen. Daarin 
zijn stappen te maken om efficiënter te worden.
Verder kijken we tegen die achtergrond naar arbeidsveiligheid. Het 
vluchtproces is al heel veilig, maar op de grond zijn verbeteringen 
mogelijk. We willen het safety management system dat we gebruiken 
voor operationele veiligheid ook gebruiken voor arbeidsveiligheid.”

e-HRM staat bij KLM nog in de kinder-
schoenen?
“Ja, het aanvragen van deeltijdwerk of ouderschapsverlof gaat 
nog met formulieren, stempels en handtekeningen. Maar daar 
werken we hard aan. We gaan nu eerst de processen versimpelen 
en uniformeren. Er zijn bijvoorbeeld nog gescheiden procedures 
voor de technische dienst, de cockpitorganisatie, de cabineorga-
nisatie, cargo, enzovoort. Onze prioriteit heeft immers altijd aan 
de voorkant gelegen, maar we lopen nu tegen grenzen aan. Zo is 
de klant door apps en mobiele apparaten vaak eerder op de hoog-
te van vluchtinformatie dan onze front-line staff. Ook daarin moe-
ten we investeren.”
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men. Daarna wordt het besluit consequent uitgevoerd. Al is ook 
dat geen garantie.”

De top in Parijs wil Transavia uitbouwen tot 
concurrerende prijsvechter. Wat betekent 
dat voor het KLM-personeel?
“Nou, dan weet je meer dan wij. Onder de naam Transavia opere-
ren namelijk twee bedrijven (Transavia Nederland en Transavia 
Frankrijk) met elk een eigen businessmodel. De vraag is of we 
daarvan überhaupt één Transavia willen maken, laat staan of dat 
dan een 100 procent prijsvechter zou moeten worden. We kun-
nen sowieso die bedrijfsonderdelen niet zomaar samenvoegen. 
Dit vanwege de verschillende cao’s.”

Hoe vervelend was het dat de Nederlandse 
overheid zich in april uitsprak tegen het 
nieuwe bonusbeleid van KLM?
“Wat we zagen was dat de media de feiten niet goed hadden 
weergegeven. Het betreft bij de CEO namelijk geen bonus, maar 
een variabele beloning die volgens vooraf vastgestelde criteria 
wordt afgeleid van een mix van verschillende bedrijfsresultaten. 
Het ging hier alleen om het bepalen van die mix. De media stel-
den dit ten onrechte voor als een discussie over de hoogte van 
een bonus.”

Wat vind je van de maatschappelijke commotie 
hierover? 
“KLM heeft een uiterst prudent beleid als het gaat om het belo-
nen van topbestuurders. De beloning is bepaald bescheiden in 
vergelijking tot die van andere topbestuurders. Om die reden 
nam de ondernemingsraad van KLM afstand van de ontstane 
commotie.”

Gezien de ambities van KLM en het logistieke 
kennisniveau ligt het toepassen van data-ana-
lyse voor het HR-beleid ook voor de hand.
“Richting de klant zijn we daarmee inderdaad al heel ver. We 
willen ons personeel daarmee nu ook gaan ondersteunen. Bij-
voorbeeld opdat het profiel van een klant voor de medewerker 
direct inzichtelijk wordt als die zich bij de balie meldt. Daarin 
slagen maken, betekent echter heel wat voor de achterkant 
van onze processen. Dat vergt onder meer het aantrekken van 
het juiste digitale talent. We nemen echter maar zeer beperkt 
nieuwe mensen aan vanwege de reorganisatie waar we mid-
denin zitten.”

aart slagt, executive vice president hr & industrial relations klm

De KLM-directie zei onlangs dat KLM moet af-
stappen van het jaren lang gevolgde concept 
van keeping the family together.
“Het laten uitstromen van mensen is zowel duur als schadelijk 
voor de organisatie en belastend voor de medewerkers. Dat con-
cept was gebaseerd op het uitgangspunt dat bij een tijdelijke 
economische crisis daarom gestreefd moet worden naar het bin-
nenhouden van ervaring en kennis. Daar hebben we een succes-
vol intern mobiliteitsbeleid op gevoerd. Maar omdat het (econo-
misch) herstel lang is uitgebleven, zijn structurele veranderingen 
nu onvermijdelijk.”

Wordt de flexibele schil nu ook groter om 
met de conjunctuur mee te kunnen bewegen?
“Eigenlijk hebben we die de afgelopen jaren juist afgebouwd af-
hankelijk van het organisatieonderdeel. Flexibele krachten zet-
ten we in voor zieken en pieken en op specifieke competenties. 
Je wilt niet alles in huis hebben. Maar we weten ook dat je men-
sen niet vijftig jaar met koffers kunt laten slepen zonder dat zij 
rugklachten krijgen. Met uitzendbureaus werken we aan afspra-
ken om een meer gevarieerde belasting van mensen te bereiken. 
Uitzendkrachten krijgen in dat model een duurzaam contract bij 
het uitzendbureau en beginnen dan bijvoorbeeld met een aantal 
jaren werken bij KLM in de bagagekelder. Vervolgens gaan ze aan 
het werk bij andere werkgevers met andere fysieke taken zodat 
de belasting allengs afneemt.”

Je geeft nu twee jaar leiding aan de HR-functi-
onaliteit bij KLM. Je hebt het vakgebied zes 
jaar leren kennen. Wat is je vanuit jouw ach-
tergrond opgevallen als een sterke kant van 
de moderne HR-professional?
“Wat ik sterk waardeer aan de HR-professie is dat de mensen uit 
dit vak in staat zijn en de professionaliteit hebben om de balans te 
bewaren tussen enerzijds de belangen van de manager en ander-
zijds die van de medewerker. Door het bewaken van deze HR-stan-
daard voorkom je dat je bij een van beiden op schoot gaat zitten.”

En waarvoor heeft het vak naar jouw idee een 
blinde vlek?
“Ik vind dat HR zich echt meer moet ontwikkelen als het gaat 
om gevoel en affiniteit met analytics. Wij hebben onvoldoende in 
beeld hoe we het doen: wat presteren we precies, welke proces-
sen bieden we aan, wat zijn de doorlooptijden, hoe waardeert 
de interne klant ons? We baseren nog te vaak besluiten op gut 
feeling, signalen en gevoel. HR is onvoldoende fact-based.”

Waarin zit voor jou de uitdaging bij KLM?
“We zitten in een uitdagend traject. De kunst is daarbij om de 
kracht, de energie, en het innovatievermogen waar deze organisa-
tie groot mee is geworden naar boven te halen en de ruimte te 
geven. Daarmee kunnen we onszelf overtreffen.” 

‘Fransen nemen langer de tijd voor 

een besluit’
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