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Engineering
Marjolein Hovens, unit manager Cabin, 
Avionics & Airworthiness
“De opdracht van Ton was dat de direct 
leidinggevenden de sessies op de afdeling 
zouden houden. Maar bij ons was uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 
gebleken dat mensen behoefte hadden 
aan meer communicatie van het hoger 
management. Daarom ben ik voor de groep 
gaan staan. Helaas hadden we de uitwer-
king van Perform 2020 in onze eigen 
charters gepland staan voor maart. Dus die 
konden we niet meteen mee presenteren, 
terwijl het wel bij elkaar hoort. Dat vond ik 
jammer. Maar in februari hebben we hier 
dus een grote sessie gedaan, voor 
ongeveer zestig man. Ik vond het speciaal 
om te doen en had het serieus voorbereid, 
met de beschikbare slides en filmpjes. De 

over Hangar 11/12. Mét gebruik van de sheets 
en de filmpjes. Die waren helder en handig. 
Daar konden we op voortborduren. We 
kregen kritische vragen, maar het verliep 
goed. Ik denk dat het hielp dat de collega's 
uit de kranten en andere media al het een 
en ander hadden begrepen over de financi-
ele situatie van KLM.”

Tom Kentin, GWK/technisch 
werkvoorbereider
“Onze nieuwsbrief had de informatiesessies 
al aangekondigd. Ik maakte mij geen zorgen 
over de inhoud, want ik heb er toch geen 
invloed op. Maar ik weet van enkele colle-
ga's dat zij er wel wat minder door sliepen. 
Het verhaal van Radj en Erik (Dirksen -red.) 
was duidelijk. De centrale boodschap was: 
we moeten bezuinigen, de kosten moeten 
omlaag. Dat horen we hier al vier jaar. Toch is 
het goed om het te horen van de leiding, 
want daarmee voorkom je geruchten. 
Misschien zou het beter zijn als Ton 
Dortmans het verhaal zelf zou komen vertel-
len. Hij laat emotie zien tijdens dit soort 
sessies, en dat geeft zo’n verhaal meer 
kracht. Maar ik denk dat ik er zelf nu ook wel 
de juiste boodschap uit gefilterd heb. 
Bovendien kun je alles nalezen in de Overall. 
Dat is ook wel handig.”
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Avionics & Accessories
Axel Colen, production unit manager
“Wij hebben hier elke maand een informatie-
sessie, waarvoor alle 240 medewerkers zijn 
uitgenodigd. De sessie van december 
hebben we gebruikt om de boodschap van 
Pieter Elbers over te dragen, de sessie van 
februari voor het verhaal van Ton. Ik vond 
het belangrijk om dat snel na hun sessies te 
doen, om het momentum te benutten. Als 
materiaal had ik de slides en filmpjes van 
Ton, en ook mijn eigen aantekeningen. Die 
had ik gemaakt tijdens de sessies van Pieter 
en Ton, want ik vind het belangrijk om een 
consistente boodschap uit te dragen. Het 
was nog best even werk om Tons presenta-
tie van vier uur terug te brengen tot 30 - 45 
minuten. Ik wilde het behapbaar houden.  
De reactie in de zaal was goed. Er was zelfs 
applaus. Opvallend, want dat gebeurde 

voorheen nooit. Maar het betekent vooral 
dat de boodschap is aangekomen. Ook 
achteraf kreeg ik positieve reacties. Ik denk 
dat het goed is dat ik als PUM zo’n verhaal 
vertel. Per slot van rekening ben ik het 
hoogste managementaanspreekpunt dat 
dagelijks op de vloer aanwezig is.”

Gino Bacas, zuurstofspecialist
“De boodschap van de informatiesessie 
kwam duidelijk over: de kosten moeten 
omlaag. Ik snap de noodzaak, want het 
bedrijf verkeert in zwaar weer. Maar veel 
van de informatie is voor onze shop niet 
echt van belang. Het spreekt mij daarom wat 
minder aan. Op mijn specifieke werkplek zie 
ik weinig groei en weinig investeringen. 
Terwijl dat best zou mogen, want wij 
hebben hier de grootste flow van alle shops 
binnen A&A.”

Hangar 11
Radj Jagbandhan, operations manager
"Ik was aanwezig bij de leidinggevenden-
sessie van Ton. Ik heb die informatie goed 
tot mij genomen. Daarna heb ik de bijbeho-
rende sheets en de filmpjes nog eens goed 
bekeken. In het MT hebben we daaruit 
vervolgens de rode draad voor onze eigen 
unit gedestilleerd. De boodschap is, ook 
voor ons: het moet goedkoper, sneller en 
eenvoudiger. Daaraan hebben we gekoppeld 
hoe we dat hier in de unit gaan invullen. 
Twee weken lang hebben we twee keer per 
dag voor twee teams tegelijk onze presen-
tatie gehouden. Het eerste deel ging over 
KLM, het tweede over E&M en het derde 

Infosessies Ton Dortmans doorvertaald naar de vloer

Goedkoper, 
sneller en 
eenvoudiger
PERFORM 2020 Begin dit jaar hield Ton Dortmans enkele  
grote informatiesessies voor unitmanagers en eerstelijns 
leidinggevenden. Onderwerpen: de afsluiting van Securing 
our Future en de start van Perform 2020. In de maand 
daarna vertaalden de aanwezigen dit door naar hun 
teams. Hoe deden zij dat? En wat vonden de medewerkers 
ervan? Overall nam polshoogte op drie locaties.

Marjolein HovensRadj Jagbandhan Ginox Bacas Axel Colen Aad Visser

‘De 
medewerkers 
nemen  
het serieus‘

‘Wij hebben  
hier elke 
maand een 
informatiesessie; 
alle 240 
medewerkers 
zijn uitgenodigd‘
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COLUMN

Op reis
De zomer staat weer voor deur en daarmee de vakantie, althans 
voor een groot aantal van ons. Ik heb al een aantal enerverende 
reizen achter de rug. Veel E&M-ers in hangars, shops en platform 
vragen regelmatig waarom ze me minder zien. Dat komt o.a. omdat 
ik als EVP, KLM E&M naar buiten vertegenwoordig en daarmee ook 
onze producten help te verkopen. 

Zo was ik de afgelopen maanden maar liefst drie keer op MRO 
(Maintenance Repair Overhaul) conventies. Dit zijn grote conferen-
ties die een aantal dagen duren en één grote tentoonstelling zijn 
van het luchtvaartonderhoud dat door diverse maatschappijen, 
leveranciers, en OEM’s (Original Equipment Manufacturer) wordt 
aangeboden. Onze (toekomstige) klanten, leveranciers, maar ook 
onze concurrenten komen hier bijeen.  Veel contracten die we 
afsluiten over onderhoud van componenten, of motoren, vinden 
zijn oorsprong in de contacten die we leggen tijdens deze bijeen-
komsten. Een 3D-film, zoals die gemaakt wordt over motoronder-
houd (zie verderop in deze Overall) is overigens een uitstekend 
middel om de klant te overtuigen van onze kwaliteit. Ik was daar 
erg enthousiast over.
De MRO-beurzen worden wereldwijd gehouden en daarom was ik 
de afgelopen maanden, achtereenvolgens in Afrika (Ethopië), Miami 
(MRO Americas) en Jakarta (Amroi Indonesia). Daarnaast was ik 
voor overleg bij onze collega’s van General Electric in San Francis-
co en bezocht ik in São Paulo de Steering Committee van de GOL, 
onze 737-klant in Brazilië. Voeg daaraan toe de 2-wekelijkse GEMEC 
in Parijs (de directievergadering van de groep KLM E&M Air France 
Industries) en dan is het duidelijker dat ik niet zo vaak in eigen E&M 
huis was als ik zou willen.

Want ook E&M is bezig aan een reis, en ook daar wil ik bij zijn. Het 
is een reis naar de toekomst, naar een organisatie die minder 
complex, meer flexibiliteit en lagere kosten moet genereren. Dat 
heeft veel veranderingen tot gevolg die de komende jaren hun 
beslag moeten krijgen. Voor sommigen komen die veranderingen 
nu al. Ze hebben ander werk gekregen in een andere unit, waar ze 
met goede moed zijn begonnen, terwijl ze hun vertrouwde 
werkomgeving moesten achterlaten. Respect heb ik voor hun 
loyaliteit en positivisme om opgewekt weer verder te gaan. Alles is 
winst en het uitbreiden van, en open staan voor veelzijdigheid 
vallen daar zeker onder.  

Er zullen steeds meer zaken veranderen maar dat hoeven zeker 
niet altijd negatieve veranderingen te zijn. In dit digitale tijdperk vol 
glasvezel, drones en andere uitvindingen is het spannend uit te 
kijken naar een nieuw vliegtuigtype dat geheel computer gestuurd 
is. Ondanks alle ontwikkelingen van Perform gaan de organisatie en 
voorbereiding op zijn komst in oktober gewoon door. Het 
bouwteam vertrekt binnenkort, daarover in de volgende Overall 
meer. 
E&M-ers blijven duidelijk gefocust op wat ze doen terwijl ze steeds 
meer oog gaan krijgen voor de mogelijke bezuinigingen. Zo zijn er 
diverse ideeën door E&M-ers opgestuurd naar de CEO mailbox. Een 
aantal daarvan zijn daadwerkelijk opgepakt, net als de initiatieven 
die zijn voortgekomen uit de bottom-up sessies. Veel dank 
daarvoor. Het is wel zaak om al die ideeën goed af te maken en te 
borgen, daar wordt hard aan gewerkt.  Dat is goed want de 
noodzaak om in te grijpen en onze Perform plannen snel en 
adequaat uit te voeren, wordt groter, gezien de huidige resultaten 
van KLM. Ik ben daarom blij dat men, ook binnen E&M, steeds meer 
open staat voor veranderingen die nog moeten komen. Dat is een 
positieve ontwikkeling en het begin van een reis waarin nog heel 
wat afgepuzzeld zal worden. 
Maar E&M-ers zijn goede puzzelaars, dat heeft het verleden 
bewezen. Daarom moeten we blijven geloven in een reis naar een 
goede toekomst. 
Waarbij ik trots ben dat ik zelf aan het stuur mag zitten.

Fijne zomer,

Ton Dortmans
Executive Vice President 
KLM Engineering & Maintenance.

presentatie van Ton duurde vier uur, en die 
heb ik teruggebracht tot twee uur. De 
sessie verliep goed. Het feit dat er veel 
vragen uit de zaal kwamen, zie ik daarvoor 
als graadmeter. De medewerkers nemen 
het serieus.”

Aad Visser, cabin engineer
“De boodschap van de sessie was helder: we 
moeten besparen, want zo goed gaat het 
niet met het bedrijf. We moeten overleven, 
en daar moeten we iets voor doen. Persoon-
lijk kan ik mij daar in vinden. Je moet niet 
berusten in een slechte situatie. Vreemd vind 
ik het wel dat KLM onder Eurlings weinig over 
negatieve ontwikkelingen liet horen. Ging 
het toen goed dan? Nu ligt er een program-
ma van vijf jaar. Dat vind ik wel lang. Ik mis 
eigenlijk onze doelstellingen voor de kortere 
termijn, zeg twee tot drie jaar. Dat heb je 
nodig om de mensen en de organisatie 
scherp te houden. Ook mis ik aandacht voor 
specifieke onderwerpen, zoals vergrijzing. 
Binnenkort wandelt hier veel kennis en 
ervaring de deur uit. Hoe vangen we dat op? 
Maar goed, er werd nu een zware 
boodschap gebracht. Misschien was het 
beter geweest om zoiets van Ton Dortmans 
zelf te horen. Je eigen leidinggevende zie je 
iedere dag, dat maakt zo’n bijeenkomst 
minder bijzonder.”

Gerrit Kunst
projectmanager Training E&M
in dienst sinds 19 augustus 1975

“Toen ik van de LTS kwam, woonde ik bij mijn 
ouders in Amsterdam-Osdorp. Onze buurman, 
Pieter Sargentini, werkte bij KLM als zieken-
controleur. Hij loodste mij binnen bij de 
Jongens Vak Opleiding op Schiphol-Oost. 
Daar deed ik de opleiding tot vliegtuigmaker. 
Omdat ik ook nog de avond MTS deed, kon ik 
daarna geen ploegendiensten lopen. Ik ging 
in Hangar 11 aan de slag als plaatwerker, maar 
keerde in 1980 terug naar de afdeling Oplei-
dingen. KLM kreeg subsidie om werklozen op 
te leiden tot 'simpele plaatwerkers'. Als 

instructeur heb ik toen bakkers, fietsenma-
kers en andere vakmensen omgeschoold. 
Daarna ben ik nooit meer weggegaan bij 
Opleidingen. En ik kan niet anders zeggen 
dan dat de tijd is omgevlogen. Ik heb veel 
verschillende dingen gedaan. Heel bijzonder 
was het om in de jaren '83-84 een jaar in 
Teheran te werken, om medewerkers van Iran 
Air op te leiden tot plaatwerker. Verder heb ik 
vele functies gehad, van VOM-VOT en type-
instructeur tot nu projectmanager. Die veran-
deringen maakten en maken het leuk, ook nu 
nog. Ik heb collega's zien afzwaaien op de 
leeftijd die ik nu heb, of na veertig dienstja-
ren zoals ik die nu heb. Maar ik moet nog een 
jaar of tien. Of ik dat erg vind? Helemaal niet. 
Momenteel werk ik aan de introductie van de 
787 binnen onze afdeling en aan de verdere 
samenwerking met het ROC. Het is niet 
moeilijk om uit dergelijke onderwerpen 
voldoende motivatie te halen om mijn 
50-jarige jubileum te bereiken.”

Jubilaris

‘Heel bijzonder was 
het om in de jaren 
'83-84 een jaar in 
Teheran te werken‘

Tom Kentin
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Dhr. E. van Zijtveld
Program Manager
01/06/2015 25jr.

Dhr. M.G. van Straaten
Aircraft Mechanic  Level 2
01/06/2015 25jr.

Dhr. J.H. Windt
Maintenance Manager
01/06/2015 25jr.

Dhr. L.L. Dech
Cabin Maintenance Mechanic
01/06/2015 25jr.

Dhr. R.M. Feenstra
Aircraft Mechanic Avionic
01/06/2015 25jr.

Dhr. J.L. Klinkenberg
Employee Preparation
01/06/2015 25jr.

Dhr. N.G. Koppel
Employee Production Support Group
01/06/2015 25jr.

Dhr. E.M. Halatoe
Administrator EDM
01/06/2015 25jr.

Dhr. A.F.M. de Pineda
Module Mechanic Level 1
01/06/2015 40jr.

Dhr. L.D. Jonker
Quality Engineer
01/06/2015 40jr.

Dhr. R.E. Jubitana
Engineer
01/06/2015 40jr.

Dhr. M.S. Landauer
Cabin Maintenance Mechanic
11/06/2015 25jr.

Dhr. D.B. Verhoef
Lead Cabin Maintenance Mechanic
11/06/2015 25jr.

Dhr. G.P. Ouwehand
Senior Technical Specialist
11/06/2015 25jr.

Dhr. H.L.J. Veldkamp
Manager Security & Infrastructure
18/06/2015 25jr.

Dhr. V. dos Santos Rodrigues
Painter
25/06/2015 25jr.

Mevr. B. Ringnalda-Doleyschi
Repair Administrator
01/07/2015 25jr.

Dhr. J. van Waveren Hogervorst
Lead Mechanic Motor
01/07/2015 25jr.

Dhr. P. Mahes
Allround Employee Warehouse
01/07/2015 25jr.

Dhr. J.H.F. Goossens
Cabin Maintenance Mechanic
01/07/2015 25jr.

Dhr. H.J. Hoedemakers
Teamlid Exterior Cleaning
01/07/2015 25jr.

Dhr. D. Zaagman
Inspector General Hydraulic Accessories
01/07/2015 40jr.

Dhr. W.J.B. Overman
Senior Engine Test Mechanic
01/07/2015 40jr.

Dhr. W.H. Bresser
Cabin Maintenance Mechanic
01/07/2015 40jr.

Dhr. R. Boere
Cabin Maintenance Mechanic
09/07/2015 25jr.

Dhr. A.B.C. Rutgers
Conformity Inspector
16/07/2015 25jr.

Dhr. A.G. Ruis
Repair Administrator
30/07/2015 25jr.

Mevr. Y.B. Dalmolen
Reliability Analist
30/07/2015 25jr.

Mevr. A.A. de Leon
Employee Planner & Fleet Availability
30/07/2015 25jr.

Dhr. M.C.C. Martens
Employee Preparation
01/08/2015 25jr.

Dhr. A.P. Bakkenes
Aircraft Mechanic  Level 2
01/08/2015 25jr.

Dhr. J.H. Noya
Cabin Maintenance Mechanic Level 2
01/08/2015 25jr.

Dhr. M.A. Tolboom
Cabin Maintenance Mechanic
01/08/2015 25jr.

Dhr. A. Kucuk Sungur
Cabin Maintenance Mechanic
01/08/2015 25jr.

Dhr. M. Hennequin
Aircraft Mechanic
01/08/2015 25jr.

Dhr. D.F.J. Groot
Training Representative
01/08/2015 25jr.

Dhr. J.A.H. Hollander
NDT Inspector Level II
01/08/2015 25jr.

Dhr. J.G. Bruine De Bruin
Engineer
01/08/2015 40jr.

Dhr. J.M. v.d. Ham
Line Maintenance Mechanic
01/08/2015 40jr.

Dhr. A.A.M. Wijfje
Specialist Lathe Operator
06/08/2015 25jr.

Dhr. P.A. Turnham
2nd Electrical Galley Instrument Tech.
06/08/2015 25jr.

Dhr. J.H.N. Verbeij
Duty Manager Line Maintenance
11/08/2015 40jr.

Dhr. M. Herrema
Cabin Maintenance Mechanic
13/08/2015 25jr.

Dhr. G.F. Daal
Cabin Maintenance Mechanic
13/08/2015 25jr.

Dhr. B. Loilargosain
Cabin Maintenance Mechanic
13/08/2015 25jr.

Dhr. H.R. Stokhuijzen
Authorisation Officer
18/08/2015 40jr.

Dhr. R.E.M. de Vries
Construction Specialist
19/08/2015 40jr.

Dhr. C.T.M. van Aalst
Project Planner
19/08/2015 40jr.

Dhr. G.P. Schreurs
Construction Specialist
19/08/2015 40jr.

Dhr. C.S.M. Vermeij
Sheetmetal Worker
19/08/2015 40jr.

Dhr. A.J. v.d. Weele
Construction Specialist
19/08/2015 40jr.

Dhr. W.L. Aveling
Coordinator Safety Health & Environment
19/08/2015 40jr.

Dhr. H.J. Arents
Ground Engineer Mechanic Level 2
19/08/2015 40jr.

Dhr. J. Venema
Construction Specialist
19/08/2015 40jr.

Dhr. C. van Hooidonk
Specialist Sheetmetal Worker
19/08/2015 40jr.

Dhr. S. Verschoor
Cabin Maintenance Mechanic
19/08/2015 40jr.

Dhr. G.J. Kunst
Project Manager
19/08/2015 40jr.

Dhr. R.J. Buijs
Repair & Availability Controller
20/08/2015 25jr.

Dhr. R. van Ophuizen
Employee Material Supply Control
20/08/2015 25jr.

Jubilaris

ook gebouwd hebben aan een goede relatie 
op de langere termijn.”

Beslagen ten ijs
Bij VO-H in Hangar 14 was hoofd Werkvoor-
bereiding Stefan van Gool het centrale 
aanspreekpunt voor de mensen van GMF. 
Hoe heeft hij het bezoek beleefd? “Zeer 
positief. Wij hebben ons hele proces laten 
zien; van de totstandkoming van een onder-

AFDELING BUITENLAND In de laatste twee weken van maart 
brachten negen medewerkers van GMF AeroAsia een 
bezoek aan KLM E&M. Zij kregen een kijkje in de keuken 
bij Component Services, Engine Services en 
Vliegtuigonderhoud (VO-H en VO-P). Twee betrokken 
E&M’ers en een GMF’er blikken terug.

Onderhoudscollega’s 
Garuda op bezoek

GMF (Garuda Maintenance Facility) 
AeroAsia is de voormalige onder-
houdsdivisie van Garuda Airlines. 

Sinds 2002 functioneert deze MRO als een 
zelfstandige dochteronderneming van de 
Garuda International Group. E&M heeft een 
samenwerkingsverband met GMF en verricht 
werk voor Garuda op het gebied van 
motoren, componenten en line maintenance. 
Daarbij is het belangrijk dat planning en 
control van de werkzaamheden goed en 
efficiënt verlopen. Om die reden nodigde 
E&M negen medewerkers van GMF uit voor 
een on-the-job training. Twee weken lang 
waren de GMF collega’s in groepjes te gast 
bij Engine Services, Component Services, 
VO-H en VO-P.

Goed programma
Martijn Vloothuis, manager Engine Control 
Center, was de centrale gastheer bij Engine 
Services. “Wij hadden een schemaatje 
opgesteld om de twee weken te vullen met 
een goed programma. Uiteindelijk vloog het 
voorbij. Dat is een goed teken. De sfeer was 
heel openhartig. En we hebben ook veel 
gelachen.” Het doel was om de Indonesische 
collega’s te laten zien hoe planning en 
control bij ES zijn georganiseerd. Een mooie 
gelegenheid om te laten zien wat de 
motoren unit allemaal in zijn mars heeft, vindt 
Martijn. “We werken bij ons in de shop vooral 
voor Garuda via de off load van GE (motoren 
die GE voor Garuda onderhoudt, maar uitbe-
steedt aan E&M -red.). Maar er zijn opportu-
nities om de samenwerking uit te breiden. Ik 
denk dat we in deze twee weken hoe dan 

‘Onze gasten 
vonden, onze  
IT-systemen 
zeer 
interessant‘

Stefan van Gool

OVERALL
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Maandag 18 mei, 14.10 uur,  
Machine Afdeling Hangar 14.
Specialist machine medewerker, Fred Damen:
“Ik ben bezig met het maken van een plateau voor op een stelling. Daarin 
kunnen klemmetjes en andere instrumenten worden gezet. Dat oogt 
netjes en dan kan iedereen meteen zien waar, wat staat. Beetje het idee 
van Tool Control maar dan anders. Je bent eigenlijk nooit klaar als je werkt 
volgens het ‘lean’ idee. Als je alles netjes en overzichtelijk wil hebben, blijf 
je bezig. Eh….je hebt geen veiligheidsschoenen aan, weet je dat? Dan 
mag je hier eigenlijk niet komen.” 

Wat ben je  
aan het doen?
MOMENT

toen & nu
TOEN - 1962

NU - 2015

1962 
Er waren nog geen 
aviobruggen op 
Schiphol; de KLM 
bus vervoerde de 
passagiers over het 
platform naar het 
vliegtuig.

2015 Nu rijdt de 
KLM bus iets verder. 
Vanaf  1 mei zet KLM 
een busservice in 
voor passagiers die 
vanuit (de regio) 
Nijmegen en Arnhem 
via Schiphol naar hun 
bestemming willen 
reizen. 

GMF AeroAsia: facts & figures anno: 1949
thuisbasis: Soekarno-Hatta International 
Airport (Jakarta)
faciliteiten: drie hangars (een vierde 
in aanbouw), motoren- en componenten-
shops, proefbanken, magazijnen en een 
opleidingscentrum
aantal medewerkers: 3000
partnerships: GE, B/E Aerospace
hoofdactiviteit: onderhoud gehele  
Garuda vloot (140 vliegtuigen) en 
werk voor externe klanten
certificeringen: EASA, FAA, Indonesia 
DGCA e.v.a.

‘Ik denk dat 
we gebouwd 
hebben aan 
een goede 
relatie‘

Martijn Vloothuis

KLM E&M - JULI 2015

houdspakket bij Engineering tot en met de 
uitvoering in de C-lijn. Onze gasten vonden 
bepaalde aspecten zeer interessant, met 
name onze IT-systemen. Daar zijn wij echt 
een stukje verder in.”
Het viel Stefan op dat de Indonesische colle-
ga’s goed Engels spraken en beslagen ten ijs 
kwamen. “Ze stelden goede, inhoudelijke 
vragen en wisten verdomd goed wat ze 
wilden weten. Door hen te laten zien hoe wij 
het doen, werk je aan een goede band. Met 
het oog op de samenwerking, maar ook met 
het oog op eventueel toekomstig werk. Daar 
komt vaak een gunfactor bij kijken. Dan helpt 
het als je elkaar kent en al eerder informatie 
hebt gedeeld.”

Volgend niveau
Fidiarta Andika van GMF meldt vanuit Jakarta 
dat hij het bezoek aan E&M zeer nuttig 
vond. “In de twee weken dat we te gast 
waren, hebben we erg veel vriendelijke 
mensen ontmoet en erg veel geleerd. 
Bijvoorbeeld dat E&M veel prioriteit geeft 
aan planning & control. Er zitten goede 
mensen op, die ook nog de autoriteit 
hebben om de productie periodiek te 
controleren. Leerzaam was eveneens de 
wijze waarop E&M Lean Six Sigma gebruikt 
om de productieprocessen te leanen. De 
consistentie van het continu verbeteren 
kan ons echt als voorbeeld dienen.” 
Het wekt dan ook geen verbazing dat Fidiar-
ta Andika blij was met de uitnodiging om naar 
Schiphol te komen. “Dat vonden wij een hele 
eer. Wij zien KLM E&M als een ijkpunt voor 
groei. Onze beide organisaties hebben een 

gezamenlijke geschiedenis. We concurreren 
niet met elkaar, maar vullen elkaar aan. Dat 
biedt mogelijkheden voor de toekomst. We 
kunnen onze samenwerking wellicht verbre-
den door samen, als partners, de markt op te 
gaan. Dat zal onze relatie op een volgend 
niveau brengen.”
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AAN BOORD MET... In deze rubriek vertellen KLM’ers waarom 
zij aan boord een bepaalde stoel uitzoeken. En wie er wel en 
niet naast ze mogen zitten.

Waarom kies je voor deze stoel?
"Ik houd van vliegen en zit graag bij het raam, voor de ultieme vliegerva-
ring. En waar beleef je dat nou beter dan in de cockpit?”
 
Ideale medepassagier
"Als ik heel eerlijk ben: mijn vriend. Wij werken allebei fulltime en hebben 
niet altijd even veel tijd voor elkaar. Dus een lange vlucht van een uur of 
tien, waarbij je ook nog eens onbereikbaar bent ... het lijkt mij heerlijk om 
die tijd met hem door te brengen. Kunnen we lekker lang bijpraten. Hoe fijn 
is dat?”

Minder gezellig
“Types waarmee je zo’n beetje moet armworstelen om de armleuning en 
die moeilijk doen als ik vanaf mijn raamplaats even naar het toilet moet. Ik 
houd niet van negativiteit. Als we toch een hele tijd naast elkaar moeten 
zitten, laten we er dan iets leuks van maken. In mijn werk is dat net zo: ik 
kijk naar wat wel kan, in plaats van naar wat niet kan.”

Functie
“Director Training E&M.”

Aan boord met.... 

Dinsdag 28 april 2015, 15.40 uur, baai 2 in Hangar 11. 
Aafke in de PH-AKF, een A330-300.

Links, Peter van der Veldt en rechts Eelke Soorsma. 

EEN VERHAAL, TWEE KANTEN Sinds 1 
maart dit jaar heeft Engineering in baai 1-2 
van Hangar 11 een bureau staan. In het Front 
Office om precies te zijn. Vijf dagen per week 
zit een engineer klaar om alle technische 
vragen van GWK’s en monteurs zo snel 
mogelijk te beantwoorden. De voordelen: 
tijdwinst, verhoogde kwaliteit van het werk, 
meer hands-on-the-metal en vele leerpun-
ten over en weer.

In 2014 was engineer Peter van der Veldt 
betrokken bij de inrichting van het Front 
Office van Hangar 11. “Ineens werkte ik 
midden in de hectiek van de operatie. En ik 
zag dat de technici tegen problemen aanlie-
pen zonder dat ze wisten wie het voor hen 
kon oplossen. Toen dacht ik: dat kunnen mijn 
collega’s en ik doen. Maar de engineers 
zitten hoog in het kantoorgedeelte, ver weg 
van de baaien. Tussen hen en de technici op 
de werkvloer zit een wolkendek, waardoor 
ze elkaar niet zien. Maar het is zo belangrijk 
dat ze elkaar wel weten te vinden. Als een 
GWK een probleem niet kan oplossen, kan 
het er toe leiden dat een vliegtuig de deur 
niet uit kan. Terwijl een engineer de oplos-
sing misschien in korte tijd kan aandragen.”

Topprioriteit
Hoogste tijd dus voor verandering. Peter 
lanceerde het idee om op een vaste plek 
een engineer in de baai te posteren, als 
vraagbaak voor Leads, GWK’s en monteurs. 
Na enig overleg was het per 1 maart een feit. 
Acht engineers zitten beurtelings in het 
Front Office in de baai, van negen tot vijf. “De 
basis is dat wij daar gewoon ons eigen werk 
doen. Maar als er een vraag uit de productie 
komt, laten we dat meteen uit onze handen 
vallen. Onze topprioriteit is om de proble-
men van de werkvloer zo snel mogelijk op 
te lossen.”

Minder nodeloze grondtijd
Lead GWK Eelke Soorsma vindt het een 
gouden greep. “Twee keer per dag hebben 
wij een pitstop, waarbij wij problemen 
doorpraten met alle betrokken partijen. Daar 
is de engineer nu ook bij. Ik kan dus meteen 
met hem schakelen en een uurtje later 
antwoord krijgen. In de oude situatie was je 
dan al snel een dag verder.” Het gaat dikwijls 
om kwesties als onduidelijke instructies op 

taakkaarten, of iets niet kunnen vinden in 
het handboek. Ook wordt de engineer erbij 
gehaald om als extra paar ogen een situatie 
te beoordelen. Eelke: “Soms zie je corrosie 
en denk je; kan die kist daar nou nog mee 
doorvliegen, of niet? De deskundige mening 
van een engineer kan dan de doorslag 
geven. Zo voorkom je dat een vliegtuig 
nodeloos aan de grond wordt gehouden.”
Weten de technici de ‘baai-engineer’ te 
vinden? Peter heeft na de eerste twee 
maanden het idee van wel. “Gemiddeld ben ik 
25% van mijn tijd hier bezig met vragen vanuit 
de productie. Die worden mij gesteld tijdens 

de pitstop, of gewoon hier aan mijn bureau.” 
Eelke denkt wel dat de aanwezigheid van de 
engineer nog wat meer bekendheid moet 
krijgen. “Niet iedereen weet het. Het is een 
taak voor ons als Leads om dit aan al onze 
teamleden te melden.”

‘Boven voel je geen druk’
De GWK’s krijgen vragen nu eerder beant-
woord, of worden meteen naar de juiste 
persoon doorverwezen. En ze zijn minder 
tijd kwijt aan het opzoeken van oplossin-
gen, waardoor ze meer hands-on-the-metal 
hebben. Maar de engineers leren ook van 
hun aanwezigheid in de baai. “Er zit geen 
filter meer tussen ons en de problemen”, 
aldus Peter. “Mede daardoor verkrijgen wij 
nu een bredere kennis van de vliegtuigen. 
Maar misschien nog belangrijker: wij zien nu 
onder welke druk er gewerkt wordt. Vroeger 
kreeg je boven wel eens een belletje van 
een GWK. Dan ging je nog eens een kopje 
koffie drinken en eerst een ander klusje 
afronden. Want boven voel je de druk niet. 
Nu weet ik wel beter. Als ik een vraag uit de 
productie krijg, ga ik er voortaan meteen 
mee aan de slag.”

‘Wolkendek’ tussen 
Engineering en productie 
breekt open

‘Twee keer per 
dag hebben wij 
een pitstop, waarbij 
wij problemen 
doorpraten‘

Overstap
“Op 1 februari ben ik bij E&M aan de slag gegaan. Daarvoor was ik Director 
Network Supply Management en er wereldwijd verantwoordelijk voor dat 
de catering goed aan boord van de vliegtuigen kwam. Ik was toe aan iets 
anders. Omdat ik van nieuwe dingen houd en E&M voor mij nog onbekend 
was, ben ik voor deze functie gegaan. Ik vind het bovendien mooi om 
bezig te zijn met de ontwikkeling van mensen. Zij vormen het hart van dit 
bedrijf.”

Eerste indrukken
“Zowel in de hangars als op mijn eigen afdeling zie ik dat iedereen een 
enorme passie heeft voor het product. Alle E&M’ers willen het goede 
doen. Bij Training E&M valt het mij op dat niemand concessies aan kwaliteit 
doet. Dat merk ik aan de soms heftige discussies over wat het beste is. Die 
discussies vind ik prima. Daar blijkt uit dat mensen echt geïnteresseerd zijn 
in hun werk.”

Twee doelen
“Mijn voorgangster heeft bij Training E&M veel goeds neergezet. Er zijn 
twee doelen die ik verder wil uitwerken, om de positionering van onze 
afdeling te verbeteren. Ten eerste wil ik meer partner in business zijn voor 
onze klanten; de managers van de operationele afdelingen en hun 
medewerkers die bij ons in de klas zitten. Ik wil meer proactief inspelen op 
hun trainingsbehoefte. Ten tweede wil ik werken aan onze professionali-
teit, onder meer op het gebied van innovaties. Klassikaal onderwijs zal 
altijd een belangrijke rol blijven spelen, maar kunnen we bijvoorbeeld ook 
apps en gamification inzetten als lesmiddel? Wat zijn de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van didactiek? Daarbij gaat het steeds om de vraag 
hoe we lesstof zo goed mogelijk kunnen laten beklijven bij de technici, 
zodat het hen echt helpt om de vliegtuigen zo goed en veilig mogelijk in 
de lucht te houden.”
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KLM heeft gekozen voor de 787-9 
vanwege het lage brandstofverbruik en 
het hoge comfort voor de passagiers. 

Met deze voordelen kan KLM met een volledig 
state of the art product vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien. Maar dat lukt alleen 
als het nieuwe vliegtuig maximaal ingezet kan 
worden. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk vlieg-
uren, een zo kort mogelijke grondtijd en techni-
sche problemen zo snel mogelijk oplossen. “Het 
is ons doel om dat voor elkaar te krijgen”, 
vertelt projectmanager van het EIS Team Bas 
Balvers. “Wij willen de afhandeling, van de 
omdraai op Centrum tot en met de A-checks in 
Hangar 12, zo perfect mogelijk inrichten en 
uitvoeren. Om met Ton Dortmans, Peter van der 
Horst en Leo van Rijn te spreken: we willen 
‘best in class’ zijn. Een essentiële voorwaarde 
om dat te kunnen worden, zijn goede mensen.”

Apart rooster
Het EIS Team bestaat daarom uit twintig GWK’s, 
die breed en diepgaand opgeleid worden voor 
het werk aan de 787. Twaalf van hen zijn van 
VO-P, de andere acht van VO-H. Vanaf 
oktober, als het eerste nieuwe vliegtuig 
arriveert, zullen deze medewerkers in een 
apart rooster gaan draaien, samen met twee 
wisselende technisch specialisten uit het MCC. 

Hoe verloopt de opleiding van deze eerste 
787-GWK’s tot nu toe? “Prima”, antwoordt 
GWK en teamlid Jeroen Lodewijks (tevens 
projectleider 787 VO-P). “Wat wel lastig bleek 
te zijn, was het organiseren van het prakti-
sche deel van de opleiding. Er vliegen relatief 
weinig 787’s rond, en maatschappijen houden 
ze niet graag aan de grond voor training.”

Oefenen bij Arke
Gelukkig konden de E&M’ers voor hun PT 
(practical training) terecht bij Qatar Airways 
én bij Arke. Dit Nederlandse collega-bedrijf 
bleek bereid om uitgebreid medewerking te 

INTRODUCTIE 787
Binnen E&M geeft Flip Martens leiding 
aan het project Introductie 787. Het EIS 
Team maakt hier deel van uit. Naast 
projectmanager Bas Balvers kent EIS 
drie projectleiders: Jeroen Lodewijks 
(VO-P), Henk de Vijlder (VO-H) en Bert 
van der Krans (MCC).

Voorbereiding op 787-9

‘Best in class’ in 
afhandeling Dreamliner
TECHNIEK Het uur U nadert met rasse schreden: over nog 
geen vier maanden vliegt KLM met de Boeing 787-9. De 
afgelopen twee jaar berichtte Overall al met grote 
regelmaat over de voorbereidingen die E&M hiervoor treft. 
In deze editie aandacht voor het EIS Team (Entry Into 
Service), dat zich richt op een optimale afhandeling van 
de Dreamliner op Centrum en in Hangar 12.

verlenen. Bas is er enorm blij mee. “Dit is heel 
efficiënt voor ons, want Arke is dichterbij dan 
Qatar. Bovendien vliegt hun 787 net als die van 
KLM met de GEnx motor, dus ook daar kunnen 
wij op trainen.” Dankzij de openheid van met 
name Henk Peter Haas, de maintenance 
production manager van het Arke onder-
houdsbedrijf Tec4Jets, is inmiddels een hele 
goede band tussen beide partijen ontstaan. 
“We wisselen kennis uit, delen tools en geven 
Arke ook ruimte in Hangar 10”, aldus Bas.

Vereist: andere attitude
Met de training zit het dus goed. Maar wat 
maakt het troubleshooten aan een 787 nou 
zo anders dan aan oudere vliegtuigtypen? 
“De 787 zit vol IT”, legt Jeroen uit. “Het 
beschikt ook over diagnostische software, 
die communiceert met onze laptops. Die 
software opent zelf de juiste taken en leidt 
jou naar een oplossing van het probleem 
toe.” Dat klinkt gemakkelijk, maar vereist van 
de GWK’s wel een andere attitude. “Je moet 
heel exact en specifiek zijn, precies volgens 
het Fault Isolation Manual werken en geen 

Jeroen LodewijksBas Balvers

stap overslaan. Je moet zeker niet zelf 
zomaar iets doen. Alles staat met elkaar in 
verbinding, dus voordat je het weet creëer je 
een nieuwe klacht. We hebben het hier dus 
over modern troubleshooten, wat een hoge 
mate van discipline vereist.”

(Niet) in het diepe
Momenteel wordt ook nog gewerkt aan een 
oefenprogramma op de Flight Simulator. 
Normaal bestemd voor vliegers, maar nu wordt 
het ook ingezet om de GWK’s extra te laten 
trainen. Op de simulator kunnen zij zien wat zij 
in de operatie kunnen verwachten, en leren 
hoe ze snel door de schermen in de cockpit 
heen kunnen lopen. Daarnaast is er ook een 
draaiboek in de maak, waarin de top 15 van te 
verwachten problemen staat opgesomd. 
Zodra KLM de eerste 787 in oktober in 
gebruik neemt, zal  één toestel de eerste 
vijftien weken elke vrijdag aan de grond 
staan. E&M en andere KLM onderdelen (zoals 
Ground Services) krijgen dan 24 uur de 
gelegenheid om de Dreamliner goed te leren 
kennen en de processen zo goed mogelijk 

‘Twee keer per 
dag hebben wij 
een pitstop, waarbij 
wij problemen 
doorpraten‘

te oefenen en te stroomlijnen. Het lijkt zonde 
om het vliegtuig een dag per week niet te 
laten vliegen, maar andere maatschappijen 
pakken het ook zo aan. Het wordt nu 
eenmaal niet verstandig geacht om dit 
nieuwe vliegtuigtype meteen in het diepe te 
gooien. Tussen oktober en zomer 2016 zal 
KLM nog zeven 787’s in gebruik nemen. “Dat 
is een snelle groei”, weet Bas. “Wij gaan dus 
op tijd meer GWK’s trainen. Ook richten we 
een website in, waar zij kennis aan elkaar 
kunnen overdragen. Wij doen er alles aan om 
de 787 straks voor KLM maximaal en optimaal 
in de lucht te houden!”
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NA DE WINTERPUZZEL, DITMAAL EEN 
ZOMERPUZZEL IN DE OVERALL. LEKKER IN TE 

VULLEN BIJ HET ZWEMBAD, OP HET STRAND OF 
TERRAS. VOOR DE GOEDE INZENDERS IS ER WEER 
EEN PRIJS. DE WINNAAR VAN DE WINTERPUZZEL 

WAS JAN GENET, GEPENSIONEERD GWK UIT 
HANGAR 10. 

DITMAAL IS ER OOK VOOR DE ALLERKLEINSTEN EEN 
PRIJS: WIE DE MOOISTE KLEURPLAAT INLEVERT, 

KRIJGT EEN VERRASSING. 
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Sudoku
IN BIJGAAND DIAGRAM IS EEN AANTAL CIJFERS 
GEPLAATST. PLAATS IN ALLE LEGE VAKJES EEN CIJFER, 
ZODANIG DAT OP ELKE HORIZONTALE REGEL, 
VERTICALE REGEL EN IN ELK VAN DE NEGEN BLOKJES 
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OPGEBOUWD, ALLE CIJFERS VAN 1 TOT EN MET 9 
EENMAAL VOORKOMEN.

IN DE GEKLEURDE VAKJES IS EEN LETTER GEPLAATST. 
ALS ALLE ONTBREKENDE CIJFERS ZIJN INGEVULD, 
ONTSTAAT DE OPLOSSING DOOR DE LETTERS OVER TE 
ZETTEN NAAR DE VAKJES MET CORRESPONDERENDE 
CIJFERS VAN HET OPLOSSINGSBALKJE.
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EPCOR’s nieuwe 
APU test cell

Sander Poelgeest

Victor Lemmens sluit parameters aan

Robin Engelen controleert part- en serienummer

APU staat voor Auxiliary Power Unit. 
Deze hulpmotor voorziet het vlieg-
tuig van elektriciteit als het aan de 

grond staat, of ondersteunt tijdens een 
vlucht een eventueel uitgevallen motor. Net 
als alle andere onderdelen ondergaat een 
APU inspecties, onderhoud en reparaties. 
Voor EPCOR vormt dit werk één van de 
kernactiviteiten. Vandaar dat het bedrijf, net 
als KLM E&M, ook klaar wil zijn voor het 
werk van de toekomst. In dit geval: de APU 
van de Boeing 787, te weten de APS5000. 
“De eerste APU’s van dit type komen nu 
van de vliegtuigen af”, vertelt shop 
engineer APU Sander Poelgeest. “Maar er is 
ook al een retrofit programma geweest om 
bepaalde problemen te verhelpen. In dat 
kader hebben wij ook al projecten met 
deze APU gedaan.”

Vol apparatuur
Sinds februari dit jaar is EPCOR gecertifi-
ceerd en uitgerust om de APS5000 ‘in huis’ 
te testen en certificeren. De nieuwe test 
cell is er helemaal klaar voor. De ruimte 
meet ongeveer 6 bij 7 meter en hangt vol 
apparatuur. Wat gebeurt er als een APU hier 

naar binnen wordt gereden?
“Dan sluiten we hem aan op het Engine 
Control Center (ECC)”, aldus Sander. “We 
schakelen de luchttoevoer en -afvoer in, en 
daarna zetten we de APU aan.” Als eerste 
wordt gekeken of er olie- en/of luchtlekkage 
optreedt, of de vibratie binnen de voorge-
schreven limieten blijft en of de temperatuur 
en druk goed zijn. Vervolgens worden 
gedurende anderhalf uur alle performance-
parameters doorgemeten. Het sluitstuk vormt 
de leak-test, die maar liefst drie uur in beslag 
neemt.

Bleed
Direct buiten de test cell houden mede-
werkers de resultaten en metingen via 
beeldschermen in de gaten. Zodra iets in het 
‘rood’ springt, ondernemen deze testers 
actie. Sander: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
een brandstofpomp een foutmelding geeft. 
Die moet dan verwisseld worden. De tester 
vraagt een nieuwe aan, die vervolgens 
vanuit ons magazijn bezorgd wordt. We 
lossen zoiets dus in de test cell zelf op. Dat 
kan niet met alle problemen. Maar gelukkig 
komen die niet vaak voor.”

Het bijzondere van de B787 is dat het toestel 
geen bleed-systeem heeft. De lucht die uit 
de motoren komt, wordt niet langer herge-
bruikt voor bijvoorbeeld de airconditioning. 
Als gevolg hiervan, heeft ook de APS5000 
geen bleed-functie. Deze APU bestaat alleen 
uit een starter en een generator. Via de ECC 
wordt de starter getest met de starter box 
en de generator via de generator control 
box. Toch hangen in de test cell ook grote 
slangen voor het testen van een bleed-
functie. Hoe zit dat? Sander: “We willen deze 
cell ook gaan gebruiken voor de andere 
APU’s waarvoor wij gecertificeerd zijn. Dat 
gaat om de APU’s van de Boeing 737, 777, de 
Airbus 320, 330 en 340 en de Embraer. We 
hebben daar al een test cell voor. Maar we 
verhogen onze capaciteit als we die 
hulpmotoren ook in de nieuwe cell kunnen 
testen.”

TECHNIEK EPCOR is sinds februari dit jaar wereldwijd één 
van de vier bedrijven die gecertificeerd is voor onderhoud 
aan de APU van de Boeing 787. Dit dankzij de bouw van 
een nieuwe test cell. Een mooie stap, waarmee EPCOR 
-net als moederbedrijf KLM E&M- laat zien dat het volop 
inzet op de toekomst.

Groei
EPCOR maakt zich dus op voor groei; qua 
capabilities (de APS5000) en qua capaciteit. 
“We hebben vertrouwen in onze toekomst, 
en KLM ook”, weet Sander. “Dat blijkt wel uit 
het feit dat we hierin hebben mogen inves-
teren. Het is ook allemaal voorspoedig verlo-
pen. Met leverancier CEL Aerospace uit 
Canada heb ik de test cell ontworpen, en 
uiteindelijk is het geheel in drie weken 
gebouwd. We werken inmiddels voor klanten 
als Thomson en LOT. Het onderhoud aan de 
APU maakt in sommige gevallen deel uit van 
grotere deals, die KLM E&M heeft afgesloten 
voor 787-componenten. Als onderhouds-
groep kunnen wij klanten nu dus een mooie 
‘package deal’ aanbieden.”

Controle panelen test cellOverleg test resultaten Habtom Kiflom en Victor
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‘’Hoewel Yammer nog in de kinderschoenen 
staat, vind ik het een goede ontwikkeling 
bij KLM. Mede hierdoor weet ik bijvoorbeeld 
wat er speelt binnen E&M en leer ik andere 
afdelingen kennen. Ook kan ik mensen 
makkelijker benaderen en ben ik vindbaar 
voor mijn collega’s. Zo krijg ik een steeds 
groter netwerk.’’

Aan/uit
Tinie Brouwer van Duijn, 
mobiliteitscoördinator

Wat heb je aan als je werkt?
“Als mobiliteitscoördinator kleed ik mij casual. 
Daar voel ik me het prettigst bij.”

Wat heb je aan in je vrije tijd?
“Dan draag ik oude kleren die vies mogen worden. Ik ben namelijk begin 
maart, voor de tweede keer, met Wings of Support naar Kaapstad 
gegaan om te klussen in de townships. Op plaatselijke crèches en 
scholen heb ik ledikantjes en speelgoed schoongemaakt en muren van 
een verfje voorzien. Ook zijn er grotere projecten, zoals het maken van 
kasten en het aanleggen van een moestuin.”

Wat is dat, Wings of Support?
“Een initiatief van KLM en Martinair medewerkers. Zij helpen kinderen in 
landen, waar deze maatschappijen op vliegen, aan onderdak en onder-
wijs. Dat gaat vooral om vliegend personeel, dat de vrije dagen tussen 
de vluchten door op deze manier benut. Maar er gaan ook andere 
collega's mee, zoals ik.”

Hoe ben je hier bij betrokken geraakt?
“Via een vriend die in het MCC werkt. Hij vertelde mij over zijn activiteiten 
voor Wings of Support. Mijn reactie was eigenlijk meteen: ik ga mee.” 

Je doet dat als vrijwilliger. Hoe zit het met de kosten?
“Die betaal ik zelf. Ongeveer 250 euro voor een IPB ticket, ongeveer 
200 euro voor overnachtingen in het crew hotel plus en het opnemen 
van vrije dagen. Plus natuurlijk nog andere uitgaven ter plekke. Ik heb 
bijvoorbeeld ook zeven nieuwe matrassen gekocht. We hadden bedjes 
schoongemaakt en toen werd daar oud, vies piepschuim op terugge-
legd waar die kinderen dan op moeten slapen. Dat kon ik niet aanzien. 
Zo wordt het al met al best een duur uitstapje. Maar het levert aan de 
andere kant zoveel op. Ik had het voor geen goud willen missen!”   

Waarom doe je dit?
"Ik ben echt geen wereldverbeteraar, maar het is wel heel dankbaar om 
mensen te helpen die het minder hebben dan wij. En je ziet meteen 
resultaat. Elke dag rij je met collega's naar een project in een ander 
township om daar de handen uit de mouwen te steken. Dan besef je 
pas hoe rijk wij het hebben. Je wiegje zal maar op zo'n plek gestaan 
hebben. Wat wij doen, zijn slechts druppels. Maar een heleboel 
druppels vormen een flinke plas.”

Hoe ervaar je zoiets?
“Ik zie het als een verbreding van mijn eigen wereld. Het is heerlijk om 
daar aan de slag te zijn en de kindertjes te knuffelen. Maar ook om van 
de mensen te horen over de achtergrond en de lokale problemen. Ik 
krijg er enorm veel energie van.”

Volgend jaar weer?
“Zeker weten. Zuid-Afrika is een prachtig, overweldigend land. Het is 
heerlijk om daar goed werk te verrichten. Ik hoop dat andere E&M 
collega's er ook iets voor voelen. Er is behoefte aan handige, techni-
sche mensen die bedjes kunnen repareren, deuren ophangen of ander 
zaag- en timmerwerk willen verrichten. Het is gewoon hartstikke leuk 
om dat met gelijkgestemde collega's te doen. Het is heel gezellig om 
aan het eind van elke dag in het hotel aan het zwembad onder het 
genot van een borrel in je kluskleren met elkaar na te praten. Ik heb 
daar in alle topzichten een toptijd gehad.” 

Zie voor meer informatie en mogelijkheden voor 
donaties: 
www.wingsofsupport.org

5 populaire 
Yammer berichten

Bureau Communicatie E&M
In het kader van klantenbinding heeft Engine services een pilot 
gedaan met een 360˚ camera. Zo konden zij een klant verras-
sen door hem met een speciale bril te laten ‘rondkijken’ in de 
Motorshop. Een unieke costumer experience dus!

Odette Wagemans
Regelmatig krijgen wij in Hangaar 14 bezoek van geïnteresseer-
den die benieuwd zijn naar de ombouw van de cabine van de 
Wide Body vloot. In 3 weken tijd wordt het gehele interieur 
vernieuwd om zo een beter product aan onze passagiers te 
kunnen bieden, een geweldige prestatie van alle disciplines 
binnen H14. Deze week hadden we bezoek van de dames en 
heren van ticket sales Schiphol. Zij waren onder de indruk van 
de nieuwe cabine en kunnen dit nu ook meenemen richting 
onze (potentiele) klant!

Chris Koomen
Op vrijdag 10 april rond 23.00 is de PH-AOA opgeleverd door ons 
met een nieuw onderstel. Deze moest vervangen worden 
omdat hij er al weer zo'n 10 jaar onder zat. Het was voor E&M de 
eerste keer dat we een A330 onderstel verwisseld hebben. Een 
leuke en leerzame ervaring.

Inge Groot
Dit weekend zijn we de grens van 3000 leden van de KLM 
News-groep overschreden. Mooi resultaat, maar nog niet 
genoeg om ook alle KLM'ers te bereiken met het interne KLM 
nieuws.

Johannis Bakker
Smile mr 777

×HEB JE COLLEGA'S DIE NOG 
GEEN YAMMER-ACCOUNT 

HEBBEN, NOG GEEN LID ZIJN 
VAN DE KLM NEWS-GROEP OF 
NIET ZO GOED WETEN HOE ZE 
YAMMER HET BESTE KUNNEN 

GEBRUIKEN? HELP ZE OP 
WEG, ZOALS CHRIS KOOMEN 

BIJVOORBEELD DOET BIJ E&M. 
NICE WORK CHRIS!

Chris Koomen  
Monteur 744, 777 en 

A330 in Hangar 14
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COLUMN Toen ik begon in het theater, werd ik gepest. Ik hoorde er 
namelijk niet bij en had bovendien tekst op het toneel. Alle dames uit 
het ballet droomden van tekst op het toneel (dan was je eindelijk 
actrice) en nu kwam er een flotserig Iemand die niemand kende, niet 
kon dansen en die had zomaar tekst!

Mijn grootste fout was dat ik anders was; ik kwam niet uit het theater.
Ik werd buitengesloten, beroddeld, en zelfs pootje gehaakt op het 
toneel, waardoor ik midden in een dansje, over het toneel struikelde.
Een keer zei iemand vlak voordat ik opging: “Wat ben jij eigenlijk  
lelijk, zeg.” 

Dit om mij uit balans te brengen.
Niets van dit alles lukte.
Ik bleef overend, deed wat ik moest doen en dwong onwillekeurig 
respect af. Gaandeweg, en 100 voorstellingen later, hoorde ik er  
toch echt bij. 
En werd ik steeds populairder.
Natuurlijk voelde ik me in het begin wel slachtoffer.
En ben ik gaan klagen bij de regisseur.
Die had er geen zin in.
Hij zei: “Doe maar alsof je het leuk hebt, dan krijg je het vanzelf leuk.”
Het was nog waar ook.
In een hoekje gaan brullen, voedde de pesters.
Maar het leuk hebben in je eentje, maakte dat je ineens niet meer in je 
eentje was. 

Op elke werkvloer wordt gepest.
Overal.
Mensen vallen buiten de boot, vliegen te snel op, zijn te kwetsbaar of 
misschien zelf ook een beetje vervelend.
Dat geeft pesters natuurlijk geen vrijbrief.
Alles draait om respect.
Maar niet iedereen heeft de kracht in zichzelf te blijven geloven, het 
leuk te hebben in zijn eentje, of in balans te blijven.
En dan wordt het pesten erger.
Soms heb je hulp van buitenaf nodig. Vertrouwenspersonen, die er ook 
in de KLM zijn. (vraag aan je HR manager of leidinggevende).
Het kan lastig zijn jezelf te blijven.
Zeker in deze mannenmaatschappij waar thee ‘mietjeswater’ heet.
Niet kwaad bedoeld natuurlijk.
Maar wat voor de een grappig is, kan de ander kwetsen.
Zonder dat iemand het in de gaten heeft.
Laatst zei een collega: ‘Wat ben jij eigenlijk een oude doos!’ 
He-le-maal niet complimenteus.
Het zat in de categorie: ‘Wat ben je eigenlijk lelijk’.
Alleen werd dat laatste gezegd met de bedoeling me uit balans te 
brengen.
En die oude doos…ach…de spreker schrok zelf het meest.
Vooral toen ik hem lelijk had aangekeken.

Je hoeft niet alles te pikken natuurlijk.
Want we werken hier veilig of niet. 
En veilig is ook dat je je als mens veilig durft te voelen.
Dat ligt soms aan jezelf.
En soms aan je collega’s.
Meestal is het van allebei een beetje.
Daarin zijn wij helemaal niet bijzonder.
Behalve dan dat wij grote vliegtuigen laten vliegen.
En mensen die DAT doen…
Die laten helemaal niemand opzettelijk struikelen.
Dat maak je mij niet wijs.
Dat zou namelijk…
Pas echt lelijk zijn.

Flotske

Pesten

Je zit in het bedrijfsrestaurant van KLM 
Information Services op Schiphol-Rijk. Er 
zitten wat mensen te eten, anderen zijn 

aan het vergaderen. Buiten schijnt de zon, 
niets aan de hand. Maar dan schuif je een 
helm over je hoofd en je ogen heen, met 
daarin een tablet geklikt. Ineens ben je in de 
Motorenshop en komt VP ES Paul Chün op je 
afgelopen. Terwijl hij tegen je praat, draai je 
met je hoofd en zie je dat achter je een 
CFM56-7B de shop in wordt gereden. Vervol-
gens ontrolt zich het onderhoudsproces, 
inclusief demontage, borescopie (met een 
camera in de motor kijken) en montage. Het 
is, letterlijk, een duizelingwekkende ervaring. 
Zodra de helm wordt afgezet, is het weer 
even wennen aan de gewone werkelijkheid 
van het bedrijfsrestaurant.

Tien GoPro’s
Virtual reality en de bijbehorende helmen en 
‘brillen’ bestonden al. Maar een virtual reality 
met driedimensionaal bewegend beeld 
rondom is iets nieuws. Als toeschouwer 
bevind je je middenin de film. Je bepaalt zelf 
welke kant je op kijkt en op welke knoppen  
je met je blik ‘klikt’ om een scène verder te 
springen, of om de borescopie zelf mee te 
maken. “De kijker is zijn eigen regisseur”, 
zegt Guido dan ook. “Hij bepaalt zelf welke 
route hij neemt door de virtuele werkelijk-
heid en is daarbij niet afhankelijk van één 
camerastandpunt.” 
De film werd in één dag opgenomen met tien 
aan elkaar gemonteerde GoPro camera’s; 
zeven met de lens rondom gericht, twee met 
de lens naar onderen en één met de lens naar 
boven. Door de beelden van al deze camera’s 
in elkaar te laten vloeien, ontstond een film 
waarbij de kijker 360° om zich heen kan kijken. 
ES zette deze virtuele rondleiding in als 
relatiegeschenk aan de nieuwe klant Jet2.com.

Paul Chün (VP ES), Jacky van Damme, (Poolmanagement Administrator), Ariejan de Lange (Customer Support 
Manager), Danny de Bruijn (Support), Guido Helmerhorst (Innovation Technology & Learning, Mario de Leeuw 
(Project verandwoordelijke Motormonteur

3D film Engine Services voor Jet2.com 

De kijker als regisseur
E&M EN DE TOEKOMST In samenwerking met 
KLM Information Services (KIS) heeft 
Engine Services een 3D-film gemaakt, 
waarmee de nieuwe klant Jet2.com een 
rondleiding krijgt door de Motorenshop. 
Een wereldprimeur, zo vertelt lead/
projectmanager Innovation, Technology & 
Learning Guido Helmerhorst van KIS.

 
Opleiding, werving
Guido richt zich sinds een jaar op ‘gamificatie’ 
binnen KLM. “Dat houdt in dat je een werke-
lijke ervaring creëert, op basis van elementen 
uit computer games. Met die elementen raak 
je mensen. Daarmee kun je ze bijvoorbeeld 
motiveren en enthousiasmeren.” Hiermee 
verkent KLM als pionier de potentie van de 
gefilmde 3D omgeving. Een belangrijk 
kenmerk is, dat de kijker een dergelijke film 
bekijkt via een helm (Head Mounted Display). 
Hij heeft zijn aandacht dus volledig bij wat hij 
ziet. Degene die de film maakt, heeft dus de 
gelegenheid om hem zonder afleiding een 
specifieke boodschap mee te geven. Wat 
zou je hier als bedrijf zoal mee kunnen? “De 
mogelijkheden zijn divers. Denk aan opleidin-
gen. De Dienst Speciale Interventies vindt 
het bijvoorbeeld interessant voor kapings-
oefeningen. Die kunnen mensen dat dan 
doen zonder dat je daar een heel vliegtuig 
voor op moet tuigen. Bovendien kunnen ze 
het zo vaak doen als ze willen en wanneer 
ze het willen. Maar dergelijke films kunnen 
ook dienen als werving, zoals bij ES.”

Maatwerk
De techniek om 3D films te maken, is nog in 
ontwikkeling. Maar ES beschikt nu alvast 
over een virtuele rondleiding door de shop. 
Klanten krijgen een volmaakt realistisch 
beeld van de faciliteiten voorgeschoteld. Ze 
zien vooraf en wat er met een motor gebeurt 
tijdens een shopvisit. “Bovendien kun je er 
op maat aspecten aan toevoegen, waarmee 
je de klant laat zien dat hij belangrijk voor je 
is. In dit geval hadden we bijvoorbeeld op 
enkele plekken het logo en de kleuren van 
Jet2.com in de shop opgehangen. Dus toen 
de klant het filmpje zag, zei hij: ‘wow, hebben 
jullie dit speciaal voor mij gemaakt?’. Daar 
maak je een goede beurt mee.”
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‘Local rep’ bij Thai Airways

Overall heeft er al meermalen over 
bericht: AFI KLM E&M slaagt erin vele 
787 componenten contracten in de 

wacht te slepen.  Maar het ene contract is 
het andere niet, zo legt Frank uit. “We doen 
voor deze klant meer dan beschikbaarheid 
en onderhoud van componenten. In het 

KONING KLANT E&M sloot een bijzonder contract af met Thai Airways, en daar hoort een 
bijzondere aanpak bij. Als onderdeel daarvan is Frank Eijkenduijn ‘local representative’ 
in Bangkok, om alles voor 1 juli goed op de rails te zetten. “We liggen op schema.”

De bottom-up sessie vond plaats in het 
kader van het Air France KLM 
programma Perform 2020.  Anne Vos, 

coördinator van E&M P2020: “De kennis en 
de ervaring zit bij de mensen. Zij zien hoe 
processen sneller, eenvoudiger en goed-
koper kunnen. Daarom hebben wij hen 
gevraagd om ideeën aan te leveren.” Via  
een speciaal emailadres kwamen circa 90 
aanmeldingen binnen voor de sessie. Tijdens 
de bijeenkomst werd in zeven groepen van 
ruim 10 medewerkers per groep een idee 
geselecteerd voor een presentatie. De jury 
koos hieruit vier winnaars, op basis van de 
potentiële winst en de haalbaarheid.

Podium
Hoe gaat het nu verder met de winnende 
ideeën? “Per idee zijn een Black Belt en een 

Bottom-up sessies

And the winners are ...
 

PERFORM 2020 Tijdens de bottom-up sessie van 19 februari 
zijn, uit vele tientallen voorstellen van medewerkers,  
vier winnende ideeën verkozen. Het doel is om ze nog  
dit jaar tot uitvoering te brengen. De jury bestond uit Ton 
Dortmans, Gerda van der Landen en Jappe Blaauw (Chief 
Transformation Officer KLM) en de E&M vice presidents.

PAPERBIT
Probleem: kwalitatief matige inspectie 

en vaststelling van schades bij Compo-

nent Services

Oplossing: gebruik van een app op een 

mobiel platform

Winst: sneller meer rapportages, 

minder kans op fouten, beter delen van 

informatie

Besparing: 200.000 - 300.000 euro 

per jaar

Indiener: Adri Croese

ONTZUILING
Probleem: vasthouden aan oude 

werkmethodieken binnen Vliegtuigon-

derhoud

Oplossing: bredere inzet van Certifying 

Staff door preciezer conform wet- en 

regelgeving te werken

Winst: eenvoudiger processen, 

verhoogde inzetbaarheid medewerkers, 

minder vertragingen en meer uitwis-

seling van kennis

Besparing: nog nader te bepalen

Indieners: Aad Zandstra en Ferry 

Laplooi (m.m.v. Alex de Groot en  

Richard Kapteijn)

HARD TIMERS
(onderdelen die binnen een bepaalde 

termijn,volgens ons maintenance 

planning document (engineering), 

moeten worden uitgebouwd)

Probleem: hard timers worden vaak te 

vroeg uitgebouwd. Dit leidt tot kosten, 

onnodig grote hoeveelheid spares en 

onnodig hoge werklast shops en VO

Oplossing: hard timers pas uitbouwen 

op de uiterste datum

Winst: minder verwisselingen = minder 

kosten en meer tijd vrij in de shops om 

externe klanten te bedienen

Besparing: 200.000 euro per jaar

Indieners: Willem van Duijvenvoorde en 

Henk van Kuik

REDUCTIE 
PRINTKOSTEN
Probleem: kosten voor prints zijn 

onnodig duur

Oplossing: gebruik van het lettertype 

Century Gothic in plaats van de 

standaard Verdana en Calibri.

Winst: 14 tot 24% kostenbesparing in 

inkt- en tonergebruik

Besparing: 30.000 euro per jaar

Indiener: Dennis Cuvelier

vice president aangewezen als idee-
eigenaar”, aldus Anne. “Alle ideewinnaars 
met hun idee en Black Belt zijn daarmee bij 
Ton Dortmans langs geweest. Elke twee 
weken rapporteren zij in het Operationeel 
Management Team over de voortgang. Er zit 
focus op de ideeën, op het hoogste niveau. 
Dat betekent dat je eventuele bottlenecks 
wat gemakkelijker kunt oplossen. Met deze 
aanpak maakt E&M duidelijk dat het een 
podium biedt voor goede ideeën van 
medewerkers. We maken er serieus werk van 
om ze daadwerkelijk uit te voeren. Het loont 
om met elkaar te blijven nadenken over hoe 
het werk beter, eenvoudiger en sneller kan. 
Zo kunnen we met elkaar E&M gezond 
houden.” Over de uiteindelijke resultaten van 
de winnende ideeën volgt later dit jaar bericht.

Willem van Duijvenvoorde en Henk van KuikDennis Cuvelier Adri CroeseAnne Vos

contract zitten ook equipment, motordelen 
en verbruiksartikelen. Zoiets hebben we nog 
nooit gedaan. Daarom is contractueel 
vastgelegd dat wij iemand op locatie statio-
neren, om de processen te ondersteunen.”

Haarlemmerolie
En dat is precies wat Frank doet. Als Haarlem-
merolie zorgt hij ervoor dat Thai Airways, 
E&M en andere betrokkenen structureel 
optimaal samenwerken. “Het gaat vooral om 
het bewerkstelligen van een goede 
standaard voor communicatie, data en 
processen. Zo hebben we het systeem 
Aeroxchange hier geïntroduceerd, ter onder-
steuning van de componentenstroom. 
Verbruiksartikelen moeten op tijd besteld en 
verzonden worden, de status van equipment 
moet bijgehouden worden. Als je dat niet 
goed regelt, krijg je allerlei ongewenste 
gevolgen. Denk maar aan voorraden die niet 
meer op peil zijn, of equipment dat overdue 
raakt en niet meer gebruikt mag worden.”

Geen gekkenhuis
Een deel van de componenten wordt tot juli 
nog onderhouden door Boeing. “Dat was in 

de beginfase wel prettig”, erkent Frank. 
“Daardoor was het niet meteen een gekken-
huis. En dat gaat het ook niet worden. Op 15 
juli moeten alle processen staan, en we 
liggen keurig op schema.”
Wat is de sleutel tot dit succes? “Er is binnen 
onze E&M organisatie erg veel focus op de 
787, dus ook op dit contract. Bij alle betrokken 
afdelingen op Schiphol zijn ‘dedicated’ 
mensen aangewezen. Daar kunnen we snel 
mee schakelen, zodat alles vlot verloopt. We 
slagen erin een concept neer te zetten. 
Daarmee kan mijn lokale opvolger verder, als ik 
eind dit jaar weer weg ben. Bovendien zal dat 
concept bruikbaar zijn voor andere klanten. 
Dus wij zijn hier echt wel ergens mee bezig.”

Taal en tempo
Helemaal van een leien dakje ging het niet. 
Toen Frank in januari in Bangkok arriveerde, 
stuitte hij op twee praktische problemen. 
“Veel mensen spreken hier Engels. Dat klinkt 
mooi, alleen zijn ze nauwelijks te verstaan. Ik 
bevestig dus veel per email, want op schrift 
is alles wel duidelijk. En in gesprekken vraag 
ik maar gewoon steeds opnieuw of ze het 
willen herhalen; wat zegt u?”. 

Een tweede probleem komt voort uit een 
cultuurverschil. “Dat is het tempo. Alles gaat 
hier toch net ietsje trager. Maar dat is een 
kwestie van je aanpassen, en er rekening 
mee houden.”

Vrijheid
Frank woont alleen in Bangkok, in een 
appartement middenin de stad. Een bewuste 
keuze, zo vertelt hij. “Ik zit hier een jaar. Daar 
zegt mijn vrouw haar baan in Nederland niet 
voor op. Dan is het voor mij wel zo gezellig 
om in een levendige buurt te zitten. Er zijn 
hier veel barretjes, waar veel expats komen. 
Ik heb behoorlijk wat aanspraak.”
Vindt Frank het nou ook echt leuk, zo’n 
intensieve klus ver weg van huis en haard? 
“Dit was altijd al een wens van mij. Bij ons 
bedrijf werkt het zo, dat als je positief bent, 
je kans vroeg of laat komt. En mijn verwach-
tingen komen uit. Het is hard werken, maar 
binnen de kaders heb ik veel vrijheid en 
zelfstandigheid. Daardoor ervaar ik weinig 
stress. Dat is voor mij heel veel waard. Ik zie 
dit als een onbetaalbare ervaring.”
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De (over) stap

verrichten. Als team bedachten we: dit kan 
zo niet langer. We moeten de juisten mensen 
binnenhalen.”
Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
A&A gaat gebukt onder een stoffig imago. Het 
staat bekend als ‘De Achterhoek van E&M’, 
waar je veertig jaar lang hetzelfde werk moet 
doen. En dus ging Sam via zijn eigen netwerk 
in gesprek met mogelijke kandidaten. De 
sleutel tot succes bleek het instellen van een 
uitleenperiode voor bepaalde tijd. “Uitprobe-
ren”, zo omschrijft hij het. “Mensen konden 
kijken hoe ze het vonden en wij konden zien 
of zij geschikt waren.”

A&A Meetkamer Next Gen
De twee meetkamers van Avionics & Accessories zijn 
recentelijk op grote schaal van vers bloed voorzien.  
Op in totaal 16 medewerkers zijn zeven nieuwe collega’s 
aangetreden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.  
Het gaat namelijk om complex werk, waar serieuze kennis 
en vaardigheden voor nodig zijn. Een blik op dit traject 
vanuit de wervende manager en twee nieuwe A&A’ers.

De meetkamers maken deel uit van Line 
Equipment. Sam Wartan vormt de 
drijvende kracht achter de vernieuwing 

van deze afdeling. Hij staat zelf op het punt om 
ook een overstap te maken, naar de functie 
van programma manager SMS bij Safety & 
Quality. Maar hij vertelt in zijn laatste dagen als 
line manager Equipment nog graag over de 
overstap van de zeven nieuwe A&A collega’s.
“Line Equipment verzorgt onderhoud, repara-
ties, kalibraties en metingen aan alle tooling 
en equipment die nodig zijn voor vliegtuig-, 
motor- en componentenonderhoud. We 
doen dat voor E&M, KLM, de KLM Groep en 
externe klanten. In Hangar 14 en Hangar 11 

doen we mechanisch en geometrisch werk, 
in de meetkamers van Gebouw 425 het 
hydraulisch, pneumatisch, elektrisch en 
elektronisch werk en in het Avionisch 
Meetlaboratorium druk kalibraties volgens de 
hoogste nationale standaard. Daarnaast 
werken we veel op locatie.”

‘De Achterhoek van E&M’
“Drie jaar geleden kenden de meetkamers 
twintig procent ziekteverzuim. Vanuit de 
mobiliteit kwamen hier nieuwe mensen, maar 
die vielen vaak alweer snel uit. Dat had mede 
te maken met het feit dat we hier echt 
complex en hooggekwalificeerd werk 

Van links naar rechts: Jurgen Tapking, Rudi Wahjudi, Fenno de Jong, Sam Wartan, Jan Hogeveen, Ismail Danisman, Simon Rozenga, Paul Eikelenboom

Paul Eikelenboom

‘Iedereen die in  
de meetkamers 
kwam proeven, 
wilde blijven‘
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Van huisarts tot chirurg
De aanpak werkte: iedereen die in de 
meetkamers kwam proeven, wilde blijven. 
“Ondanks het feit”, aldus Sam, “dat we hier 
alleen dagdienst hebben. Collega’s die van 
VO komen, verliezen hun onregelmatigheids-
toeslag. Blijkbaar weegt de uitdaging van het 
werk hier, en de eigen verantwoordelijkheid 
die je krijgt, daar voldoende tegen op.”
Sam is blij met de nieuwe collega’s; zes 
vanuit VO en één vanuit de Vliegdienst. “Het 
zijn mensen die wat kunnen. Ik zie hen als 
huisartsen, die wij nu opleiden tot chirurgen. 
Ze volgen meerdere cursussen en on-the-
job trainingen. Makkelijk gaat het zeker niet, 
maar de eerste stap is gezet.” En het ziekte-
verzuim? “Dat is gedaald naar 4 procent”.

Van GWK tot instrumentenmaker
Paul Eikelenboom werkte sinds 1987 in 
Hangar 11. Als GWK had hij het naar zijn zin. 
Maar VO kent woelige tijden. De werkwijze 
verandert en KLM werkt aan een vrijwillige 
vertrekregeling voor GWK’s. Bovendien 
begonnen de onregelmatige ploegendien-
sten hun tol te eisen. “Als GWK was ik al veel 
bezig met equipment. Via mijn werk aan de 
Constellation had ik veel contact met colle-
ga’s van A&A. Daardoor wist ik dat werken 
voor de meetkamer helemaal niet stoffig is; je 
werkt op verschillende locaties en doet veel 
verschillende dingen. Dus toen ik hoorde 
van vacatures bij Line Equipment, leek mij dat 

wel wat. Zeker omdat ik er wel iets voor 
voelde om weer eens iets nieuws te leren.”

Lastig maar leuk
Na een gesprek met Sam begon Paul oktober 
vorig jaar aan een proefperiode. De rest is 
geschiedenis: sinds februari heeft hij een 
vast contract bij A&A. “Ik ben er blij mee dat 
ik deze stap gezet heb. Soms krab ik mij wel 
eens achter de oren, vanwege de complexi-
teit van het werk. Maar dat is tegelijkertijd 
wat het leuk maakt. In mijn oude functie 
waren de taken vooraf helemaal voor je 

uitgekauwd. Hier is dat niet zo. Soms is dat 
lastig, maar dan kan ik altijd hulp krijgen van 
de ervaren collega’s. Bovendien krijg ik veel 
opleidingen aangeboden, dus ik bouw snel 
een flinke hoeveelheid kennis op.”

Droombaan
Rudi Wahjudi doorliep in 1983 de toenma-
lige KLM Bedrijfsschool, als vliegtuigmaker/
plaatwerker. “Ik wilde toen eigenlijk al naar 
de IERA (zoals A&A destijds heette -red.). Op 
de bedrijfsschool zeiden ze: ‘als je daar 
werkt, heb je het gemaakt’.” Maar het liep 
anders. Werken bij de IERA vereiste een 
MTS-diploma, en dat had Rudi niet. Hij ging 
aan de slag in Hangar 11, maar haalde in de 
avonduren ook zijn MTS. Toch transfereerde 
hij niet naar de IERA, maar naar Centrale 
Documenten. Daar ging hij aan de slag als 
technisch tekenaar. “Van daaruit stapte ik 
over naar de Navigatiedienst van de Vlieg-
dienst. Als grafisch tekenaar en later 
medewerker Routeprocedures maakte ik 
routekaarten voor de vliegers. Dat was echt 
een droombaan. Maar helaas werd deze 
afdeling twee jaar geleden opgedoekt. Daar 
ben ik nog steeds een beetje verdrietig 
over.”

Niet vanzelfsprekend
Met een -1 status op zak vervulde Rudi 
diverse, tijdelijke functies binnen het bedrijf. 
Totdat hij voorjaar 2014 tegen de vacature bij 
de Meetkamer aanliep. “Ik solliciteerde, maar 
werd niet aangenomen. In augustus probeer-
de ik het opnieuw. Ik heb toen eerst uitge-
breid gesproken met mijn oom Don Dias, die 
ook in de meetkamer werkt. Na twee 
maanden uitproberen, mocht ik blijven. Oom 
Don gaat dit jaar met pensioen, en ik word 
zijn opvolger. Prachtig, toch? En na al die 
jaren ben ik dus toch bij de IERA/A&A terecht 
gekomen. Het lijkt wel alsof het zo heeft 
moeten zijn.”
Rudi is blij met de eigen verantwoordelijkheid 
in zijn nieuwe functie. Maar vooral ook met 
de kans om van buiten de divisie naar E&M te 
komen. “Dat is niet vanzelfsprekend. Maar 
Ton Dortmans heeft daarvoor zijn handteke-
ning gezet; daar ben ik hem dankbaar voor.”
Sam Wartan is op zijn beurt blij met het verse 
bloed voor de meetkamers. “Alle zeven 
nieuwe collega’s verdienen respect. Ik ben er 
trots op hoe ze hun nieuwe werk oppakken. 
Bovendien helpen ze ons aan nieuwe inzich-
ten en nieuwe ideeën. Petje af.”

Colofon

Sam Wartan

MOONSHINE Bij de Paintshop 
van de Interieurafdeling in Hangar 
14 is in oktober vorig jaar een 
spuitbok in gebruik genomen. Dit 
manoeuvreerbare, aluminium 
frame levert winst op voor de 
gezondheid én voor de 
doorlooptijd.

Voorheen werkten de schilders 
van de Paintshop met roterende 
spuittafels. Hierop plaatsten zij de 
wc potten, om ze te kunnen 
spuiten. Deze tafels waren echter 
zwaar in gebruik en leidden tot 
klachten aan rug, schouder en 
ellenboog. Reden om op zoek te 
gaan naar verbetering. Geheel 
volgens de Moonshine methode 
maakten de schilders zelf een 
tekening, waarna de onder-
houdswerkplaats ermee aan de 
slag ging.

Licht
Het resultaat is een spuitbok op 
wielen, waarop vier wc potten 
(shrouds) tegelijk geplaatst 
worden. De spuitbok is van 
hergebruikt, licht aluminium 
gemaakt. Hij valt gemakkelijk te 
manoeuvreren en te positione-
ren, waardoor er geen klachten 
aan rug en gewrichten ontstaan. 
Bovendien maakt de spuitbok 
het mogelijk om de shroud direct 
aan twee kanten te spuiten. In 
de oude situatie kon dat maar 
aan één kant tegelijk. Deze 
moest vervolgens acht uur 
drogen, voordat de tweede kant 
gespoten kon worden. Dit 
tijdverlies is met de spuitbok 
geëlimineerd. Een mooi 
Moonshine traject dus, dat 
zowel ergonomische winst als 
doorlooptijdreductie oplevert.

Spuitbok: beter 
voor gezondheid 
en doorlooptijd

Fijn dat het  
spuiten vlotter gaat, 

maar wellicht gaat het 
nu iets té snel?

Rudi Wahjudi

‘Ik ben er blij mee 
dat ik deze stap  
heb gezet‘ - Paul Eikelenboom
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Werk
“Ik adviseer E&M over de voorbereiding op 
noodsituaties. Denk daarbij aan brand, een 
ongeval met gevaarlijke stoffen of andere 
incidenten. Mijn aandacht richt zich op 
beleid. Per gebouw vullen BHV-coördinato-
ren, Hoofden BHV Gebouw, en preventieme-
dewerkers dit verder in.”

Calamiteitenoefening
“Op 19 maart hebben we in Hangar 11 de 
driejaarlijkse grote calamiteitenoefening 
gehouden, met alles erop en eraan. Dus de 
BHV-organisatie van Hangar 11, brandweer, 
ambulances, KLPD, marechaussee, 
enzovoort. Samen met Bart kweldam heb ik 
het KLM-gedeelte georganiseerd. Hij zich 
richtte op de BHV-organisatie Hangar 11 en ik 
op de crisismanagement teams. Het scenario 
was dat er brand ontstond in het gereed-
schapsmagazijn.”

Rookmachines
“De oefening begon om 18.30 uur met een 
briefing voor de tien waarnemers van diverse 
E&M bedrijfsonderdelen. Daarna gingen om 
20.00 uur de rook- en vlammachines aan. En  
er waren professionele, realistisch 
geschminkte slachtoffers bij aanwezig.” (2)

Chillen
“Nog altijd vind ik het leuk om onder vliegtui-
gen door te lopen. Dat doe ik wel eens 

Mijn KLM,  
mijn E&M

Mariska de Gooijer werkt 
sinds maart 2013 bij E&M.  
Zij is veiligheidsadviseur bij 
de afdeling Safety, Health & 
Environment (SHE) (1)

×JOUW VERHAAL VOLGENDE  
 KEER OP DEZE PLEK? 

MAIL NAAR: OVERALL@KLM.COM

Raadplaat 10x anders Deze prachtige foto werd gemaakt tijdens de BHV oefening in Hangar 11 (maart jl, zie 
hierboven). Wie ziet de tien verschillen? Geeft ze voor 10 september door aan SPL/AT of 
overall@klm.com en je maakt kans op een vliegtuigmodel.

tijdens mijn lunchpauze. Maar als het mooi 
weer is, zit ik graag met de voetjes omhoog 
op het balkon van Gebouw 425.” (4)

Forensen
“Met mijn Opel Tigra Cabrio. Hij is mooi 
KLM-blauw.” (5)

KLM’er of E&M’er?
“Vooral E&M’er. Maar uiteraard zijn we onder-
deel van het grotere geheel. Als mensen 
vragen waar ik werk, zeg ik: KLM.”
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Les 1: medewerkers trainen?
“Er zijn diverse leerpunten uit de oefening 
naar voren gekomen. Zo merkten we dat de 
BHV’ers hun rol oppakken tijdens de 
oefening, maar dat de overige medewer-
kers niet allemaal weten hoe ze moeten 
reageren. Zij moeten, onder meer, weten 
hoe ze het alarm aanzetten en dat ze op 
de verzamelplaats bij elkaar blijven en 
moeten checken of iedereen er is.”

Les 2: vliegtuig ontruimen
“Tijdens de oefening stond in baai 2 een 
vliegtuig. Het kan noodzakelijk zijn om het 
uit de hangar uit te verwijderen. Er zit 
namelijk kerosine in, en dat levert explosie-
gevaar op. Daarnaast is een vliegtuig 
kostbaar. Dat wil je redden voordat er al te 
grote schade optreedt. Het lukte echter niet 
om het toestel de hangar uit te trekken. Het 
vliegtuig stond nog op de rem, en er zat een 
trap aan vast. Er was onvoldoende 
mankracht om dit te op te lossen. Op het 
platform stonden ook nog brandweerauto’s 
die de uitgang blokkeerden. Dat moet in de 
toekomst dus anders.” (3)

Les 3: afstemming met de externe 
hulpdiensten
“Tijdens de oefening stonden Unit Leider 
BHV en Hoofd BHV Gebouw bij de hoofdin-
gang, terwijl leidinggevenden van externe 
hulpdiensten op het platform stonden. 
Hierdoor verliep de afstemming moeizaam. 
Een volgende keer zouden zij samen moeten 
komen. Een zeer nuttig leermoment!”


