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Harry en ik hebben beiden een grote 
belangstelling voor professionals en 
regelmatig wisselen we van gedach-
ten over de vraag wanneer ze het goed 
doen en hoe je dat kunt bevorderen. 
Er zijn weinig definitieve antwoorden 
en dat was aanleiding voor mij om een 
blik te werpen op verkeersvliegers, 
een onderbelichte beroepsgroep die 
echter wel ver is in haar professionele 
ontwikkeling. In een etnografisch on-
derzoek bracht ik in kaart hoe vliegers 
van de KLM hun conflicten zelf oplos-
sen en veilig thuiskomen. Bijvangst 
was dat ik zicht kreeg op hun professi-
onele autonomie, een onderwerp waar 
vele professionele beroepsgroepen 
mee worstelen. Graag licht ik aan de 
hand van vijf praktijken toe hoe KLM 
vliegers hiermee omgaan. 

Balanceren in een driehoek
Vliegers beschouwen de ruimte waar-
in zij werken als een driehoek die er als 
volgt uitziet: 

De drie hoeken staan voor de drie doe-
len die zij in hun werk nastreven en 
dit zijn respectievelijk kwaliteit/vei-
ligheid, een goede kosten/baten-ver-
houding en klanttevredenheid. In de 
praktijk kunnen deze doelen conflicte-
ren. Stel dat een passagier ernstig ziek 
wordt aan boord, wat doet de crew 
dan? Terugvliegen naar de plaats waar 
ze net opstegen zodat deze passagier 
zo snel mogelijk naar het ziekenhuis 
kan? Of doorvliegen naar Schiphol zo-
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dat de andere passagiers op tijd aanko-
men, het vliegtuig en de crew beschik-
baar zijn voor hun volgende vlucht en 
de kosten voor de KLM laag blijven? 
Bij een dergelijk dilemma, staan de 
drie doelen op gespannen voet en vlie-
gers leren al jong dat het hun taak is 
om een goede balans aan te brengen. 

Enkele ervaren vliegers legden uit dat 
ze bij deze besluiten meteen een pa-
nel van collega’s voor zich zien aan 
wie ze haarfijn gaan uitleggen hoe ze 
hun afweging gemaakt hebben. Ver-
antwoording afleggen over gemaakte 
keuzen hoort namelijk bij het werken 
in de driehoek. Kortom, het bewustzijn 
is groot dat er in continu wisselende 
omstandigheden zelfstandig naar een 
balans gezocht moet worden tussen 
doelen die conflicteren en dat daar 

verantwoording over afgelegd wordt. 
Dit bewustzijn wordt in de initiële op-
leiding en in de permanente bijscho-
ling gekweekt

Hiërarchie en feilbaarheid
Een vliegcrew kent een sterke hiërar-
chie, vertaald in gouden en zilveren 
strepen. In een crew van bijvoorbeeld 
vijf personen kunnen wel vier ver-
schillende rangen voorkomen, name-
lijk die van gezagvoerder, copiloot, 
purser en steward(-ess). Domweg doen 
wat de gezagvoerder zegt is echter ‘not 
done’. Sinds het vliegongeluk in Tene-
rife in 1977 met 583 doden, nog steeds 
de grootste vliegramp ooit, ontstond 
het inzicht dat alle vliegers feilbaar 
zijn. Dit geldt ook voor de meest erva-
ren captains. Volgens sommige vlie-
gers maken de captain en de copiloot 
elk 5 fouten per vlucht maar doen ze 
het samen heel goed doen omdat ze el-
kaars fouten zien en corrigeren. Voor-
waarde is wel dat ze open staan voor 
elkaars opmerkingen. Ook leren ze za-
ken zo aan te kaarten dat ze zichzelf en 
de ander niet in de problemen bren-
gen en goed door kunnen werken met 
elkaar. Toch is dit niet genoeg want de 
hiërarchie is een taai obstakel voor on-
derlinge correctie. Ook vliegcrews zijn 
mensen en de kans is groot dat jongere 
vliegers en het cabinepersoneel tegen 
de captain opkijken en dat de captain 
er niet van houdt om gecorrigeerd te 
worden. Daarom wordt er in de conti-
nue bijscholing aandacht besteed aan 
de kunst van het tegenspreken en aan 

het uitnodigen daarvan door de cap-
tain. Denken dat je als leider erg open 
bent en dat iedereen alles tegen je kan 
zeggen is niet genoeg. De drempel voor 
tegenspraak moet bewust en actief 
verlaagd worden door de hoogste in 
rang, elke vlucht opnieuw. 

Wetten, regels en procedures
Vliegers hebben net als andere pro-
fessionals te maken met wetgeving, 
regels en procedures, vastgelegd in 
handboeken. Een jaar of tien gele-
den dreigden ze verstrikt te raken in 
de omvang hiervan. Er waren zoveel 
voorschriften dat deze niet te onthou-
den waren en ze door de bomen het 
bos niet meer zagen. Ook ontstond 
het gevaar van ‘boekenvliegers’ en dat 
zijn vliegers die domweg doen wat er 
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in de regels staat. Als het complex en 
spannend wordt, is het antwoord daar 
echter zelden te vinden en moeten ze 
handelen op basis van eigen inzicht. 
Dit vroeg om een ander gebruik van 
de handboeken. Allereerst zijn de re-
gels teruggebracht tot de hoofdzaken 
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of ‘killeritems’, dat wil zeggen die din-
gen die altijd moeten gebeuren an-
ders gaat het mis. Dit vergrootte hun 
regelruimte waardoor ze weer meer 
moeten nadenken en moeten zoeken 
naar de goede balans tussen kwaliteit/ 

veiligheid, wat goed is voor de klant 
en wat economisch is. Vliegers stellen 
het handboek zelf op en beschouwen 
het als de gestolde wijsheid van het 
korps. Verder maken ze onderscheid 
tussen ’met, volgens en zonder het 
boek’ werken. Als je het boek niet ge-
bruikt, heb je wel een probleem maar 
domweg volgens het boek werken is 
gevaarlijk. Met het boek werken heeft 
de voorkeur en dit is per situatie afwe-
gen wat het juiste gebruik is. Wanneer 
de praktijk om belangrijke afwijkingen 
vraagt, worden deze gemeld wat tot 
aanpassingen van het boek kan leiden. 
Zo wordt het handboek een levend in-
strument dat zijn waarde heeft voor de 
dagelijkse praktijk. 

Robotisering 
Robotisering is in volle gang in het 
domein van professioneel werk. In de 
zorg, het onderwijs en de rechtspraak 
zijn bijvoorbeeld experimenten gaan-
de om delen over te nemen. Onder-
zoek, diagnose, hulpverlening en soci-
ale interactie – voor al deze taken zijn 
pilots gaande. Tegelijkertijd schrikken 
we van dodelijke ongelukken met Tes-
la’s. Deze zelfsturende auto rijdt zon-
der dat de chauffeur de handen aan 
het stuur hoeft te houden, gas hoeft 
te geven of hoeft te remmen. Dit gaat 
echter niet altijd goed. Hoe moeten we 
kijken naar robots die delen van ons 
werk gaan overnemen? Vliegers heb-
ben al veel ervaring opgedaan met de 
automatische piloot en zien deze robot 
als het zoveelste crewlid. Een lid dat 
dingen kan die andere teamleden niet 
kunnen maar ook feilbaar is, net als elk 
ander teamlid. De automatische piloot 
is vooral bruikbaar voor routinewerk 
en kan dat sneller en nauwkeuriger 
uitvoeren dan een gewoon teamlid. 
Dit automatische teamlid krijgt op-
drachten en de vliegers controleren of 
hij deze goed uitvoert. Echter, unieke 
en onvoorziene situaties vragen nog 
altijd om een menselijk oordeel en 
kunnen niet worden gedelegeerd aan 
de zeer gewaardeerde robot. Zijn ken-
nis beperkt zich namelijk tot bekende 
situaties die te voorzien zijn en hierom 
is hij uitermate geschikt voor het ont-
lasten van de vliegers van standaard-
werk in pieken. Zo kunnen zij hun 
hoofd vrij houden voor onverwachte 

en onbekende vraagstukken die om 
unieke oplossingen vragen. 

Van groot naar sterk ego
De eerste vliegers deden riskant werk 
zoals de lezers van ‘De Kleine Prins’ 
weten. In dit mooie verhaal maakt een 
piloot een noodlanding in de Sahara 
en moet hij zijn eigen vliegtuig zien te 
repareren. Dit was toen gewoon voor 
Antoine de Saint-Exupéry, de schrij-
ver die ook beroepsvlieger was. Na een 
aantal keren te zijn neergestort, is hij 
uiteindelijk omgekomen in de Middel-
landse Zee. Ook bij de KLM was vliegen 
in de begintijd gevaarlijk. Bij de eerste 
trans-Atlantische postvlucht in 1934 
naar Suriname, namen de echtgenotes 
van de bemanning huilend afscheid 
op Schiphol. Langs de route lagen ma-
rineschepen en onderzeeboten om de 
vliegers te helpen bij de navigatie en 
om hen op te pikken mocht dat nodig 
zijn. Bij aankomst in Suriname ston-
den vele mensen hen op te wachten. 
De geslaagde vlucht was ook wereld-
nieuws. Geen wonder dat vliegers in 
de begintijd grote ego’s hadden. Het 
vergde namelijk nogal wat moed om 
een vliegtuig te besturen en ze moes-
ten het vaak alleen zien te redden in 
een omgeving die hen als ‘gods in the 
sky’ behandelde. Ruim 80 jaar later 
is er wel het een en ander veranderd. 
Vliegen is nu een van de meest veilige 
manieren om te reizen dankzij techno-
logische vooruitgang. Vliegtuigen zijn 
steeds betrouwbaarder geworden en 
daardoor is ontdekt dat ook de mens 
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een risicofactor is, zoals in Tenerife 
bleek. Sindsdien is hard gewerkt aan 
het omturnen van grote ego’s in sterke 
ego’s. Grote ego’s zijn overmoedig, ver-
trouwen alleen op zichzelf en hebben 

niemand nodig. Sterke ego’s daarente-
gen weten dat ze feilbaar zijn en dat dit 
onvermijdelijk is, maar dat ze als team 
prima werk kunnen leveren. Voor-
waarde is wel de moed om je mond 
open te doen op het moment dat er iets 
gebeurt dat niet klopt. 

Tot zover een inkijkje in de manier 
waarop vliegers van de KLM omgaan 
met hun professionele autonomie. 
Goed vliegmanschap is dus onder an-
dere bewust balanceren in een drie-
hoek van conflicterende doelen en 
daar verantwoording over willen af-
leggen. Als er iets mis gaat is ‘ja maar 
dat moest van de leiding’ of ‘ja maar 
dat schrijven de regels voor’ of ‘ja maar 

dat deed de computer’ geen excuus. 
Een goede vlieger denkt altijd zelf na 
over wat er moet gebeuren om goed 
werk te leveren in zijn of haar team 
zonder overmoedig te worden. 

Ik hoop dat dit inkijkje in de vliegwe-
reld u inspireert hoewel elke beroeps-
groep, organisatie en professional an-
ders is en een eigen vertaling vraagt. 
Wat ik echter veel belangrijker vind, 
is wat Harry over voorgaande denkt. 
Hij zal wel weer met een verrassende 
invalshoek komen zoals gebruikelijk. 
Daarom hoop ik dat hij ook een pro-
motieonderzoek naar professionals 
gaat doen, iets wat anderen hem al 
jaren vragen. Tijd is nu geen belem-
mering meer. Ik weet zeker dat hij 
een relevante focus zal kiezen en met 
waardevolle en originele inzichten zal 
komen waar we veel aan hebben.
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