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Inleiding
Binnen de Air France KLM Groep heerst een wijdverspreid verlangen naar betere
samenwerking tussen beide luchtvaartmaatschappijen. Deze samenwerking is zelfs
noodzakelijk als de groep succesvol wil zijn en wil overleven in de internationale concurrentie
tussen luchtvaartmaatschappijen. De hoop is dat deze samenwerking beter georganiseerd
gaat worden en dat er meer onderling begrip komt tussen de medewerkers van beide
ondernemingen. Op basis hiervan is besloten om te onderzoeken hoe de relaties tussen Air
France en KLM worden ervaren door de mensen die er werken. Hierbij wordt de nadruk gelegd
op de dagelijkse samenwerking tussen Franse en Nederlandse medewerkers en gekeken naar
de positieve aspecten, maar ook naar de problemen. Er is speciale aandacht besteed aan
misverstanden die het gevolg zijn van cultuurverschillen en er wordt ingegaan op manieren
om dergelijke misverstanden op te lossen of, in ieder geval, hun negatieve effecten zoveel
mogelijk te neutraliseren.
De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot 47 interviews die gehouden werden tussen
eind januari en eind april 2017. 28 interviews vonden plaats op luchthaven Charles de Gaulle
(CDG), 23 met Franse medewerkers en vijf met Nederlandse medewerkers. Bij KLM zijn 19
mensen geïnterviewd, waaronder drie medewerkers van Air France (waarvan er twee in
Amsterdam werken). Het doel van dit rapport is om verslag te doen van deze interviews. Bij
het schrijven van dit rapport hebben we Nederlandse citaten in het Engels en Frans vertaald,
en Franse citaten in het Engels. Hierbij hebben we geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke bewoordingen te blijven, maar soms hebben we vanwege de leesbaarheid
aanpassingen moeten doen. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we de achterliggende
betekenis van de woorden correct hebben weergegeven.
Een aantal van de Franse medewerkers die op CDG zijn geïnterviewd, werkt dagelijks samen
met vertegenwoordigers van KLM. Anderen werken slechts af en toe samen, terwijl weer
anderen nooit of vrijwel nooit omgaan met KLM-medewerkers. Ieder van hen heeft zijn of
haar mening gegeven over de relatie tussen de twee ondernemingen. De mensen die
regelmatig contact hebben met KLM-vertegenwoordigers zijn ook specifiek ingegaan op hun
onderlinge werkrelatie. Zij benadrukten de moeilijkheden waar ze mee te maken hebben en
waren erg kritisch ten opzichte van hun KLM-collega's, maar ook ten opzichte van hun collega's
bij Air France en het bestuur van de alliantie. De Nederlanders die op CDG zijn geïnterviewd,
werken binnen de groep op afdelingen waar de twee ondernemingen sterk geïntegreerd zijn.
Zonder dat ze de moeilijkheden die dit met zich meebrengt ontkennen, hebben deze
geïnterviewden een redelijk positieve kijk op de kwaliteit van de samenwerking tussen de
medewerkers van de twee ondernemingen.
Vanuit KLM heeft het merendeel van de geïnterviewden regelmatig contact met de andere
onderneming. Velen van hen werken in groepsfuncties. Toch hebben sommige
geïnterviewden maar weinig contact en ervaring op het gebied van samenwerking. De mening
van de geïnterviewden loopt op sommige punten opvallend uiteen, zowel wat betreft hun
analyse van de huidige situatie als hun voorstellen of verwachtingen voor de toekomst. De
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meeste geïnterviewden (maar niet allemaal!) zijn het erover eens dat cultuurverschillen, of de
Franse context in het algemeen, een grote invloed hebben op de relatie tussen KLM en Air
France.
Uit alle opmerkingen blijkt dat het werk en de organisatie op verschillende manieren worden
gezien; manieren die niet alleen kenmerkend zijn voor Air France en KLM, maar ook voor het
Nederlandse perspectief contra het Franse perspectief. Het is duidelijk dat deze verschillende
opvattingen een belangrijke rol spelen bij de problemen die ontstaan en dat meer inzicht in
deze verschillen een deel van de oplossing zou kunnen zijn.
Aan de Franse kant wordt er veel gesproken over wat er 'op zichzelf' goed of correct is, over
wat rationeel is en wat vastgesteld kan worden door zorgvuldige analyse van een bepaalde
situatie. Wat er dient te gebeuren, moet worden bepaald door hoogcompetente personen. En
deze personen kunnen medewerkers informeren die niet over dezelfde expertise beschikken,
om hen de oplossingen die ze hebben bedacht te laten uitvoeren en zelfs op te leggen. Een
goede of juiste oplossing overstijgt de bijzonderheden en belangen van de betrokken partijen.
In het geval van Air France KLM geldt dit niet specifiek voor een bepaalde onderneming, maar
voor de groep als geheel. Omdat de manier waarop deze oplossingen geïnterpreteerd moeten
worden tot discussies zou kunnen leiden, is het noodzakelijk om te vertrouwen op experts,
vaak met een hoge hiërarchische positie, die de bevoegdheid hebben op basis van hun
competentie deze discussies te beslechten. Derhalve hebben we te maken met een
hiërarchisch systeem waar respect en status centraal staan.
Aan de Nederlandse kant ziet het er heel anders uit. Het beeld van de Franse geïnterviewde
medewerkers sluit aan bij hoe de Nederlanders zichzelf zien. Het fundamentele uitgangspunt
is de overeenstemming tussen een gemeenschap van collega's die een gezamenlijke visie
moeten ontwikkelen om succesvol te kunnen zijn in de strijd, of in ieder geval in de
concurrentie met andere gemeenschappen. Het gaat hier niet om het vinden van een absoluut
goede of juiste oplossing, die toch niet zou bestaan, maar om het verdedigen van een
gemeenschap. De verantwoordelijke personen hoeven geen experts te zijn in het kiezen van
de beste oplossing in geval van botsende visies, maar fungeren veeleer als een soort
'faciliteerders' die ervoor zorgen dat de groep als eenheid functioneert. De status van deze
verantwoordelijke managers is niet bijzonder relevant. Naar charismatische en inspirerende
leiders wordt echter wel eerder geluisterd. Maar terwijl de Franse geïnterviewde
medewerkers over het algemeen beweren dat de werkwijze van de Nederlandse
referentiegemeenschap heel specifiek en kenmerkend is voor KLM, zien de Nederlanders dit
heel anders. De Nederlanders beweren namelijk dat deze referentiegemeenschap kan
variëren en dat het evengoed de Air France KLM Groep als geheel kan zijn. Mensen die deze
mening delen, vinden het erg jammer dat deze visie binnen KLM niet breder wordt gedragen.
Elk van deze twee benaderingen wordt als nogal schokkend ervaren door de leden van de
andere groep.
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De Franse benadering leidt er vaak toe dat experts voorbijgaan aan de problemen die hun
adviezen in de praktijk veroorzaken. Ook denken ze vaak dat een oplossing die werkt in de
omgeving die ze kennen, en waarin ze hun expertise hebben opgebouwd, ook werkt in een
andere omgeving, zonder dat ze stilstaan bij de specifieke verschillen. In het geval van Air
France KLM, denken de Fransen vaak dat wat goed is voor Air France ook goed is voor KLM,
dat ze competenter zijn dan hun Nederlandse collega's en dat ze niet echt naar hen hoeven te
luisteren om te weten wat ze moeten doen. Dit is bijzonder verontrustend in de Nederlandse
context, waar het essentieel is om rekening te houden met de meningen van alle betrokkenen.
Bovendien zien de Nederlanders alle discussies en onderzoeken naar een eventuele beste
oplossing, in plaats van concreet te experimenteren met mogelijke benaderingswijzen, veelal
als tijdverspilling. En de status van de leidinggevenden en de rol die hen door de Fransen in
het besluitvormingsproces wordt toebedeeld, is voor de Nederlanders over het algemeen
onbegrijpelijk. Sommige Nederlanders zien de voordelen van de Franse aanpak, maar dit is
slechts een minderheid. Daarnaast heerst er wantrouwen onder de Nederlanders als het gaat
om de rationele benadering van de Fransen: deze wordt namelijk vaak gezien als een
dekmantel voor hun daadwerkelijke motieven. De heersende opvatting is dat de Fransen niet
zozeer een winstgevende onderneming willen creëren, maar er vooral op gericht zijn om hun
baan te behouden.
De Nederlandse benadering leidt tot een strijd tussen de eigen groep, waarmee men solidair
is, en andere groepen waarmee men de confrontatie aangaat. Velen van hen (en deze visie
wordt gedeeld door de Fransen en door Nederlanders die kritisch staan tegenover hun wat
meer chauvinistische collega's) verwijzen niet zozeer naar een overkoepelende gemeenschap
van Air France KLM, maar naar de solidariteit tussen KLM-medewerkers in hun strijd tegen Air
France. Dit is bijzonder schokkend voor de Fransen die beweren aan de groep als geheel
denken (misschien wel enigszins gratuit, omdat Air France over het algemeen een dominantie
positie binnen de groep heeft). Daarnaast vinden ze het schokkend dat technische expertise
minder gewaardeerd wordt dan een zwak compromis, met een besluitvormingsproces dat
niet gebaseerd is op een gemeenschappelijke doelstelling en dat de mensen met de meeste
competenties geen bevoorrechte positie geeft. Wat de Fransen ook schokkend vinden, is een
systeem van bijzonder directe relaties en weinig hiërarchische verschillen, iets dat gemakkelijk
aanleiding kan geven tot gedrag dat als aanstootgevend wordt ervaren in een wereld waarin
wederzijds respect voor functies een belangrijk aspect is van correcte omgangsvormen.
Aan de kant van KLM worden de Franse verzoeken om meer solidariteit op groepsniveau met
argusogen bekeken, en wel om twee redenen: Ten eerste wordt de groep gezien als
ondergeschikt aan Air France. Dus prioriteit geven aan de groep is hetzelfde als prioriteit geven
aan Air France. Ten tweede is men bang dat toegeven aan Air France zal leiden tot
inefficiënties die uiteindelijk het einde van de groep zullen betekenen.

Hieronder worden eerst een aantal pessimistische en meer optimistische meningen over de
relatie tussen Air France en KLM weergegeven. Vervolgens kijken we hoe de Fransen en
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Nederlanders het gedrag van hun buitenlandse collega's interpreteren en verklaren. Daarna
gaan we wat dieper in op een aantal belangrijke aspecten: de onderlinge relaties,
besluitvorming, hiërarchie, machtsverhoudingen en de relatie tussen het individu en de groep.
Tot slot bespreken we de verschillende suggesties die onze geïnterviewden hebben
voorgesteld om de situatie te verbeteren en trekken we een aantal conclusies.
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I Pessimistische meningen over de relatie tussen Air France en KLM
A – Een onvolledige fusie
De meeste Franse medewerkers die op CDG werden geïnterviewd, waren nogal
gedesillusioneerd over de relatie tussen Air France en KLM.
Ze zeiden vaak dat het niet echt een groep is.
'Er was geen fusie'
'Wat ik een beetje jammer vind, het is nu vijftien jaar geleden dat we gefuseerd zijn, iets
minder dan vijftien jaar geleden, en we vragen ons nog steeds af: ''wat moeten we doen
om beter samen te werken''. '
'Het voelt niet alsof we deel uitmaken van een internationale familie, iedereen heeft zijn
eigen identiteit en houdt daaraan vast. We hebben niet de indruk dat er een echte wil is
om te fuseren, terwijl de fusie toch echt een feit is, het is Air France KLM. '
'We hebben het over het dichter bij elkaar brengen van Air France en KLM, we zijn al heel
lang twee ondernemingen binnen dezelfde groep en toch komen we niet dichter bij
elkaar. Ze hadden het beter geleidelijk kunnen doen, uiteindelijk vragen we ons af wat
ze nou echt gedaan hebben.'
'Als het gaat om communicatieproblemen, simpele problemen, ligt dat aan het
organisatiebeleid. Het is niet consistent. Wat ik schadelijk vind - na overleg met collega's
vinden we het jammer dat we binnen dezelfde groep werken en ieder ons eigen beleid
hebben, ieder kiest zijn eigen weg.'
'Het is een bizarre onderneming waarin we ons bevinden, een identiteit die niet erg
duidelijk is. [...] Op dit moment ondervind ik geen problemen in mijn dagelijks leven,
maar we zijn nog heel erg Air France, heel erg Air France in onze identiteit.'
'Het probleem is dat er op dit moment geen Air France/KLM-cultuur bestaat. Er is geen
sprake van, die is er gewoon niet. Die bestaat niet. En de vraag voor mij is, is het na zoveel
jaar samenwerking normaal dat een kruisbestuiving niet is gelukt en dat we niets
gemeenschappelijks hebben kunnen creëren?'
Sommige mensen, die weinig contact hebben met KLM, zien de twee ondernemingen als nogal
tegenstrijdig.
'Soms, ik zou zeggen eens in het half jaar, worden we gebeld door iemand van KLM omdat
er een probleem is met een ticket. Maar dat gebeurt maar heel zelden. [...] Als ik aan Air
France denk, denk ik eigenlijk nooit aan KLM, terwijl we Air France KLM zijn. We zijn een
groep, maar ons product is het vliegtuig, het is het imago en bovendien werken we in de
dagelijkse praktijk ook niet met ze samen. Sterker nog, als de resultaten gepresenteerd
worden, staan we tegenover elkaar want ze zeggen ''KLM heeft betere resultaten, ze zijn
Air France beu”.' We zijn luchtvaartmaatschappijen, maar we zien elkaar nog steeds als
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concurrenten, de een tegen de ander, zonder dat we het echt doorhebben... terwijl er
synergieën zijn op het gebied van vluchten en als het om inkomsten gaat. De bedrijven
houden stevig vast aan hun eigen identiteit en zijn niet van plan om toe te geven. [...]Er
zijn KLM-tickets en Air France-tickets. Een ticket wordt gekenmerkt door een nummer,
alle tickets van Air France beginnen met 057. Het geld gaat naar Air France of het geld
gaat naar KLM. [...] Als je een vliegticket hebt, kijk je eerst waar het geld heen gaat. [...].
We weten dat wat naar KLM gaat voor de Air France KLM Groep is [...] We weten dat als
het naar KLM gaat, dat het dan ook naar de groep gaat. Maar toch hebben we liever dat
het naar ons gaat.'
Het bestaan van conflicten, die een bron zijn van inefficiëntie, en het slechte
samenwerkingsklimaat worden genoemd.
'Veel mensen in het bedrijf raken overspannen omdat ze geen manier kunnen vinden om
effectief met elkaar samen te werken. Ik werk in een omgeving waar mensen sterk
geneigd zijn om dingen voor zichzelf te houden. We weten niet meer waar we staan. Het
vreet aan je, er zijn altijd conflicten.'
'We hebben lang geprobeerd erin te geloven, we hoopten dat uitbreiding van de groep
de oplossing zou zijn. Dat we dan niet meer voortdurend in conflict zouden zijn, in de
concurrentiestrijd tussen Air France en KLM. Maar dat is helaas niet gebeurd.'
'Er lijkt aan beide kanten wel wat vijandigheid te zijn, maar slechts zo nu en dan.'
'Een geniale topmanager bij Air France zei [nadat hij bij de holding had gewerkt] tegen
me: ''Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar je weet niet hoe blij ik ben dat ik niet meer
dagelijks contact hoef te hebben met KLM''.'
Sommige mensen zeggen dat de ondernemingen elkaar gewoon niet goed begrijpen.
'Ik heb nooit begrepen hoe ze werken, hoe ze tegen de dingen aankijken.'
In sommige sectoren verbetert de situatie absoluut niet.
'Ik denk hier vaak over na, want er is een groepsorganisatie op het niveau van [...] die
nog nooit volledig geïmplementeerd is. Als er problemen zijn, verslechteren de relaties
vaak.'
Dat gevoel heerst ook bij KLM. Veel geïnterviewde medewerkers geven aan dat ze
teleurgesteld zijn over het gebrek aan vooruitgang dat de bundeling van krachten heeft
opgeleverd.
'Vanuit een commercieel perspectief is het niet normaal dat we, na zoveel jaren huwelijk,
nog steeds ruziën over de simpelste dingen. Mensen denken nog steeds in hokjes. Mensen
zeggen dat het ingewikkeld is, moeilijk is. Waarom zou ik? Ik kan het zelf wel. Uiteindelijk
worden ze [Air France] als een bedreiging gezien, mensen zijn bang om hun baan te
verliezen. '
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'Ik denk dat we uit elkaar groeien. In 2005 was het geweldig om samen te werken aan onze
toekomst... maar in mijn huidige werk overheerst het wantrouwen. [...] Enorm veel
wantrouwen bij KLM. Ze [Air France] zijn eikels, ze weten niets en ze kunnen niets. Een
heel arrogante houding van KLM. '
De mensen die bij KLM zijn geïnterviewd, zien Air France en KLM nog steeds als heel
gescheiden, zowel qua activiteiten als qua psychosociale relaties.
'Ik denk dat het nog steeds heel erg Air France óf KLM is. Het zou echt heel goed zijn om
wat meer een 'wij-gevoel' te creëren. Maar dat is heel moeilijk. Het werkt alleen als je in
de groep en in Parijs bent. Als je samen met je mensen bent, werkt het niet op afstand.'
'Het is een gevolg van de organisatie, we hebben tegenstrijdige belangen.'
'Wat Air France wil is niet goed voor KLM en omgekeerd.'
Veel van de mensen die bij KLM zijn geïnterviewd, benadrukten hoe belangrijk het is om als
groep de externe concurrentie te bestrijden en loyaliteit te betuigen aan de Air France KLM
Groep. Anderen vinden dat de twee luchtvaartmaatschappijen maar voor zichzelf moeten
zorgen.
In elk geval wordt het gebrek aan praktische integratie op veel gebieden gezien als een bron
van operationele problemen, tijdverspilling en frustratie.
'Ik heb een groepsfunctie, zonder dat er echt een groep is.'
'Ik bepaal mijn doelen op basis van de groep en de onderlinge afstemming. Maar dat is
het probleem, [...] er bestaan verschillende tools, waardoor afstemming niet altijd
eenvoudig is. [...] De services die ik wil opzetten, daarover is vaak geen overeenstemming
tussen de teams. [...] Bijvoorbeeld bij de mogelijkheid [in de context van en afspraak met
een onderneming] om een ticket eerder te verstrekken. [...] In dit specifieke geval zijn er
twee technici. Ik moet ervoor zorgen dat die twee jongens met elkaar praten en dat ze
tijdens het parametriseren van hun tools op dezelfde wijze parametriseren. [...] Voor een
programma [met betrekking tot bepaalde tickets die via internet zijn gekocht] werk ik
met verspreide teams, de digitalisering heeft de activiteiten van Air France en KLM niet
samengevoegd. Ik heb het idee dat ik alles dubbel moet doen. [...] Ik ben echt heel, heel
geïntegreerd. Ik ben groepsgeoriënteerd, maar als ik mij als manager met beoordelingen
of salariskwesties enz. bezighoudt, dan is het totaal gescheiden. Het zijn twee aparte
methodes, het zijn niet dezelfde procedures, het zijn niet dezelfde notatiesystemen, dat
is frustrerend, het frustreert me. Er is een Excel-bestand voor de Nederlanders, een
Excel-bestand dat ik heb ingevuld en dat ik naar de KLM-manager van mijn team moest
sturen omdat we geen toegang hadden tot de tool zelf. Er zijn nog steeds dingen die niet
goed zijn afgestemd, terwijl KLM-managers wel toegang hebben tot de HR-tools van Air
France. Verlofaanvragen bijvoorbeeld, ik kan het niet. Mijn leidinggevende moest het
voor mijn team doen, omdat de tools niet zijn afgestemd.'
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'Als functioneel manager rapporteer ik functioneel aan [...], maar mijn hiërarchische
manager is Frans, [...], zijn plaatsvervanger. Iedere onderneming heeft dus zijn eigen
hiërarchische structuur. Toen [de Franse hiërarchische manager] mij een week geleden
mijn jaarlijkse salarisaanpassing gaf, deden we dat in een video met [de Nederlandse
hiërarchische manager]. Ze deden het samen, maar het is [de Fransman] die de pen
vasthoudt, die het formulier invult, die het morgen in het systeem zet en die zich,
toevallig, ontfermt over het evaluatieformulier dat [de functionaris in kwestie] voor me
gebruikt, dat is in het Frans. Mondeling gaf hij zijn mening in het Engels, en [de
Nederlandse functionaris] deed hetzelfde, maar de schriftelijke vertaling van het
document, die schrijft hij liever in het Frans.'
'Air France verstrekt zijn documenten over de aandelen van Air France, we hebben een
speciaal Air France-nummer; KLM heeft een ander nummer. Dit is van invloed omdat
deze nummers staan voor geldstromen, en de financiële en boekhoudkundige
afhandeling. Bij de andere ondernemingen, UTA en Air Inter, hebben ze afstand gedaan
van hun aandelen. Iedereen gaf zijn aandelen uit op naam van Air France, en daarom was
er één stroom, één beheer. Met KLM hebben we twee stromen, ook op technisch gebied
in onze leveranciers, Amadeus, we hebben twee ticket offices, twee databases, alles is
dubbel. In 2004 werd besloten om te proberen om de wereld te verdelen, in een deel
van de wereld werd het aandeel Air France uitgegeven, in een ander deel van de wereld
het aandeel KLM, maar dat hebben we weer aangepast. In de meeste landen hebben we
nu weer beide aandelen. Medewerkers moeten kiezen: of de ene kant, of de andere.'
'Zij [de lokale verkoopmedewerkers] begrijpen het niet. We zijn dezelfde groep, waarom
hebben we dan soms niet dezelfde tool of hetzelfde beleid. Daarnaast moet ik ook steeds
uitleggen aan passagiers waarom ik bij KLM iets wel heb en bij Air France niet, of
omgekeerd.'
'Als het om onze prijzen gaat, zijn we niet helemaal afgestemd. Als het om de betaalde
mogelijkheden gaat, zijn we ook niet helemaal afgestemd. Of het nu onze klanten of onze
verkopers betreft, het is erg ingewikkeld en kan een bron van irritatie vormen.'
Deze meningen worden gedeeld door veel KLM-medewerkers die niet alleen klagen over het
dubbele werk dat ze moeten doen vanwege de 'driehoek' (leidinggevende van de groep,
leidinggevende van Air France, leidinggevende van KLM), maar ook over de bureaucratie die
de besluitvorming vertraagt.
'De manier waarop we deze groep hebben gestructureerd, is de meest complex mogelijke
manier.'
'Het verdubbelen van de functies is erg slecht voor de onderneming en voor het
vertrouwen, want je wordt gedwongen om je op je eigen luchtvaartmaatschappij te
richten, de andere luchtvaartmaatschappij richt zich op haar eigen belangen.'
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'Het zou veel efficiënter georganiseerd kunnen zijn, er zijn veel mensen die een taak
moeten hebben. De groep heeft ook een taak nodig, maar ze beheren geen
luchtvaartmaatschappij. We zijn veel tijd kwijt aan interne dingen.'
B - Weerstand tegen integratie
Veel Fransen wijzen erop dat KLM-medewerkers niet willen accepteren dat ze deel uitmaken
van een groter geheel.
'Er was een poging om de vlootfunctie op groepsniveau te organiseren, maar de
Nederlanders hielden zich hier helemaal niet aan. Er werd extern iemand aangesteld als
directeur van de Air France KLM-vloot die een Air France KLM-structuur implementeerde,
en KLM behield haar structuur in Amsterdam zonder concessies toe doen. [...]Als we het
hebben over vliegtuigen kopen, bedrijfsmiddelen.'
'Er zijn gebieden met wrijving, natuurlijk, iedereen is verbonden met zijn hiërarchische
lijn. [...] De Nederlanders vinden het moeilijk hun functionele link met de
holdingmaatschappij, of met iemand van Air France, te erkennen. Zij zijn geneigd te
zeggen: ik rapporteer niet aan jou. Ik rapporteer aan die-en-die in het KLM-organogram.'
'Ook al is het officieel een groep, wij [de mensen van KLM, in de ogen van een Fransman]
zullen het anders doen, met een uitstekende staat van dienst. [...] Het geldt iets minder
voor mijn team [...] maar in andere teams bestaat de mogelijkheid om mensen onder het
oppervlak te mobiliseren, om te zeggen: ''hé, de groep begint dit, laten we hetzelfde gaan
doen, maar dan anders, laten we het zoveel mogelijk verspreiden binnen KLM om een
voldongen feit te stellen'' en zeggen: ''hoe dan ook, nu we honderd operationele
applicaties hebben die erop draaien, is het niet langer redelijk om deze keuze in twijfel
te trekken''.'
'De leiders van de holding willen graag harmonieuze relaties creëren, ze zeggen: “we zijn
één grote onderneming'', maar in werkelijkheid is hiervan geen sprake op de werkvloer.
[...] We weten dat de Nederlanders maar één ding willen, Air France verslinden, pakken
van Air France wat ze kunnen pakken, maar vooral niet het model van Air France
overnemen.'
Terwijl de overdracht van activiteiten naar KLM door het personeel van Air France wordt
geaccepteerd, ook al is het met tegenzin, is daarvan volgens de Fransen geen sprake in
tegenovergestelde richting.
'Samen een groep opzetten, zelfs als dit betekent dat de grenzen vervagen en we dus
samen functioneren? De opslag van gegevens werd overgedragen aan KLM. De mensen
van Air France waren niet blij, maar het is nu eenmaal gebeurd. Het verliep niet al te
slecht. Er is het tegenvoorbeeld van [een bepaald domein] dat onder de
verantwoordelijkheid van Air France moest gaan vallen, maar dat is nooit gelukt. Ze zijn
geen proces van samenwerking aangegaan, ze hebben het niet gedaan en ze gaan het
niet doen, voor [de afdeling waar de betrokken persoon werkt].'
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Er bestaat volgens de Franse medewerkers die we hebben gesproken een gebrek aan
samenwerkingsbereidheid bij KLM, zelfs op gebieden waar geen sprake is van een
belangenconflict.
'Ze hebben een beleid, we doen wat we willen, we zijn onafhankelijk [over de installatie
van nieuwe apparatuur op Schiphol, met tekortkomingen die gevolgen zullen hebben
voor CDG]. Terwijl wij voortdurend te horen krijgen dat we ze moeten waarschuwen. [...]
Dat is onbegrijpelijk voor onze collega's.'
Door de geïnterviewde medewerkers bij KLM wordt een complexe situatie geschetst. De
matige samenwerkingsbereidheid en de neiging om de belangen van KLM na te streven,
worden door veel mensen herkend, bv. 'Ik vind dat het KLM-perspectief nogal kortzichtig is'.
Toch wijzen KLM-medewerkers zowel het systeem van aparte winst- en verliesrekeningen als
het feitelijke gedrag aan beide zijden als oorzaak aan.
'Wat ook niet helpt is dat we aparte winst- en verliesrekeningen hebben, verschillende
manieren voor het omgaan met boventalligheid, er zijn verschillen in de manier waarop
we mensen beoordelen.'
'We hebben ook een heel andere onderhandelingscultuur. Wanneer ik het in Nederland
van je win in een onderhandeling voel ik me verplicht om je in de volgende fase iets terug
te geven. Dat geldt niet voor de Fransen, heb ik gemerkt. In de volgende onderhandeling
probeer je ook weer te winnen.'
Zowel de Fransen als de Nederlanders denken dat de andere partij samenspant ten koste van
de samenwerking op het niveau van Air France KLM. Dit is een soort samenzweringstheorie
die verschillende vormen aanneemt en die schadelijk is voor het vertrouwen tussen beide
partijen.
De Fransen benadrukken dat de Nederlanders de neiging hebben om een gemeenschappelijk
front te vormen.
'Ze vallen terug op hun interne kanalen. Ze hebben een enorme kracht, ze vormen één
blok. Het belang van KLM staat voorop. Het is een kleine structuur. Wat betreft politieke
onderwerpen zoals deze weten ze hoe ze zich als één blok moeten organiseren,
coördineren en arriveren [bij een vergadering], iets dat best moeilijk is en dat bij Air
France niet gebeurt. Ze klappen dicht als een oester. Wanneer de verschillende functies
bij KLM het eens zijn geworden over een standpunt, is het moeilijk om ze te overtuigen
als je niet allemaal hetzelfde standpunt hebt. [...] Bij KLM komen ze intern tot
overeenstemming. Zelfs als er op groepsniveau bemiddeld is, blijven ze de confrontatie
aangaan. Hun kracht is dat ze nooit opgeven, ze geven nooit op. Ze blijven vragen stellen
en vertragen de boel. Op een aantal onderwerpen hebben ze ons volkomen afgemat.'
'Bij hen, ... is er sprake van [...] enigszins parallelle dwarsverbanden tussen verschillende
teams, een soort achterkamertjespolitiek, beslissingen die gewoon genomen worden en
soms gaan we naar een vergadering en krijgen we de indruk dat het overleg tussen de
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mensen van KLM al heeft plaatsgevonden en dat in ieder geval de strategie al is
vastgesteld, dat we niet in een werkvergadering zitten, maar dat wij alleen maar zijn
uitgenodigd om goed te keuren wat ze ons willen voorstellen.'
Aan de Nederlandse kant wordt gezegd dat de Fransen hetzelfde doen; informeler, maar met
hetzelfde resultaat.
'[Vormen KLM-managers een blok tijdens vergaderingen?] Ik kan me voorstellen dat het
zo lijkt. Maar hoeveel KLM-medewerkers zitten er aan de vergadertafel? Als er 20 mensen
zijn en er zijn vier KLM-medewerkers, dan is dat veel. En als je met vier medewerkers komt,
zijn er 16 mensen van Air France.'
'Ik weet 100% zeker dat de Fransen, als ze naar een belangrijke vergadering komen, al van
tevoren hebben gelobbyd en een standpunt ingenomen, terwijl ik soms de indruk heb dat
de mensen aan de KLM-kant pas hun mening vormen tijdens de vergadering. Het is simpel:
er zijn briefings op het niveau van de luchtvaartmaatschappijen en er wordt een standpunt
ingenomen. Aan beide kanten. De manier waarop dit gebeurt, verschilt. Veel meer binnen
het informele circuit bij Air France, veel formeler in vergaderingen bij KLM. Maar het
eindresultaat is hetzelfde.'
Zelfs als de belangen van beide ondernemingen volledig met elkaar verweven zijn, omdat de
inkomsten en kosten worden gedeeld, blijft er concurrentie op het gebied van evaluaties en
carrièremogelijkheden.
'Waar er volgens mij echte concurrentie is, is in de toewijzing van functies, wie is
verantwoordelijk, waarom wordt een bepaalde functie aan iemand van KLM
toegewezen en niet aan iemand van Air France.'
'De KLM-medewerker die meer aan KLM heeft doorgestuurd dan aan Air France krijgt
een bonus.'
'[De mensen van Air France zeggen dat de KLM-medewerkers alles doen voor hun bonus].
Zo'n opmerking is gegrond. Ik zeg zeker niet dat het niet waar is.'
Van de Nederlanders die eerlijk samenwerken, wordt gezegd dat ze een risico nemen.
'Als hij de rest van zijn carrière aan het plannen is, ligt dat ingewikkeld. Als hij te veel
binnen de groep heeft samengewerkt, hoe ziet de rest van zijn carrière binnen KLM er
dan uit? Dat is best ingewikkeld.'
'Ik ben loyaal aan KLM, ik werk al meer dan 30 jaar voor de onderneming. Maar ik ben ook
loyaal aan de groep, maar als ik in het openbaar zou zeggen ''Ik ben loyaal aan de groep''
zou ik een soort idioot lijken.'
'Dus ik had nota bene, vorige week nog, een KLM-collega die voor een sollicitatiegesprek
naar KLM in Amsterdam ging. En een topmanager vroeg deze persoon naar zijn loyaliteit
omdat hij een aantal jaren in Parijs had gewerkt. Er is dus blijkbaar een
loyaliteitsprobleem. Wat voor mij echt ongelofelijk is. Dat we dat moeten meemaken. '
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'Het is heel moeilijk omdat het ook betekent dat iemand die goed met de Fransen
samenwerkt meteen een stempel krijgt. Ik ben op zoek naar een nieuwe baan, ik heb
met iedereen samengewerkt en ik zie, voor het eerst in mijn leven zie ik dat het moeilijk
wordt om een pure KLM-functie te krijgen, omdat mensen mijn loyaliteit in twijfel
trekken. [...] Het is niet professioneel en ik begrijp niet wat erachter zit. Ze zeggen ''je
bent iemand die goed in de groep werkt'', het lijken wel verschillende culturen.'
Maar deze opvatting wordt niet unaniem gedeeld.
'Ik denk niet dat het waar is, er is een fysieke afstand. Het is eenvoudig om een netwerk
op te bouwen als je ergens elke dag bent, ik zelf ben hier voor een bepaalde periode en
de fysieke afstand is groter, dus ik moet mijn best doen om mijn netwerk in Nederland
bij te houden en ik denk dat een goed netwerk belangrijk is voor elke carrièrestap. Maar
het is een probleem waar we aan moeten werken.'
'Als je in de groep te veel je best doet voor KLM kom je op de zwarte lijst van de collega's
in de groep, en die zijn voornamelijk Frans. Het is toch al niet meer mogelijk om carrière
binnen KLM te maken, alles is gecentraliseerd.’
Daarnaast kan het nadelig zijn als je de belangen van KLM met te veel enthousiasme verdedigt.
'Als je in de groep te veel je best doet voor KLM kom je op de zwarte lijst van de collega's
in de groep, en die zijn voornamelijk Frans. Het is toch al niet meer mogelijk om carrière
binnen KLM te maken, alles is gecentraliseerd.’
De meest wantrouwende Fransen zien het feit dat sommige KLM-medewerkers het spelletje
van de groep meespelen als onderdeel van een enigszins verdorven overkoepelende strategie.
'De Nederlander hier is heel open, hij doet echt zijn best om groepsbeslissingen te
nemen. [...] Ik denk dat ze heel goed weten hoe ze zich moeten organiseren, met één
persoon die de groepsbelangen hier verdedigt en een charismatische baas, heel proNederlands, die de belangen van KLM heel goed verdedigt. Ze zijn heel goed in beide
werkwijzen.'
'Tegenwoordig vind ik dat de propositie die [aan klanten] gedaan kan worden niet
aanvaardbaar is, dus we weten dat we met een voorstel komen dat niet aanvaardbaar is,
om de overeenkomst [die in de richting zou gaan die Air France wil] te laten ontsporen.
Ik denk dat men [bij KLM] daar berekenend in is, dat het onderdeel is van een
achterliggende strategie.'
'Het was zo'n soort relatie, een relatie van dwarsliggen. We ontvingen KLM, we
introduceerden hen bij onze klanten, later zagen we dat de klanten in kwestie
overstapten naar KLM. '
'Soms zijn we het erover eens dat er maar één product is op de markt, met het label Air
France KLM. KLM heeft dat zich min of meer toegeëigend door een van haar beste
mensen aan het stuur te zetten, om een deel van ons werk te doen.'
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De houding van KLM wordt door veel Fransen gezien als het tegenovergestelde van de
houding van Air France, die naar hun mening meer rekening houdt met het functioneren van
de groep.
'Air France speelt groepsspel, KLM speelt KLM-spel.'
'Bij Air France kijken we naar wat het beste is voor het geheel. Bij KLM staan de belangen
van KLM voorop.'
'Weet je, het doel van de alliantie tussen Air France en KLM is om een groep te vormen,
dat is volgens mij de filosofie van Air France, terwijl KLM niet zozeer een groep wil
vormen, maar zoveel mogelijk voordeel wil halen uit de alliantie. Terwijl ons verteld is:
“We moeten aan de groep denken, koste wat kost is het de groep, de groep en nog eens
de groep”, zij zijn, nee, wij zijn KLM, we proberen waar we kunnen voordeel te behalen
om het groepsgevoel te bevorderen, maar we blijven onafhankelijk en leven ons eigen
leven. In elk geval bij [het werkgebied van de spreker].'
Op dit punt zijn de Fransen en Nederlanders het opvallend genoeg eens. De Nederlanders
denken dat KLM de echte (commerciële) belangen van de groep beter behartigt dan Air
France.
'Air France denkt eerder aan zijn eigen belangen, terwijl KLM zakelijker is en [...] denkt aan
de belangen van zowel Air France als KLM.'
'Ik kijk meer naar de echte belangen van Air France KLM dan de groep zelf. Er is veel politiek
binnen de groep.'
'Ik ben elke dag bereid om ook rekening te houden met de belangen van Air France.'
Vanuit hun perspectief zien KLM-medewerkers de Fransen als onbetrouwbaar, en onwillig om
echt te besturen en beslissingen te nemen vanuit het groepsperspectief.
'Het voorstel was dat we [het werk op een bepaalde manier zouden verdelen]. Maar de
Franse baas weigerde dit, zonder enige uitleg. [...] Het gevolg was dat we in Amsterdam
niet genoeg te doen hadden, terwijl er in Parijs te veel werk was. De ondernemingsraad
heeft hiertegen geageerd. Volgens mij waren de Fransen tegen omdat (a) de Nederlanders
het beter zouden kunnen, (b) de piloten ertegen waren en (c) de Fransen niet willen dat je
aan hun spullen zit. Na drie maanden was er een gesprek, waarna de hele operatie werd
afgeblazen. [...] En dus vormen we opnieuw geen samenwerkingsverband.'
C - Symbolische aspecten
Ook vanuit symbolisch perspectief wordt er op meerdere punten afstand genomen van het
idee van een gemeenschappelijke onderneming.
'Er zijn [maar] ongeveer vijftig mensen die een arbeidsovereenkomst met de
holdingmaatschappij hebben.'
'Wat tickets [voor het personeel] betreft, ben je verplicht om een ticket van een
buitenlandse maatschappij te nemen als je met KLM reist, terwijl je bij Air France KLM
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werkt. Dat moest van hen. Air France paste wederkerigheid toe. [Het tegenovergestelde]
zou logisch zijn geweest, we zijn één grote onderneming.'
'Er is iets dat ik niet begrijp, er bestaat geen volledig handboek voor Air France KLM [met
een overzicht van alle diensten]. Ons Air France-deel is in het Frans.'
'Ik heb altijd functies gehad waarbij ik zowel voor Air France als KLM werkte, maar omdat
ik een e-mailadres van Air France had, viel ik onder Air France. Sommigen van hen hebben
het wel, ik nog steeds niet. Misschien waren ze het tijdens de fusie van plan, maar ze
hebben het nooit gedaan.'
'Zij hebben veel eerder een variabel salarisbestanddeel [d.w.z. bij lagere functies in de
hiërarchie].'
Bij KLM speelt ook de kwestie van personeelstickets en reisvoorwaarden een rol.
'Iets heel simpels dat je zou kunnen doen is de KLM-medewerkers in de groep toegang
geven tot het stand-by-systeem van Air France. De voorwaarden zijn veel beter dan die van
KLM. Nu is er geen blijk van erkenning op een Air France-vlucht.'
'Nog een voorbeeld is [...] goedkope tickets [...]. In feite hebben we daar recht op, maar als
externe onderneming. Dus de kosten voor [vliegen met] Air France zijn hoger, net als bij
Lufthansa of bij British Airways, wat heel vreemd is voor een gezamenlijke onderneming.
De Fransen hebben bijvoorbeeld recht op R1, dus een gereserveerd ticket voor een lage
prijs. Voor ons is het gewoon stand-by, dus het ticket wordt geboekt, maar afhankelijk van
de beschikbaarheid. [...] Ik betaal dus meer dan mijn collega van Air France. Ik kan de namen
van de piloten niet zien om ze een berichtje te sturen om te kijken of er nog plek is. De
mensen van Air France kunnen dit wel. Bij mensen met een Frans contract mogen volgens
mij hun ouders en kinderen met korting reizen. Bij ons geldt dat alleen voor onze kinderen,
niet onze schoonouders of eigen ouders. Dat vind ik een beetje raar. Maar sterker nog,
neem bijvoorbeeld een team in Duitsland, het zijn Duitsers maar ze hebben een contract
met KLM of met Air France, dus het varieert nogal. Als ze een contract met KLM of Air
France hebben, hebben ze niet dezelfde voordelen. Dus voor de ene persoon geldt... ja, één
persoon kan zijn ouders meenemen, maar iemand anders kan dat niet omdat hij een KLMcontract heeft. [...] Ik heb een collega die op de afdeling voorraadbeheer werkt. Als hij op
werkmissie gaat met zijn Air France-team, wordt hij niet geüpgraded. Zijn collega's met een
lagere functie worden wel geüpgraded omdat zij een contract met Air France hebben, en
hij vliegt tweedeklas omdat hij een KLM-contract heeft, terwijl hij degene is die
verantwoordelijk is. Er zijn dus kleine dingen waaruit blijkt dat het niet één onderneming
is. Het is heel symbolisch, maar toch... '
Een min of meer symbolische (maar ook praktische) kwestie die naar voren werd gebracht
door een geïnterviewde medewerker van KLM heeft te maken met de bedrijfspas.
'Ik heb een KLM-pas, waarom geen Air France KLM-pas? Deze pas werkt niet bij Air France.
In het hoofdkantoor van Air France ben je gewoon een gast. Ik heb me sinds 2004
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ingespannen voor dit project, en nu is het 2017 en ik heb nog niets bereikt. Als je eet in het
restaurant op het hoofdkantoor van Air France moet je 6 euro meer betalen. Nu is het
eindelijk zo geregeld dat we die kosten bij KLM kunnen declareren. Je krijgt zo echt de
indruk: jullie willen me blijkbaar niet.'
De kwestie van de maaltijdprijzen kan extra schokkend zijn voor medewerkers die na te zijn
aangenomen door KLM direct naar Parijs zijn gestuurd en daar in een bijzonder geïntegreerde
omgeving werken. Over prijsstelling werd het volgende gezegd.
'Ik ben weliswaar aangenomen door KLM, maar ik heb nog nooit in Nederland gewerkt.
Ze hebben me meteen doorgestuurd naar Parijs. [...] Dus ja, het is allemaal heel
geïntegreerd. We kijken echt niet naar de kleur van een persoon. [...] Soms zijn er kleine
dingetjes die een beetje lastig zijn. We zijn bijvoorbeeld geen lid van een CE [Comité
d’Entreprise]. Dus als je gaat lunchen, [...] moeten KLM-collega's per lunch tien euro
meer betalen. [...] En dat betekent dat binnen dezelfde afdeling, met mijn collega's... je
kunt niet gaan lunchen met je collega's uit het naastgelegen kantoor, omdat zij liever
naar een chiquer restaurant gaan... maar ik ga niet, want ik heb geen zin om tien euro
meer te betalen, daarom ga ik maar één of twee keer per jaar. Vroeger nam ik vaak
boterhammen mee, maar daar werd een beetje lacherig over gedaan. Zo van: “kijk die
Nederlanders eens. Ze eten al om 12:00 uur, met hun boterhammen, 30 minuten, terwijl
de Fransen om 13:00 uur gaan lunchen, een uur lang met graag nog koffie na, een
uitgebreide maaltijd, maar niet met hun Nederlandse collega's.” [...] Je zou kunnen
zeggen dat ik niet hoef te betalen voor een CE-lidmaatschap, dat wordt ingehouden op
het loon van alle Air France-medewerkers, volgens mij elke maand. Maar toch, als ik elke
keer tien euro extra moet betalen, dat is gewoon niet eerlijk... [...] Ik ben namelijk geen
bezoeker of tijdelijke kracht. Ik werk hier al drie jaar, dit is mijn leven hier. Dus wat betreft
de kantine, ja, we hebben het een paar keer aangekaart bij het management, maar het
was steeds niet mogelijk, omdat... ik zou het niet weten. Ja, we zijn geen lid van een CE.
We hebben andere voordelen, dat is waar, dat is helemaal waar. We hebben inderdaad
andere voordelen, zoals de mobiliteitsbonus. Maar toch, als je elke dag extra moet
betalen... dat doe je niet.'
'Mijn collega's en ik zijn goed geïntegreerd, ik denk dat dit van beide kanten gelukt is,
maar ons systeem en de manier waarop de onderneming werkt, ze steunen ons daar niet
in, om echt geïntegreerd te zijn. Omdat, kijk, toen ik naar Parijs kwam om daar te werken
was ik de enige Nederlander in een team van vijftien Air France-mensen, Fransen dus.
We zaten naast de kantine, de pilotenkantine, dus iedereen gaat liever daar eten en dan
ben ik de enige die zegt “Ik ga liever naar de andere kantine.” Dus wat er gebeurde was
dat ik vaak lunchafspraken maakte met mensen van andere afdelingen, meestal
Nederlanders, omdat ik mijn Franse collega's niet tot last wilde zijn, dat ze zich niet
verplicht zouden voelen met mij mee te gaan naar het andere restaurant. En dat is, vind
ik, erg jammer omdat de onderneming niet zegt “we ondersteunen deze integratie”,
“jullie zijn allemaal gelijk” en “iedereen is even welkom”. Het is heel vreemd dat de ene
persoon in onze kantine kan gaan eten en dat de andere persoon iedere keer 10 euro
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meer moet betalen om binnen te komen, dat is belachelijk. [...]
En ik weet dat er het hele systeem is met het syndicaat en zo, maar ik denk dat Air France
en KLM hier gewoon een deal moeten sluiten en zeggen van ''oké, we zijn geen lid van
het syndicaat, we betalen dit gewoon eens per jaar voor je'' en dan is het probleem
opgelost. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om mensen tijdens hun dagelijkse werk
op dezelfde manier te behandelen. En zelfs de lunch, de lunch kan heel belangrijk zijn in
Frankrijk, het is een manier om je collega's beter te leren kennen en het is heel jammer
dat dit dus niet kan. En dat geldt ook voor het sporten binnen de onderneming, alle
andere voordelen die de Fransen hier hebben, dat we niet echt mee kunnen doen met
onze collega's. Op de een of andere manier word je automatisch in twee groepen
ingedeeld en dat vind ik echt jammer.'
Er werd ook gezegd dat veel van deze bronnen van irritatie onlosmakelijk verbonden zijn met
de aanvankelijke beslissing om contracten af te sluiten met Air France óf met KLM, maar niet
met de groep als geheel. En dat is op dit moment moeilijk te veranderen.
'We hebben mensen met een Air France-contract en mensen met een KLM-contract. We
hebben Air France-personeel en KLM-personeel. In de gecombineerde domeinen commercieel - werken mensen van beide luchtvaartmaatschappijen, maar dat betekent
niet dat zij een ander contract krijgen. [...] We zouden bepaalde onderdelen van de cao's
kunnen aanpassen, maar dan moeten we eerst onderhandelen met beide vakbonden.'
Een ander aspect dat genoemd werd door een van de Nederlanders die op CDG werken, is het
feit dat beide partijen weinig aandacht hebben voor symbolen die belangrijk zijn voor het
andere land.
'Ja, wat me ook heel erg verbaasde, was dat we echt bij onze eigen onderneming blijven: je
hebt KLM en je hebt Air France. Ik herinner mij nog heel goed uit het begin, toen we de
verjaardag van KLM vierden, dat er een nationale feestdag is in Nederland, koningsdag,
zoals zij dat noemen, de verjaardag van de koning. Ik denk dat Air France wel even stil kan
staan bij dit soort gelegenheden, door te zeggen: “oké, dat is belangrijk voor de helft van
onze groep of, ik weet het niet precies, of voor 20 procent”. Maar hoe dan ook, we zijn een
Frans-Nederlandse onderneming, [...] en als Air France KLM kunnen we zeggen: ''oké, laten
we de Nederlandse vlag hijsen'' of iets anders doen om er even stil bij te staan. En ik vind
ook dat we op 14 juli iets kunnen doen in het hoofdkantoor in Amsterdam, om aan te geven
dat je op groepsniveau denkt.'
De geografische afstand speelt ook een rol, naast natuurlijk de goodwill van alle betrokkenen.
'Conference calls zijn niet eenvoudig. Ik sta er altijd op dat er videoconferenties worden
georganiseerd, die zijn anders. Je ziet elkaar, je ziet de gezichten, je kunt zien of je begrepen
wordt, je ziet of je op dezelfde golflengte zit, je ziet het als je het niet met elkaar eens bent.'
Het gebrek aan integratie-initiatieven wordt soms ook genoemd.
'Er is maar heel weinig integratie tussen de jonge managers van Air France en de jonge
managers van KLM, dus geen gezamenlijke events, niet veel.'
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D - Tussen Engels en Frans
De taal vormt een barrière.
'Ik heb een tweetalige pet op. Ik denk dat er verschillende barrières zijn; het is de taal,
tijdens gesprekken raken we wat finesses kwijt, zeker als we aan het onderhandelen zijn
of iets moeten uitleggen. Geografische afstand.'
'De Franse taal is een kunstvorm en veel Fransen willen zich even genuanceerd
uitdrukken in het Engels, maar dat lukt ze natuurlijk niet. Dat blijft voor sommigen een
handicap. Maar er zijn veel Fransen die beter Engels spreken dan de Nederlanders.'
'Het ligt eraan, de mensen waar ik mee werk, die spreken heel goed Engels, maar ik denk
dat ze wat terughoudend zijn bij het spreken van de taal. [...] Volgens mij is het in
Frankrijk heel belangrijk om jezelf goed uit te drukken. In Nederland zeggen we gewoon
wat we willen, de vorm maakt niet zoveel uit. Ik denk dat praten meer een kunstvorm is
hier in Frankrijk. Je hebt veel woorden om precies het juiste gevoel over te brengen,
precies wat je wilt zeggen, en als in Frankrijk iemand een goede spreker is, heeft hij vaak
ook een goed imago. In Nederland zijn er heel, heel veel mensen in topfuncties die
verschrikkelijk slecht Nederlands spreken.'
Een van de Fransen die geïnterviewd werd, en die zich enigszins tussen twee culturen in voelt
staan, verbaast zich erover dat zijn landgenoten niet meer hun best doen om Nederlands te
spreken en vindt dat het feit dat Engels de officiële taal is hen niet mag weerhouden om het
toch te proberen. Daarnaast, zegt hij, spreken veel Nederlanders die voor het concern werken
Frans en voor hen zou hetzelfde moeten gelden.
'Dat is een van de dingen die me verbazen, er zijn een paar mensen die Nederlands
spreken bij Air France, er is [een manager] die er 10 jaar woont, onze voormalig HRmanager heeft Nederlands geleerd en ik ken nog twee andere mensen bij Air France die
een beetje Nederlands spreken. Het verbaast me dat er bij Air France geen cursussen
Nederlands worden gegeven, ook al is het maar de basisbeginselen. [...] We zijn dit jaar
begonnen met cursussen Nederlands, terwijl de fusie inmiddels al 10 jaar geleden is. Ik
heb gehoord dat dit was omdat de nadruk op het Engels ligt en dat het Engels zo slecht
was... maar het is natuurlijk heel vreemd dat de managers van Air France niet eens de
moeite hebben genomen om te leren hoe ze “hallo”, “tot ziens” en “dankjewel” kunnen
zeggen. Dat zou het al veel soepeler maken, want de balans is scheef. De Nederlanders
spreken heel goed Engels en ik denk dat ongeveer een derde heel behoorlijk Frans
spreekt.'
Dezelfde Fransman benadrukt dat de Fransen meer hun best moeten doen om niet terug te
vallen op het Frans.
'Voor mij is taal de basis van alle misverstanden, en ik was dan ook verbaasd over hoeveel
mensen bij Air France geen Engels spreken. Ik heb bijvoorbeeld een Nederlandse collega
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in een team bij Air France. Zij spreekt Frans op hetzelfde niveau als dat ik Nederlands
spreek. Ze spreekt de taal niet vloeiend en begrijpt niet alle subtiliteiten, een derde taal
is altijd moeilijk. Zij is lid van een commissie en zit daar als enige Nederlander aan tafel.
Omdat zij Frans spreekt, worden de bijeenkomsten in het Frans gehouden, maar ik denk
dat ze dat best moeilijk vindt. Ik persoonlijk, als iemand die vergaderingen in het
Nederlands heeft bijgewoond in een buitenlandse onderneming, vind dit respectloos,
ook al spreek ik Nederlands. Mijn team bestaat uit negen Fransen en één Nederlander
en een groot deel van de vergadering is in het Frans. Ze spreekt goed Frans maar ik begin
dan Engels te praten, ik leef met haar mee want ik denk dat het moeilijk voor haar is en
dat de Fransen niet beseffen wat het betekent om een vergadering in een derde taal bij
te wonen. Het is één ding om wat Frans te praten bij de koffieautomaat, maar het is iets
anders om de subtiliteiten van een strategische kwestie in het Frans te begrijpen, maar
dat is niet de mentaliteit van Air France, terwijl de Nederlanders de hele avond Engels
praten als je met zijn tienen om de tafel zit en er is één buitenlander bij, omdat het hen
niet uitmaakt, zij hebben genoeg kennis van het Engels om subtiliteiten uit te drukken.
Dat vind ik jammer, en het gebeurt ook op een redelijk hoog niveau. Ik weet niet of het
een soort luiheid is, met betrekking tot het Engels, of ongemak, of dat ze het gewoon
niet zien.'
Tegelijkertijd lijkt KLM meer inspanningen te verrichten om zijn medewerkers Frans te leren
dan Air France in omgekeerde richting doet.
'De Nederlanders hebben een cursus ''Leren samenwerken met de Fransen'' om hen te
leren hoe Fransen intercultureel werken enzovoort. Bij Air France is zo'n cursus net
georganiseerd en begonnen, terwijl de fusie al 10 jaar geleden was.'
Ook de KLM-medewerkers hebben het regelmatig over taalproblemen.
'Het management van een gemengd team kan behoorlijk uitdagend zijn. Als eerste de taal.
We hebben afgesproken dat de bedrijfstaal Engels is en een paar Fransen in mijn
organisatie spreken weinig of geen Engels.'
'Ik merk dat de Fransen nu steeds vaker durven te zeggen “je mag aanwezig zijn, maar de
vergadering is in het Frans”.'
'De communicatie tussen de medewerkers van Air France en KLM en tussen de vakbonden
van Air France en KLM is tenenkrommend slecht. Dit komt door de taalbarrière. En die
taalbarrière blijft altijd bestaan.'
De Nederlanders die op CDG werken spreken Frans, en een gedeelte van de interviews werd
in het Frans afgenomen, een taal die ze perfect beheersen. Maar niet iedereen beheerst de
taal even goed. En voor sommigen werpt het bedrijfsbeleid op dit punt vragen op.
'Er zijn problemen met de taal die we dagelijks spreken, want officieel is dat Engels en
ook alle communicatie is in het Engels. Maar in de praktijk spreek ik Frans, Engels en
Nederlands [...] dus als je geen Frans spreekt, denk ik, als Nederlander, dan heb je echt
aanpassingsproblemen.'
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'Ik verhuis naar Parijs, ik volg cursussen Frans, zelfs voor mijn man organiseren ze
cursussen Frans [...] voor mensen die samenwerken. [...] Ik probeer nu al anderhalf jaar
lang om Frans te leren. Ik kan een leuke lunchafspraak in het Frans hebben, een gesprek
in het Frans volgen, maar als ik een professionele discussie wil voeren, zou dat heel
moeilijk zijn, met name vanwege de snelheid, ik zou altijd te traag zijn. In het begin van
de fusie zeiden we: oké, probeer een taal te kiezen die voor niemand de moedertaal is,
en dan moeten we ons best doen om onszelf goed uit te drukken.'
'En ik ook, zoals vorig jaar, we hadden [...], de HR-manager van de groep, hij is nu met
pensioen, ik vertelde hem ook dat ik het niet echt leuk vond dat we niet gesteund worden
om Frans te leren als we hier komen en hij was heel, heel pinnig tegen me en zei dat de
groepstaal Engels is, niet Frans. En van iedereen wordt verwacht dat ze Engels spreken.
En ik zei ''Ja natuurlijk'', als ik tijdens mijn dagelijkse werk samenwerk met mijn collega's,
natuurlijk, de documenten zijn in het Engels en we spreken Engels, maar het is een feit
dat veel Fransen liever Frans spreken, wat voor mij niet iets is dat we moeten afdwingen.
Ik vind alleen maar dat als we hier naartoe komen, we ons best moeten doen om te
integreren. En als je de taal spreekt, dan krijg je een heel andere relatie dan wanneer je
afstand bewaart door een vreemde taal te spreken, dus voor mij is dat ook een element
dat de onderneming definieert, dat ze deze integratie niet ondersteunen. Ze zeggen dat
we op de een of andere manier gezamenlijke functies hebben, we mengen een beetje
maar tegelijkertijd ondersteunen ze het niet volledig.'
'Soms is de taal ook een probleem, [...] als we onze interne vergadering hebben, dan is
het altijd: ''Zullen we het in het Frans doen, of in het Engels? Oh, [...] is er, laten we het
dan maar in het Engels doen.'' En dat komt steeds terug, de taal, alhoewel ik best goed
Frans spreek. Maar als ik een bedrijfsvergadering in het Frans moet doen, moet ik zoeken
naar woorden, moet ik... ik begrijp niet alles, dus soms kan ik belangrijke dingen missen,
wat ik natuurlijk niet leuk vind en dus doe ik het liever in het Engels. Maar daar zijn ze
niet altijd even blij mee, zou ik zeggen, dus dat is een soort van, een beetje iets dat... [...]
ik zou zeggen, de collega's van mijn directe afdeling, zij spreken heel behoorlijk Engels,
dus dat is geen probleem. Maar we, ik heb ook elke twee weken een vergadering met
mensen die zich bezighouden met de nationale markt, dus zij komen nooit buiten
Frankrijk. Zij zijn het niet gewend om Engels te praten, en dus is die vergadering altijd in
het Frans, de hele vergadering, en ik vind het best moeilijk om alle discussies te volgen.
Maar dat is vooral... De vergadering moet in het Frans worden gehouden, ze spreken
geen Engels, sommigen van hen. Dus... maar ze zijn niet gewend om naar het buitenland
te gaan, terwijl de collega's die ik hier heb, zij reizen ook en ontmoeten mensen met
andere nationaliteiten, dus zij moeten wel Engels spreken. En dat doen ze heel goed, dus
dat is een... Maar het ligt een beetje aan de omstandigheden, denk ik.'
De neiging om Frans te spreken is nog sterker in de gemengde teams op CDG, omdat de
Nederlanders daar slechts een kleine minderheid zijn.
'De afdeling ligt in Parijs. [...] De ervaring leert dat het werk meestal verband houdt met
Air France, meer dan met KLM. Dat blijkt ook heel duidelijk uit het team, want voordat
ik kwam, was er maar één KLM-medewerker op de afdeling van vijftien mensen. Zij ging
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weg en ik kwam vanuit KLM binnen. Ik was de enige KLM-medewerker in een team van
vijftien mensen.'
De praktische aspecten zijn verweven met symbolische aspecten, ook voor Nederlanders die
perfect Frans spreken.
'Om een voorbeeld te geven, ik was op het afscheidsfeest van Juniac, de voormalig
directeur van de Air France KLM Groep, en er waren ongeveer 100 mensen, maar er waren
7 of 10 Nederlanders, dus 5 tot 10%, inclusief de President-Directeur van KLM, Pieter Elbers,
die naar Parijs was gekomen om het afscheidsfeestje bij te wonen. En wat gebeurt er?
Juniac begint zijn toespraak, waarin hij ingaat op de Frans-Nederlandse problemen door te
zeggen: ''Ik begrijp niet waarom we nog steeds in hokjes denken! Hoe kan dat?' Maar hij
zegt het in het Frans, en dus [...] als het op dit niveau al niet werkt, hoe kunnen we dan
verwachten dat mensen in lagere functies Engels spreken als gemeenschappelijke taal?'
Het probleem wordt ook naar voren gebracht, alhoewel niet noodzakelijkerwijs even duidelijk,
in de andere richting.
'Ik heb nog steeds geen voorkeur voor de andere taal omdat ik denk dat Nederlanders
over het algemeen beter Engels spreken omdat we er van kinds af aan gewend zijn dat
alles in het Engels is. Het onderwijs is ook in het Engels... het is makkelijker om Engels te
spreken. Maar ik denk dat het handig kan zijn natuurlijk. Als je echt contact wilt hebben
met je collega's, de mensen om je heen echt wilt begrijpen, en ik denk dat een beetje
basiskennis echt een ''must'' is.'
Bij KLM heerst het gevoel dat KLM-managers veel vaker naar Parijs moeten komen voor
vergaderingen dan andersom, en dit wordt gezien als symbolisch voor het gebrek aan echte
eenheid.
'Ik weet niet of het komt doordat de holding in Parijs zit en men bij Air France denkt ''laat
ze maar hierheen komen'', maar ik merk wel een duidelijk verschil.'
'Niemand zegt op dit moment “we zijn Air France KLM”.'
Uiteindelijk, zoals een Fransman die in Nederland werkt het beschrijft, zitten we gevangen in
een vicieuze cirkel – een wederzijds gebrek aan vertrouwen tussen beide ondernemingen.
'We houden elkaar voortdurend in de gaten en zeggen waarom zouden we samenwerken
als de ander niet samenwerkt?'
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II Positievere meningen
Maar ondanks deze sombere meningen, zijn er ook mensen bij Air France die alles wat
positiever zien en die graag meer contact zouden willen. Dit gevoel komt het meest voor bij
mensen die weinig contact hebben met KLM. We zien het bij mensen die een relatie met KLM
hebben waar tegenstrijdige belangen geen rol spelen, omdat ze bijvoorbeeld deelnemen in
een activiteit waarbij er echte integratie bestaat tussen de twee ondernemingen, of omdat
hun relatie met KLM beperkt is tot een informatie-uitwisseling die positief is voor beide
partijen. Daarnaast waren veel van de KLM-medewerkers die we hebben geïnterviewd, zelfs
als ze kritisch waren ten opzichte van de samenwerking in het algemeen, vaak erg positief
over de kwaliteit van hun persoonlijke relaties en de kwaliteiten van hun Air France-collega's.

A - Gebieden waarop goed wordt samengewerkt
Er worden gebieden genoemd waar de samenwerking beperkt is en soepel verloopt.
'Wat gemakkelijk is, is de coördinatie en uitwisseling van gegevens. We hebben een
gemeenschappelijk computersysteem.'
'[Contacten met KLM-personeel] We hebben dat alleen als een passagier problemen
heeft met het boarden van een KLM-vlucht. Dat is zo geregeld.'
Sommige mensen, die in hun werk doorgaans weinig contact met KLM hebben, zijn erg blij om
te zien dat er enige vorm van samenwerking ontstaat.
'Het nieuwe aan het nieuwe vliegtuig dat we hebben, de 787, is dat KLM de engineering
en alles met betrekking tot vloottracking en toezicht en onderhoud van de vloot voor
haar rekening neemt. Bij het volgende toestel, de A350, zal Air France verantwoordelijk
zijn voor de engineering. Er kwam KLM-personeel om ons te helpen om alles op te
starten. Dit is het eerste vliegtuig waarvoor de twee ondernemingen zijn samengebracht,
dat gebeurde voorheen niet omdat iedereen zijn eigen competentiedomein had. Alles
was gecompartimenteerd en één onderneming beheerde een vliegtuig van A tot Z, terwijl
er voor dit nieuwe toestel is besloten om de kennis te bundelen. Wij doen het
onderhoud, maar als er engineering nodig is, zorgen zij daarvoor. Als ze de A350 krijgen
en engineering nodig hebben, nemen wij dat voor onze rekening. [...] Er is eindelijk wat
meer samenwerking tussen onze twee ondernemingen. [...] Maar hoe lang heeft dat
geduurd, hoe lang zijn we al samen, pas nu zien we de eerste effecten.'
Zo wordt er ook positiever gekeken naar de samenwerking tussen de vakbonden.
'We hebben collega's benaderd, de vakbond van boordwerktuigkundigen, het is heel
corporatief, het is een Nederlandse vakbond die ook heel corporatief is, we zijn dichter
tot elkaar gekomen, het is de NVET, we hebben een gemeenschappelijke lijn uitgezet die
de twee kleuren verbindt en we hebben geprobeerd om een beetje samen te werken om
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bepaalde corporatieve onderwerpen te stimuleren, engineering-onderwerpen, om te
zien wat we kunnen doen, we proberen elkaar te helpen, om KLM het werk te laten doen
in plaats van het te outsourcen. In het project om het onderhoud onder te brengen bij
een dochteronderneming zijn we ook dichterbij onze collega's gekomen om een verenigd
front te vormen tegen het management en tegen ons lokale en centrale management.
[...] Toen mensen te veel zorgpunten hadden, was iedereen bang, we hebben het
personeel op dit onderwerp gevolgd en zijn dichterbij onze Nederlandse collega's
gekomen die in dezelfde positie zaten, we hebben één gemeenschappelijke flyer
gemaakt, die was tweetalig met Frans aan één kant en Nederlands aan de andere kant.
We hebben een verklaring opgesteld voor de gemeenschappelijke ondernemingsraad, zij
deden hetzelfde aan hun kant, waarin we uit onze gezamenlijke naam hebben
gesproken. [...] In plaats van vliegtuigen naar het buitenland te sturen, redeneren wij
onze Nederlandse collega's zijn daar, ze beschikken over de capaciteit, waarom zouden
we ze niet naar hen sturen, het is onderdeel van de groep, op die manier proberen we
dingen te beïnvloeden.'
Wij herkennen deze positieve kijk op de zaken ook bij de gezamenlijke teams. Daar is meer
sprake van positieve relaties dan wanneer aparte teams van beide ondernemingen met elkaar
samenwerken.
'Je krijgt dit probleem als je een afdeling hebt die alleen van KLM of alleen van Air France
is. Als ik op een Air France-afdeling werk, doe ik mijn best voor Air France, het maakt mij
niet uit, ik weet dat KLM een partner is, maar mijn afdeling is Air France.'
'Over de prijs, de afdeling inkomstenbeheer, de prijsstelling, dat zijn gezamenlijke teams,
voor mij is het gemakkelijk. De prijsstelling is gezamenlijk en daarmee heb ik totaal geen
probleem.'
'[Over Cargo] Cargo-familie, kleine familie. [...] Een echt verlangen om samen te werken
en het bedrijf samen te besturen. Volledig afgestemde en gekoppelde processen, het
onderdeel van de Air France KLM Groep met uitstekende samenwerking, esprit de corps.
[...] Een goed voorbeeld van solidariteit.'
'Ik werd heel goed geholpen door mijn manager, die van KLM was, dat is een bijzondere
vrouw, ik heb met veel plezier met haar samengewerkt. [...] We zaten beiden bij Air
France KLM, we spraken veel met elkaar, het was een rijke ervaring. We waren beiden
nieuw in deze sector, voor mij was het noodzakelijkerwijs een Air France KLM-tool, we
waren goed op elkaar ingespeeld, we werkten ook samen als het om de Franse markt
ging, zij was er ook. We waren één geheel en voor ons was het duidelijk dat we Air France
KLM waren. [...] Ik probeerde zoveel mogelijk die instelling te hebben, geen onderscheid
te maken. We namen het beste van alles en probeerden vervolgens om compromissen
te sluiten. '
Dat er uiteenlopende standpunten bestaan in dergelijke teams lijkt heel normaal en is geen
reden voor conflict.
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'Het is normaal om discussies en meningsverschillen te hebben, wat [ook] kan gebeuren
binnen één onderneming, maar [dan] is het verborgen. Dit is normaal gedrag, we moeten
het accepteren en niet erger maken dan het is.'
Dit betekent echter niet dat het onwenselijk is om meer vooruitgang te boeken.
'Bij sommige projecten heb ik Air France-collega's die soms op een vreemde manier
reageren, die bijvoorbeeld de Nederlandse collega's in het team niets vertellen omdat
het een project was dat binnen Air France moest blijven. Voor mij is dit een instelling die
ik niet begrijp, maar die wel bestaat. Ik weet het niet hoe de Nederlanders op dit gebied
zijn.'

De KLM-medewerkers die we hebben geïnterviewd waren vaak erg positief over de kwaliteit
van hun persoonlijke relaties en de kwaliteiten van hun Air France-collega's, zelfs als ze kritisch
waren ten opzichte van de samenwerking in het algemeen. Ook werd veelvuldig benadrukt
dat het positief is om in gezamenlijke teams te werken. Ze vonden het belangrijk om van elkaar
te leren, maar hiervoor is een goede relatie en de juiste managementstijl nodig.
'Ik werk met plezier bij Air France, voor mij is het een prettige manier van werken.
Natuurlijk zijn er altijd irritaties, maar dat geldt ook bij KLM. Ik merk wel dat de cultuur
anders is, een andere balans in de samenwerking.'
'De gezamenlijke teams, de uitwisseling, is heel positief geweest voor het
saamhorigheidsgevoel.
'We moeten samen veranderen, denken vanuit het perspectief van de organisatie, en
vanuit de luchtvaartmaatschappijen. Het is niet toevallig dat ''entrepreneur'' een Frans
woord is. De lange termijn, de visie. Nederland is goed op de korte termijn en in
kostenbesparingen, we hebben altijd voor ons bestaan moeten vechten. De combinatie
met de Fransen zou perfect moeten zijn en op veel manieren is die ook perfect. Ik zie elke
dag wel voorbeelden van goede samenwerking.'
Dit wordt ook bevestigd door een Air France-medewerker die nauw samenwerkt met een
KLM-collega.
'Het is normaal dat we van elkaar leren. Op dit moment presteert KLM duidelijk beter, dus
moeten we in ieder geval benchmarken om te zien hoe KLM dat doet. Goed luisteren, en
proberen om dingen met empathie te begrijpen, en tegenwoordig is dat moeilijk in onze
managementstijl, om een sfeer te creëren waarin je kunt discussiëren en vergelijken en de
beste oplossing kunt kiezen. [...] Als je niet openlijk kunt leren van anderen omdat je
anders het idee krijgt dat je verloren hebt... Het is een managementstijl die we moeten
leren.'
De Fransen zeggen vaak dat er onder KLM-medewerkers over het algemeen veel onwil is ten
opzichte van Air France, maar dat dit niet geldt voor mensen met bijzonder geïntegreerde
functies, en met name voor de mensen die in Parijs werken.
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'KLM moet al zijn uiterste best doen om Nederlanders te vinden die hierheen willen
komen, zelfs met de expat-voorwaarden zijn de Nederlanders nog steeds heel erg
gericht op hun thuisland, ondanks hun internationale reputatie, zoveel zelfs dat er veel
expats werken op de [afdeling] in Parijs waar ik vandaan kom, [...] het is een belangrijke
kwestie voor KLM, plotseling sturen ze expats naar Parijs [...] [maar] bij KLM kunnen ze
maar met moeite mensen vinden, dus halen ze Nederlanders van buiten de organisatie
binnen die ze direct als expat doorsturen naar Parijs [...]. Ik zie in ieder geval veel
rancune tegen Air France bij KLM. Vooral bij mensen die in Amsterdam hebben gewerkt.
De mensen in Parijs zijn per definitie al meer open. Je merkt het in discussies met
mensen die daar zijn, niet in [de sterk geïntegreerde afdeling waar de betreffende
persoon werkt], we werken aan veel goede voorwaarden en dat is belangrijk, maar als
ik de flyers van de KLM-vakbond lees of als ik volg wat er daar gebeurt, is er nog steeds
veel wrok die gebaseerd is op de mythe dat KLM inkomsten genereert voor Air France
en dat KLM groeit, terwijl Air France stilstaat en dat is absoluut niet goed voor de
samenwerking, en dan heb ik ook nog het voordeel dat ik al hun Nederlandse kreten
begrijp tijdens conference calls omdat ze niet weten dat ik Nederlands spreek.'
Goede samenwerking kan ook gerelateerd zijn aan een overdracht van vaardigheden binnen
dezelfde onderneming.
[Na de ontvangst van een nieuw vliegtuigmodel] 'KLM was veel geavanceerder, er werd
een gemeenschap opgericht met de piloten van beide ondernemingen [met betrekking
tot het vliegtuig in kwestie].'
'We hebben heel goede ervaringen opgedaan met een project over veilig vliegen, heel
professioneel. We hebben veel geleerd, we liepen achter wat betreft deze professionele
logica. We hebben weer de norm binnen onze sector gehaald.'
'Als het gaat om onze operationele activiteiten moeten we nog veel bespreken over onze
methodes, over de organisatie van vergaderingen, over op tijd klaar zijn, over de
agenda's. En ik heb ook veel geleerd over management, omdat ik werd aangestuurd door
Nederlanders, het is gewoon anders. [...] Het is echt heel leerzaam.'
Informele relaties kunnen heel goed werken.
'Ik vond de KLM-teams altijd heel vriendelijk, heel open. Ik vond het niet moeilijk om met
ze te praten. Ze zijn heel aardig.'
'Ze zijn altijd heel beleefd, heel prettig. We kunnen meningsverschillen hebben, maar ze
blijven netjes. Ik heb nooit enige vijandigheid gevoeld, en zij ook niet. De problemen zijn
zo groot dat ze niet kunnen worden opgelost door een groep piloten. Zij hebben de
oplossing ook niet.'
De interviews met de Nederlanders van KLM geven ook een positief beeld van de
interpersoonlijke relaties.
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'Op persoonlijk vlak kunnen we heel goed samenwerken met onze collega's van Air
France.'
'De samenwerking met mijn Franse collega is fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee. De
samenwerkingen die ik heb en heb gehad met andere Fransen zijn ook heel prettig
verlopen.'
'We hebben een open, transparante, constructieve en goede relatie. We respecteren
elkaars mening, we passen ons aan, en laten één gezicht zien aan de buitenwereld [...]. En
we respecteren elkaar als persoon.'
Goede persoonlijke relaties worden gezien als een essentieel onderdeel van de
kennisoverdracht tussen Air France en KLM.
'De afgelopen jaren hebben we veel Fransen persoonlijk leren kennen. En het zijn allemaal
bijzonder gewone mensen! Als ze ons beter kennen, dan gaan ze van: hé, hoe doet KLM
dat? Om je een idee te geven, het werk dat ik hier verricht met zes mensen, doet mijn
collega met 24 mensen.'
Wat opvalt, is dat de managers van KLM een duidelijk onderscheid maken tussen de Fransen
als persoon en de Fransen als groep. Een KLM-manager die een tijdlang heeft gewerkt op een
afdeling die bijna 100% Frans was, heeft heel slechte herinneringen aan die periode:
'het was verschrikkelijk. Ik vond ze arrogant, kortzichtig en niet open. Dat kwam doordat
ze allemaal dezelfde bloedgroep hadden, dat moet je niet doen. Als persoon waren ze zo
slecht nog niet.'
Toch heeft dezelfde manager ook heel goede ervaringen met de Fransen:
'Uiteindelijk bestaat er niet zoiets als ''de Fransen''. Ik heb met geweldige mensen
samengewerkt.'

B - Vooruitgang in een dynamisch proces
Soms zijn de opstartproblemen, die te maken hebben met het feit dat mensen die ter
beschikking moesten staan van beide ondernemingen in de praktijk toch de voorkeur gaven
aan hun moederonderneming, opgelost, hoewel deze oplossing waarschijnlijk niet erg stabiel
is. Verschillende Fransen benoemen dit soort situaties.
'Vanuit bedrijfsperspectief hadden we in het begin problemen met KLM-medewerkers,
en misschien ook wel met medewerkers van Air France, die probeerden om een
beslissing van een van de twee ondernemingen opzij te schuiven om hun eigen omzet te
stimuleren. Ik denk dat het nu is opgelost, de salesteams werken nu samen. [...] Bij Cargo
hebben we zes maanden zonder directeur gezeten, waardoor we weer te maken kregen
met de problemen die we hadden aan het begin van de alliantie, persoonlijke projecten
die doorliepen, ongeacht wat anderen deden, en projecten die gezamenlijk hadden
kunnen worden uitgevoerd, waardoor [de andere partij] een beetje aan de kant of buiten
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spel werd gezet, enz. Nu er onlangs een nieuwe directeur is aangesteld, hoop ik dat de
situatie weer normaliseert.'
'Het is beter geworden, er is informatie uitgewisseld door de bagagedienst, mensen van
Schiphol zijn naar Parijs gekomen om te kijken hoe wij werken, mensen van Parijs zijn
naar Schiphol gegaan om te zien hoe de hub werkt. Wat betreft de bagageafhandeling
hebben de afdelingshoofden gesprekken gevoerd met een open informatie-uitwisseling,
het is beter geworden.'
'En ik denk dat het steeds meer een kwestie is van opbouwen van vertrouwensrelaties
met de mensen waarmee we samenwerken om alles goed te laten werken. Omdat je in
feite hetzelfde wantrouwen kan voelen jegens Fransen die je niet vertrouwt en die je
smerige streken leveren. Er moet meer vertrouwen komen en als je in teams wordt
ingedeeld, word je samengevoegd, niemand heeft daarom gevraagd, nou ja, dan kan het
even duren. Je moet elkaar leren kennen. [...] Tegenwoordig kennen de mensen in de
commerciële sector elkaar. Dus eigenlijk creëer je een systeem waarin je werkt,
samenwerkt met de mensen die je vertrouwt.'

Ook wordt een vloeiende beheersing van het Engels vaak genoemd, maar vanuit
tegenovergestelde invalshoeken.
'Het grootste voordeel van de fusie met KLM was dat we gedwongen werden om ons
Engels te verbeteren. Daar beriepen ze zich vaak op in het begin. Dan zeiden ze dat het
kwam “omdat ze het niet goed hadden begrepen.” Maar dat is nu voorbij. Het was niet
per se vanwege ons Engels dat ze het zo speelden. Nu is dat voorbij.'
'Ze hebben uitgesproken meningen, het is moeilijk om hen op andere gedachten te
brengen, maar het is niet onmogelijk. Veel mensen, met name bij KLM, voelen zich beter
dan Air France, zeker als het om taalbeheersing gaat, omdat ze Engels spreken en
sommigen zelfs Frans, het is gemakkelijker voor hen om hun mening naar voren te
brengen en hieraan vast te houden, en de Fransen zijn niet zo assertief en hebben vaak
moeite om hun standpunten te verdedigen, maar tot dusver sluit het verdere discussie
niet uit en ik vind het net zo moeilijk om de Fransen bij Air France van mening te laten
veranderen als de Nederlanders bij KLM. Maar de Fransen bij Air France zijn erg verbaasd
hoe moeilijk het is om Engels te leren, en dit bemoeilijkt de gesprekken met de
Nederlanders. Ook tegenwoordig is Engels voor Air France nog steeds erg lastig, je hebt
topmanagers die problemen hebben met het Engels, het is niet eenvoudig.'
Men is van mening dat de kwaliteit van de bereikte samenwerking afhankelijk is van een aantal
factoren die te maken hebben met de aard van de werkzaamheden en de organisatiestructuur
waarvoor gekozen is.
'Er zijn Air France KLM-functies waar een goed wederzijds begrip heerst en dat werkt
goed. Dan is alles goed geregeld. Misschien zijn de dingen op managementniveau wel
eenvoudiger geworden, doordat er één baas is. Als er drie directeuren zijn, waardoor niet
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alles hiërarchisch is, en als er financiële kwesties zijn die direct worden opgepakt door de
CEO's van de luchtvaartmaatschappijen, dan is het wat moeilijker.'
Bij KLM zijn er ook mensen die over het algemeen heel positief zijn over de relatie met Air
France.
'We mogen ons gelukkig prijzen dat we mogen samenwerken met de Fransen, maar we
moeten de positieve energie terugkrijgen.'
'Het maakt niet uit hoe je georganiseerd bent, als twee mensen zeggen dat we gaan
samenwerken, dan kom je met een oplossing.'
'Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, en verschillende procedures en politieke belangen,
maar dat is overal zo.'
Het probleem van de Engelse taal wordt ook vaak aangekaart door geïnterviewde KLMmedewerkers en dit wordt over het algemeen gezien als een oorzaak van de problemen.
'Mijn ervaring met het gebruik van de Engelse taal is dat je controlevragen moet stellen
over de dingen die je hebt afgesproken. Hoe vloeiend ze de taal ook spreken, door de
controlevragen merk je vaak dat de boodschap niet is overgekomen.'
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III Franse meningen over de ondervonden problemen

De geïnterviewde medewerkers van Air France gaven in diverse gevallen hun mening over wat
zij zagen als de Nederlandse onwil om samen te werken.
A - Zelfstandigheid en de rol van geld
Er wordt een sterke behoefte aan zelfstandigheid genoemd.
'De onuitgesproken beweegreden is de wens om enige onafhankelijkheid te behouden
en om op elk moment binnen een redelijke termijn van één à anderhalf jaar een splitsing
tussen Air France en KLM te kunnen bewerkstelligen, waarbij KLM weer een
computersysteem op poten kan zetten dat los staat van dat van Air France.'
'Ze willen zich te allen tijde los kunnen maken van Air France. In het systeem wordt
datgene dat omkeerbaar is geaccepteerd, ongeacht wat het beste systeem is. Zo wordt
de mogelijkheid van zelfstandigheid behouden.'
'Het is alsof hun gedrag erop gericht is altijd zelfstandig te kunnen zijn. Ze zijn nog altijd
beducht volledig afhankelijk te worden van het team van Air France of het Air Francesysteem.'
'De Nederlanders wilden de controle over deze systemen niet opgeven. '
'Het systeem werkte goed voor veel zakelijke functies, waaronder inkomstenbeheer. Het
werkte niet voor de afdeling Finance. Er is de nodige weerstand. Ik heb het gevoel dat
KLM in hoge mate zelfstandig wil blijven.'
De relatie van de Nederlanders met geld wordt ter sprake gebracht.
'Wanneer we het hebben over de Nederlanders, die we aanduiden als de Bataven,
hebben we het over hoe meedogenloos ze zakendoen, ze kijken enkel naar winst, ze
werken niet zoals wij.'
'We weten uit de pers dat er mogelijk spanningen zijn op directieniveau. Er wordt
beweerd dat KLM zich wil afsplitsen van Air France omdat ze niet blij zijn met het feit dat
we niet genoeg geld verdienen; de Bataven zijn erg op de centen.'
'Het zal veel eenvoudiger zijn om ons staande te houden wanneer Air France het beter
doet, ook al loopt de kwestie met de raad van bestuur van KLM de spuigaten uit.
Nederlanders hebben respect voor je als je geld verdient. Als je geld verliest, dan komt
dat waarschijnlijk doordat je niet erg effectief te werk haat, en dan zullen ze je niet
volgen. '
Aan Nederlandse zijde wordt deze relatie met geld niet ontkend, maar juist als iets positiefs
gezien, en is het juist dit Franse gebrek aan ondernemerschap dat wordt bekritiseerd. Zoals
we hieronder zullen zien, zijn de Nederlanders behoorlijk ontstemd over de onwil van Air
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France om actie te ondernemen naar aanleiding van het verschil in winstgevendheid tussen
Air France en KLM.
'De Fransen besturen niet met het oog op winst, maar op arbeidscontinuïteit.'
'De Fransen geven de voorkeur aan het beschermen van arbeidsplaatsen en alles zelf
doen.'
'Ik wil elke dag mijn uiterste best doen om geld te verdienen met dit bedrijf, in een lastige
omgeving. Een bepaalde categorie Fransen, voornamelijk de oudere medewerkers, zijn
niet vooruit te branden.'
'Ik weet niet waarom de Fransen geen geld verdienen.'

B - Sommige Fransen geven blijk van zelfkritiek
De Nederlanders schetsen een nogal onvriendelijk beeld van de Fransen, hetgeen volgens
sommige Fransen niet zonder reden is.
'Een onderliggend idee [van de Nederlanders] is een beetje dat we net Arabieren zijn:
niet helemaal te vertrouwen, werken slecht, zijn smerig, smakken tijdens het eten. En
dat werd echt bevestigd door alle [Franse] collega's. Luid praten, alles zeggen wat in ons
opkomt, twee uur de tijd nemen om te eten terwijl de Nederlanders daarvoor 20 minuten
uittrekken.'
'Hun beeld van de Fransen is dat wij levensgenieters zijn. In Nederland wordt veel minder
gefeest, soberheid is de norm.'
'Het boterde niet tussen KLM en Alitalia. Misschien zeggen ze tegen elkaar dat het bij de
Fransen van hetzelfde laken een pak is.'
'Nederlanders zeggen: “luilakken zijn het bij Air France, altijd aan het staken, altijd aan
het klagen, duur, en als we bij hen te gast zijn, worden we afgesnauwd.” Dit is het beeld
dat ze schetsen, en misschien klopt het wel.'
'Ik neem mijn Nederlandse collega's niets kwalijk. Als ik in hun schoenen zou staan, zou
ik hetzelfde doen, Franse stakers, hun k.... land zonder enige vooruitgang.'
'Stakingen, lunchpauzes en vrije dagen, dat alles irriteert mateloos.'
'Wij weten ook wel dat we een sociaal stelsel hebben dat anders in elkaar zit, dat het
bedrijfsleven veel meer hinder ondervindt van conflicten. Daar [in Nederland] hebben ze
overeenkomsten, alles verloopt zoals het moet en daardoor zijn er soms momenten van
boosheid, onbegrip. We zijn anders, cultureel zitten we niet op één lijn. Misschien
zouden ook wij ons opwinden als we zagen dat zij minder geld verdienden dan wij,
misschien zouden we daartoe alle reden hebben.'
'Ik heb niet het gevoel dat de Nederlanders zich kunnen verplaatsen in hun collega's bij
Air France, behalve met flink wat ironie: wat gaat hij tegen me zeggen?'
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'Ze zijn ten slotte opgekocht door Air France, dat verliesgevend is en blijft. En zij maken
winst. Dus hebben ze sterk het gevoel dat Air France een blok aan hun been is. Dus is het
begrijpelijk dat ze enigszins ongerust zijn... Daarom denk ik dat wanneer zich
daadwerkelijk problemen aandienen, ze erg bang zijn voor onze sociale [dimensie], voor
ons onvermogen de contractproblemen met de piloten op te lossen, ofwel alles wat te
maken heeft met de vakbonden PNT (technisch luchtvaartpersoneel) en PNC
(commercieel luchtvaartpersoneel).'
Deze scepsis is inderdaad aanwezig onder KLM-personeel.
'Als we zouden toegeven aan Franse grillen zoals stakingsdrift en het afwijzen van
compromissen, zouden we ons doodvonnis tekenen.'
'Het is lastig met de Franse vakbonden. Maar ik denk dat de vakbonden in Nederland
realistischer zijn. En ze worden waarschijnlijk serieuzer genomen door de
bedrijfsdirecties, omdat de directies zeer regelmatig om de tafel zitten met de
vakbonden. En ze houden hen op de hoogte van het reilen en zeilen van het bedrijf,
financieel, operationeel, partners, zeer vertrouwelijke informatie soms, maar ze hebben
een geheimhoudingsplicht. Dus ze weten wat de status is, en wanneer de formele
onderhandelingen vervolgens van start gaan, en als de directie met maatregelen komt,
zijn de vakbonden nooit verbaasd omdat ze het zagen aankomen. Ze wisten wat er
speelde. Terwijl vakbonden hier in Frankrijk enkel gesprekspartner zijn tijdens
onderhandelingen. En dan is het vaak al te laat. Dus dan zeggen de vakbonden “waarom
kom je hier nu pas mee? En waarom moeten we al deze maatregelen nemen? We zijn
niet geïnformeerd, we wisten er niets van”, dus ze worden voor het blok gezet. En als je
ze van meet af aan zou informeren, op de hoogte zou houden, dan weten ze meer over
de situatie van het bedrijf, over de resultaten, over de begroting, over de vooruitzichten.
Dan zijn ze minder verrast.'
'Het kan niet zo zijn dat als we dingen samen gaan doen namens de groep, dat we dan de
inefficiënties van Air France op de koop toe moeten nemen.'
Een aantal meningen die aan Franse zijde werden geuit, betreffen de werkwijze van Air
France. In dit verband wijzen velen op het trage besluitvormingsproces bij Air France.
'Air France heeft een zekere logheid [...]. Zij weten hoe ze sneller kunnen opereren, vaart
achter dingen te zetten, zeg maar. Bij ons kan het een half jaar tot een jaar duren voordat
we het eens zijn over wat we moeten doen.'
'Mijn Franse ondergeschikten, oké, we kunnen elkaar begrijpen, maar de
besluitvormingskanalen binnen Air France zijn ondoorzichtiger, de overlegcircuits, hoe je
degene die het besluit neemt, de president-directeur, naar behoren inlicht, dat is niet
duidelijk. Bij KLM zijn de rapportagelijnen veel korter, en wordt er minder moeilijk
gedaan over het 'passeren' van hiërarchische niveaus. Als een Nederlander iets mee te
delen heeft aan zijn de leidinggevende van zijn directe leidinggevende stuurt hij hiervan
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een afschrift naar zijn directe leidinggevende, terwijl dat bij ons niet zo snel zal worden
geaccepteerd.'
'Het probleem dat we bij Air France hebben, is dat onze omzet heel laag is, we hebben
een laag van managers die er enkel zijn omdat ze de juiste leeftijd hebben, ze werken er
al jaren, ze nemen geen beslissingen. Bij KLM is het management veel jonger, ze hebben
veel snellere carrières, ze zijn responsief. Als ik een vraag heb, krijg ik antwoord, terwijl
ik zelden antwoord krijg als ik een Air France manager iets vraag. Ik vind niet snel iemand
die zijn nek uitsteekt om me te steunen of een standpunt te verdedigen.'
'Het wemelt daarnaast van de jaknikkers. De leidinggevende bij Air France volgt de
instructies van zijn manager op. Er is geen charismatische leider met hart voor de zaak
die we willen volgen. Het is moeilijk mensen te vinden die knopen doorhakken. We
bestuderen de kwestie, en gaan na of we alles goed begrijpen. Het probleem is de
traagheid van de besluitvorming.'
'Ik zie een groot verschil tussen Air France en KLM als het gaat om de snelheid waarmee
ideeën zich verspreiden. Wanneer er een idee is bij KLM doen ze alles wat nodig is om
het uit te voeren, koste wat het kost, zelfs wanneer het risico bestaat dat er een
verkeerde keuze wordt gemaakt, terwijl we bij Air France eerst diep gaan nadenken, een
stapje terug doen, een onderzoek uitvoeren, etc.'
'De Franse managers bij Air France hebben een extreem hiërarchische cultuur, en
delegeren weinig. Een goede manager bij Air France is iemand die nooit een fout heeft
gemaakt, een beetje een gladjanus. Ik denk dat een goede manager [kan worden
afgerekend] op zijn vermogen te leren van fouten, zijn vernieuwingsdrang en de groei
van zijn team. Daaraan wordt bij Air France nauwelijks waarde gehecht, en ik denk dat
veel Nederlanders zich hierover verbazen. De managers bij Air France moeten alles
afgrendelen zodat niks bij hun baas terechtkomt, zodat ze kunnen zeggen dat alles op
rolletjes loopt. De Nederlandse manager is veel transparanter, en zulk gedrag vinden
Nederlanders verbijsterend en stoort mij mateloos.'
Dit wordt gezien als een rechtvaardig argument voor de onwil van KLM om samen te werken
bij de uitvoering van gezamenlijke projecten.
'Het argument is over het algemeen vooral gebaseerd op kosten en vertragingen in de
uitvoering. Het kostenargument kan in de meeste gevallen eenvoudig worden weerlegd
maar wat de vertraging in de uitvoering betreft, hebben ze helemaal gelijk.'
'De Nederlanders zijn gefrustreerd over het feit dat hun Franse [collega's] vaak als
spelbreker fungeren door te wikken en te wegen en een besluit te betwisten. Als je
onafhankelijk blijft, kun je effectiever werken. Air France heeft een zekere logheid, een
technische expertise die vele malen groter is maar een logheid, een gebrek aan
flexibiliteit.'
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'Aangezien het moeilijk is om knopen door te hakken, laten we dingen een beetje op hun
beloop en raakt Air France achterop, terwijl KLM juist vooruitgang boekt.'
De strenge hiërarchie bij Air France is een aspect van deze logheid.
'Er is nog altijd een vrij strenge hiërarchie bij Air France, tussen mij en de CEO zitten
zeven, acht of negen managementlagen.'
De stakingen waar de Nederlanders zich zo aan storen worden soms in verband gebracht
met de managementstijl bij Air France, hoewel op dit punt vooruitgang is geboekt.'
'Ook betreuren we dat de staking ons in de wielen rijdt omdat we geld verliezen. Vaak
lijkt het erop dat als we niet door deze fase heenkomen, we helemaal niets voor elkaar
krijgen. [...] Bij Air France is te zien, met name in het geval van de grote stakingen in de
jaren tachtig, dat deze stakingen de loop van de geschiedenis van het bedrijf drastisch
hebben veranderd, dus achteraf gezien hadden ze misschien hun nut, maar ze werden
toentertijd fel veroordeeld en bekritiseerd. Dit is onze manier van werken, we steken
niet eerst de koppen bij elkaar om het pad te effenen. Het is de directie die de projecten
aandraagt, ze geven niet genoeg ruimte aan de vakbonden, die zich vrij roekeloos
gedragen omdat ze niet vooraf worden geraadpleegd en daarom hoog inzetten. Het gaat
van oudsher zo, het is cultureel bepaald, het is moeilijk te veranderen, hoewel we
vandaag de dag projecten opstellen en beter communiceren. Het is moeilijk om de
software te veranderen om tot een andere manier van werken te komen. Wat volgens
mij nog altijd ontbreekt en waar het echt aan schort, dat is vertrouwen. We zijn
wantrouwend. Dit is te zien bij de verschillende president-directeuren, het soort gedrag,
we hebben niet veel vertrouwen in de leidinggevenden. Vandaag de dag hebben we te
maken met steeds nieuwe plannen en wijzigingen in het management, en dat maakt
dingen ingewikkeld. Anderhalf jaar geleden zeiden we dat we vliegtuigen zouden
verliezen, dat we in een recessie terechtkwamen. Maar we hebben ons flink
ingespannen, 20% meer productiviteit, de piloten niet, terwijl hun salarissen nog altijd
een stuk hoger liggen dan bij ons, maar daar heeft niemand het over. Jammer voor ons,
want we hebben ermee ingestemd. Als we niet overstag waren gegaan, zouden we nu in
hetzelfde schuitje zitten, want ze hebben zich niet ingespannen, we hadden moeten gaan
staken. [...] Als we kijken in hoeverre ze daar naar ons luisteren, hebben we het idee dat
er nu veel beter geluisterd wordt, dat ze meer open staan, dat er meer wordt
gerapporteerd, en desondanks blijft het ingewikkeld.'
C - Felle kritiek op de groepsdirectie
De groepsdirectie wordt vaak bekritiseerd door de Fransen vanwege haar passieve houding
ten opzichte van de neiging van KLM haar eigen weg te gaan.
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'Mensen moesten het zelf maar uitzoeken, alsof je twee leeuwen in een kooi zet en
kijkt wie er gaat winnen. [...] Vanwege een gebrek aan leiderschap hebben we 10 jaar
verloren.'
'De indruk die veel mensen binnen het bedrijf hebben, is dat de vliegmaatschappijen niet
zijn gedwongen om de handen ineen te slaan.'
'Bijvoorbeeld als het gaat om de besturingssystemen van de machines, het team dat
belast is met de selectie en handhaving van de diverse besturingssystemen [...] er zijn
mensen binnen de KLM-teams die zonder enig managementtoezicht zeggen “ik ga een
andere versie van het besturingssysteem implementeren”, vervolgens zegt iemand:
“nee, deze beslissing staat haaks op het groepsbeleid, dat gaan we dus niet doen”. Dit
veroorzaakt een coördinatieprobleem, het zorgt voor een heleboel frustratie. Er zijn
mensen die zeggen: “er zijn regels, we hebben tijd geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat
ze van toepassing zijn op beide bedrijven, en KLM runt op eigen houtje een parallel
project met hele andere technologieën, en niemand zegt er wat van”. Dat zorgt echt voor
wrijving.'
'Ik zie de reactie van sommige topmanagers voor wie we demonstraties geven en aan
wie we proberen uit te leggen waarom we niet samen zijn opgetrokken. Er was een tijd
dat de baas van [...] tegen me zei: “en KLM?” Ik zei: “Nou nee, bij KLM kozen ze voor iets
anders”, en hij nam dat slechts voor kennisgeving aan.'
'Ik denk dat we niet genoeg lef hebben. [Het vorige hoofd van de betreffende sector] was
echt goed voorbereid als hij naar vergaderingen kwam. Maar hij wist niet uit het vuur te
slepen wat we hadden afgesproken. Ik zei: “het is een gebrek aan lef, hij gaat berekenend
te werk”. De Nederlanders stonden altijd met drie of vier in de frontlinie, en vormden
een blok. Het is moeilijk te begrijpen waarom, het is een kwestie van lef tonen binnen
het bedrijf, echt een assertiviteitsprobleem. [Daarentegen over een nieuwe manager] hij
is iemand die met zijn vuist op tafel slaat en als hij zijn stem verheft, luisteren mensen
naar hem.'
'Ik word gezien als iemand die [...] onvoldoende steun krijgt van de bedrijfsdirectie om
beslissingen te nemen. Uiteindelijk kunnen ze me uit de weg gaan als ze dat willen. Dit is
echt een tekortkoming van het bedrijf. [...] Soms kan het nodig zijn de handschoen op te
pakken.'
Air France wordt er soms van beschuldigd dat zij niet het nodige doet om de twee bedrijven
nader tot elkaar te brengen.
'We zien dat Air France op ons niveau niet samenspeelt, of probeert manieren te vinden
om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, ons op één lijn te brengen. [...]
Aangezien het niet vereist is dagelijks met ze samen te werken, is het uitzonderlijk, we
proberen niet een speciale band tot stand te brengen.'
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Wat zich afspeelt op hoog niveau wordt gezien als gebaseerd op moeilijk te doorgronden
beweegredenen.
'We zien regelmatig dat het topmanagement met de armen over elkaar blijft zitten, dus
zonder te vervallen in een samenzweringstheorie: er zijn bij KLM andere invloedrijke
partijen buiten de groepsdirectie die beslissingen tot stand brengen.'
'Alles wordt tegen elkaar afgewogen en we kunnen niet alles winnen. Het bedrijf zegt dat
dit misschien [...] niet van essentieel belang voor het bedrijf is.'
'Ik denk dat als dingen heel duidelijk zouden zijn aan de top, we niet de problemen
zouden hebben waar we nu mee kampen. Want in feite zijn we kleine visjes in het water
die proberen hun weg te vinden en vooruit te komen, maar af en toe hebben we het
gevoel... dat de dingen op het hoogste niveau niet erg duidelijk en wellicht niet
transparant genoeg zijn. [...] Ik zou zelfs zeggen dat hoe verder je van het hoofdkantoor
verwijderd bent, hoe beter. [...] Hoe dichter je bij het hoofdkantoor in de buurt komt,
des te meer je een soort... soms spanning of politieke lading, etc. voelt... Wanneer je op
locatie bent, stel je geen vragen omdat mensen daar altijd hebben gewerkt, in ieder
geval, ze werken voor Air France en KLM, het is ingebakken, het zit in hun genen, ze
zeggen niet het is een instructie van Air France of van KLM. Mensen zijn er om Air France
KLM aan de man te brengen of te vertegenwoordigen en dat doen ze, zelfs heel goed.'
Air France zou niet zo zelfverzekerd als KLM voor de dag durven komen.
'Hun waarden stralen heel sterk iets uit van "wij zijn Nederlands”. [...] Toen ik dat zag,
maakte het me... omdat het is alsof we ons eigen bedrijfsproject op poten zetten en
zouden zeggen “wij zijn Frans”.'
Er is soms verregaande kritiek op Air France.
'Air France is een bedrijf zonder menselijk gezicht, zonder waarden.'
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IV Nederlandse meningen over de problemen
A - Een interpretatie van Nederlandse standpunten
Afgaande op de Nederlandse meningen over Franse gedragingen en houdingen, lijkt het alsof
de medewerkers van beide bedrijven nu meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen, ook al is
er niet altijd sprake van een sterke wederzijdse waardering. Alle aspecten die worden
weerspiegeld in de Franse kijk op KLM, zoals hang naar zelfstandigheid, voorkeur voor snelle
besluitvorming, etc., worden ook genoemd door de geïnterviewde Nederlanders. Maar
uiteraard verschillen de interpretaties en inschattingen.
Wat de wens van KLM om zelfstandig te blijven betreft, wordt als verklaring aangevoerd dat
dit iets is dat '"in de genen" van het bedrijf zit. Maar het heeft ook te maken met het belang
dat wordt gehecht aan 'beter', d.w.z. winstgevender, zijn dan Air France. Hier is sprake van
een zeker dualisme: als KLM winstgevend(er) blijft, is dat een argument om relatief
onafhankelijk te blijven.
'KLM heeft een aversie tegen bemoeienis van bovenaf en laat de business units zoveel
mogelijk hun eigen gang gaan. Dat zit diep in de genen.'
'De Fransen konden geen vat krijgen op de Nederlanders. Niet op de traditionele
hiërarchische wijze. Ze zagen ons als chaotisch.'
'Ik denk dat Air France er verstandig aan doet KLM te laten doen waar ze goed in is,
namelijk zorgvuldig zoeken naar synergievoordelen, met oog voor de cultuurverschillen.
Ik denk dat men zich daar op topniveau bewust van is en dat men daarom uiterst
voorzichtig is om aspecten van de Franse cultuur op te dringen aan de Nederlanders.'
'Zolang je winst maakt, heb je een reden om te zeggen: “niet mee bemoeien, het gaat goed
zo”.'
'Bij KLM werken zo'n 1.500 mensen bij Marketing & Sales, bij Air France zijn dat er 6.000.
We maken een winst van 650 miljoen op onze vluchten. En zij niets, alleen verlies.'
Maar tegelijkertijd dringt het besef door dat KLM eigenlijk niet langer onafhankelijk is:
'KLM is niet langer onafhankelijk. Deze mensen leven in een wereld die ze zelf hebben
gecreëerd, en die in de afgelopen 12 jaar [na de fusie] vorm heeft gekregen. Het is
ontkenning.'

B - Verwijzingen naar een efficiënte en winstgevende bedrijfsvoering
De trage besluitvorming bij Air France (en daardoor binnen de groep) is een belangrijk
struikelblok. Naar het oordeel van de Nederlanders is dit aspect onlosmakelijk verbonden met
de Franse gezagsverhoudingen. De hiërarchie binnen Air France wordt door KLM gezien als
het ontlopen van verantwoordelijkheid. Het is immers niet aantrekkelijk voor een Franse
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ondergeschikte om zijn/haar nek uit te steken, want dit zou door de baas niet op prijs worden
gesteld. Bovendien vinden Franse managers het handhaven van continuïteit en banen
belangrijker dan het nemen van risico's.
'De besluitvorming duurt langer, het is een andere wereld.'
'Ik denk dat een heleboel tijd verloren gaat met discussies over futiliteiten. Het
besluitvormingsproces is traag, stroperig. Mijn grootste irritatie is het totale gebrek aan
ondernemerschap [bij Air France]. Alles moet worden bestudeerd, als je 10.000 euro wilt
uitgeven moet je vier keer op je knieën gaan en zes handtekeningen bemachtigen. Bij KLM
zie ik veel meer gezond ondernemerschap. Snellere besluitvorming, goed idee, gewoon
doen. Dat zou onmogelijk zijn aan Franse zijde, en daar zit geen verandering in.'
Deze in de ogen van KLM trage besluitvorming heeft te maken met een andere kijk op werk.
'Bij KLM willen mensen werk doen waar ze voldoening uit halen, ze willen inspraak
hebben, etc. Bij Air France, ten minste in mijn team, als ze een baan hebben en ze ermee
de dag doorkomen en hun salaris krijgen, vinden ze het... hele andere criteria.'
De geringere inzet en het gebrek aan initiatief van Air France-werknemers houdt in de ogen
van geïnterviewde KLM-medewerkers verband met de verwachting van deze werknemers dat
ze beschermd zullen worden, een houding die haar oorsprong vindt in managementtradities.
'Jarenlang is de samenwerking van de gemiddelde Air France-werknemer gekocht […].
De top wist dat ze dat moesten veranderen. De gemiddelde KLM-werknemer kan
hiervoor geen begrip opbrengen.'
'Bij Air France verwachten collega's dat het bedrijf voor ze zal zorgen. Het is intrigerend,
omdat het een afspiegeling is van de Franse samenleving.'
'Bij KLM zie je een soort Amerikaanse mentaliteit: efficiëntie, productiviteit, zakelijk
inzicht, kosten, etc. Ik vind dat ze aan Franse zijde rationeel ogenschijnlijk hetzelfde
nastreven, maar tussen de regels door gaat het veelal om sociale aspecten en banen.
Efficiëntie en zakelijk inzicht worden niet altijd geaccepteerd.'
'Soms denk ik dat Air France ons ziet als vrijgevochten betweters, en KLM vindt dat de
Fransen altijd de touwtjes in handen willen hebben. Ik hoop dat ze ook zien dat KLM haar
zaken op orde heeft, bezuinigingsprogramma enzovoorts. Helaas gebeurt dat niet genoeg
aan Franse zijde. De gerealiseerde kostenbesparingen zijn te danken aan vrijwillige
vertrekregelingen, niet door terugdringing van arbeidskosten, collectieve
arbeidsovereenkomsten, etc., wat we hier wel hebben gedaan. Het heeft ontegenzeggelijk
te maken met de vakbonden. Het is een andere wereld en de vakbonden zijn daar anders
georganiseerd.'

Dit wordt door Air France beaamd, maar met een ander waardeoordeel.
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'Bij Air France moet het bedrijf in de eerste plaats laten zien dat het voor zijn werknemers
zorgt. Als er geen oplossing is, dan kun je medewerkers ontslaan of voor een andere
oplossing kiezen. Het is niet hetzelfde als in Nederland. In Nederland ben je [als
werknemer] medeverantwoordelijk voor je inzetbaarheid.'
'Bij KLM hebben ze vooral oog voor... wat ze de talenten noemen. Bij Air France zorgen
we voor iedereen, ook voor mensen die geen talenten zijn. [...] Wat dit feitelijk oplevert
is dat... vaak zie je dat... je bij KLM goed bent of niet goed bent, zo heb ik de indruk. [...]
Of je nu goed of niet goed bent... bij Air France maak je over het algemeen wel carrière
[...] dus proberen we voor ze te zorgen en iedereen verder te helpen, dus... dat is in
geringe mate een struikelblok. '
Anderzijds is een geïnterviewde KLM-medewerker van mening dat KLM erin is geslaagd een
evenwicht te vinden tussen winststreven en zorg voor werknemers.
'KLM heeft een gulden middenweg gevonden tussen “we moeten geld verdienen voor
het bedrijf” en “we moeten goed voor onze mensen zorgen”. De Fransen zijn eerder
geneigd te zeggen “we bieden een beschermde werkplek waar mensen van de wieg tot
het graf worden verzorgd, en geld verdienen is nuttig maar niet de eerste prioriteit.'

Het gebrek aan commitment blijkt ook uit iets dat KLM-medewerkers mateloos irriteert: emails niet beantwoorden. Een medewerker van Air France die in Amsterdam werkt, licht dit
toe als volgt:
'Bij Air France kunnen mensen je e-mail vergeten, maar dat is geen vergeten, dat betekent
gewoon “ik moet erover nadenken en als ik niet antwoord, bel me dan even”. Het is
omdat ze niet schriftelijk willen antwoorden.'
Het hiërarchischere karakter van Air France is ongetwijfeld een van de meest genoemde
verschillen door KLM-medewerkers, en vrijwel altijd in negatieve zin.
'Van tijd tot tijd doen zich dingen voor die me mateloos irriteren. Om een voorbeeld te
noemen: in mijn vorige functie had ik research gedaan en een presentatie gehouden, ik
verwachtte dat ik mijn onderzoek ook zou presenteren aan het hogere management,
maar dat was niet de bedoeling; mijn manager wilde mijn presentatie geven, met een
beetje input van mij. Het was niet dat hij goede sier wilde maken met mijn werk, maar
zo ging dat gewoon. Ik vond dat moeilijk te accepteren. Dit is iets binnen Air France, ik
weet niet hoe dat bij andere Franse bedrijven gaat. Je mag pas je zegje doen wanneer
dat van je wordt gevraagd, een beetje zoals een klein kind.'
'In Nederland kennen we het concept van het voorgenomen besluit. Dat is het startsein
voor de beraadslagingen. Een heel proces om de manager te behoeden voor het nemen
van de verkeerde beslissing. Dat is iets dat we in Nederland heel normaal vinden.
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Wanneer in Frankrijk de baas een besluit heeft genomen, is daarmee de kous af. Dat is
een heel belangrijk verschil in de aansturing van het bedrijf.'
'Wat ik hoor van KLM-medewerkers die in Parijs werken, is dat als je in Frankrijk een
kritische opmerking maakt over de beslissing van de baas, hij zich onmiddellijk
persoonlijk voelt aangevallen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Het is meer van:
heb je dit goed doordacht? Ironisch genoeg is het meer een blijk van loyaliteit. Weet je
zeker dat je dit wilt doen? Het gaat niet om jou als baas, maar om de beslissing.'
Om de gedragingen binnen Air France te verklaren, verwijzen de geïnterviewde KLMmedewerkers vaak naar de Franse cultuur en Franse instellingen en meer in het algemeen
naar de situatie in Frankrijk. In al deze gevallen zijn de verschillen tussen Air France en KLM
terug te voeren op iets dat groter is dan de bedrijven zelf (en daarom moeilijk of zelfs
onmogelijk te veranderen).
'Het is de cultuur binnen Air France, het is de Franse cultuur.'
'Een Franse minister zei onlangs “we zullen Air France steunen”. Maar wanneer je kosten
wilt besparen, is dat funest. Het geeft de vakbonden meer macht. Zijn wij als
Nederlanders in staat om dit te veranderen? Nee, natuurlijk niet, want het is historisch
gegroeid. Het is een Frans probleem, geen probleem van Air France. Hoe kun je praktisch
een samenwerkingsvorm tot stand brengen waarbij mensen hun werk weer met plezier
doen? Als we het probleem willen oplossen, moeten we het benoemen. We kunnen het
negeren, maar dat werkt niet.'
'Zo zijn de Fransen opgevoed, geen fouten mogen maken, altijd het hoogste cijfer willen
halen.'
'Bij KLM is er een sterke medezeggenschap, hetgeen prima werkt voor KLM. In Frankrijk
is dat volstrekt niet het geval. We kunnen bij KLM ons zegje doen voordat een besluit
wordt genomen, plannen kunnen worden gewijzigd en daardoor is er meer voeling met
het eindproduct. In Frankrijk is de structuur, ook juridisch, heel anders. Het besluit wordt
genomen door de directie en vervolgens heb je een conflict. Frankrijk is een land van
revoluties. Kijk maar naar de stakingen. Dat heeft een reden, er is geen ander middel.
Om een gesprek met de directie af te dwingen, moet je vaak eerst gaan staken. De
machthebbers maken deel uit van de elite. Er is geen dialoog met werknemers.'
'Je moet je kunnen voorstellen hoe dingen gaan in Frankrijk. De sociale verhoudingen,
de politiek in het land. Het land is failliet. Veel mensen gaan nog altijd met pensioen op
hun zestigste. De 35-urige werkweek.'
Het is ook de Franse context die volgens veel KLM-medewerkers Air France er uiteindelijk van
zal weerhouden de vereiste veranderingen door te voeren.
'Als zich een nieuwe crisis voordoet, en er komt altijd wel weer een crisis, zal de Franse
regering Air France steunen en KLM de deur wijzen. Dan kom je in handen van Delta, of
een vliegmaatschappij uit het Midden-Oosten of China. Interne netwerken [van
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managers met hun eigen belangen die elkaar helpen bij hun carrière] zijn veel sterker
aan Franse zijde dan aan Nederlandse zijde. In Nederland zijn we bereid om dit cirkeltje
groter te maken in ieders belang. Ik ken een aantal Fransen in de commerciële sector
die, hoewel ze over de aardbol verspreid zijn, contact houden en elkaar banen
toespelen.'
'Deze zomer zal op de Noord-Atlantische routes weer een concurrentiestrijd op leven en
dood losbarsten tegen de luchtvaarmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Ik denk dat
we doen wat nodig is, alleen, want de Fransen doen dat niet. Is dat een kwestie van niet
willen, of zijn het de vakbonden? Bij Air France is er elk jaar een soort stakingskalender.
Uiteindelijk zeggen de klanten: ik wil niet dat deze vracht via Parijs gaat. Duitsland wil
dat alles via Amsterdam gaat.'
'Bij veel kwesties zie je dat wij netjes maatregelen nemen in het kader van de 2020doelstellingen, optimalisering van 4% per jaar, maar we zien zulke initiatieven niet bij Air
France. Wat we bij Air France zien, is dat wanneer delen van de organisatie niet goed
presteren, de overheid mensen een vrijwillige vertrekregeling aanbiedt. Dat is niet
mogelijk in Nederland. Het sterke punt van de Fransen is hun politieke slagkracht. Die
ontbreekt in Nederland. We zijn recht voor zijn raap, weten hoe we bedrijven moeten
redden of reorganiseren, ook met onplezierige maatregelen. De Fransen weten waar ze
moeten aankloppen. Air France kreeg in de jaren negentig ook staatssteun, hoewel dit
niet was toegestaan. De Fransen hebben lak aan wat de EU zegt.'
De weerstand tegen verandering binnen Air France en de hachelijke situatie van de Franse
staat en samenleving kunnen uiteindelijk zeer verstrekkende gevolgen hebben.
'Frankrijk is eigenlijk een soort Griekenland maar dan groter. De Franse economie is een
tijdbom. En Air France is een kleine tijdbom.'
Soms wordt de loftrompet gestoken over de bij KLM doorgevoerde hervormingen, en vindt
men het jammer dat hetzelfde niet mogelijk lijkt bij Air France.
'Wat Pieter Elbers heeft gedaan bij KLM is uitzonderlijk. [...] HPO, het
kostenbesparingsprogramma van KLM (High Performance Organization), en wat het tot
stand heeft gebracht... Pieter Elbers bereikte een akkoord met de vakbonden en zei:
“onze organisatie gaat te zwaar gebukt onder onze historie; we moeten haar grondig
reorganiseren, uitgaande van basisbeginselen, namelijk: niet meer dan een bepaald
aantal managementlagen, en elke manager moet rechtstreeks rapporteren aan een
minimum aantal superieuren”. En op basis van deze heel eenvoudige beginselen herzag
hij zijn hele organisatie, en de vakbonden gaf hij de boodschap mee van “gelijke kansen”.
En “ik moet een krachtige organisatie op poten zetten voor de toekomst, met mensen
die van wanten weten, dus telkens wanneer ik een unit reorganiseer moet elke persoon,
ongeacht of zijn of haar functie wordt afgeschaft, solliciteren naar zijn of haar functie”.
Het was een enorme operatie, de financiële afdeling omvatte meen ik 175 mensen,
nadat we de organisatie hadden strakgetrokken, ging dat naar 135 mensen. Sommige
mensen behielden hun baan maar iedereen moest opnieuw solliciteren. In de context
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van Air France KLM zou dat nooit zijn gelukt, nooit. Pieter Elbers kreeg het voor elkaar,
hij nam zijn organisatie bij de hand met een enorm gevoel van trots en vaderlandsliefde:
“we doen dit voor het bestwil van ons bedrijf, voor onze toekomst”.'

Om de naar het oordeel van KLM tekortschietende management- en organisatiestructuren
binnen Air France te verbeteren en om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen voor een betere
gezamenlijke toekomst, is sterk leiderschap vereist.
'Ergens zijn we onszelf verloren in een stompzinnige richtingenstrijd. Zij [Spinetta en Van
Wijk] gaven leiding door het goede voorbeeld te geven en een droom na te streven. Ik
mis de droom volledig. Waar gaan we heen?'
'We worden geacht samen te werken, punt. We hebben leiders nodig die een koers
uitstippelen.'
'Ik denk dat het van bovenaf moet komen. De directie zegt niet tegen haar mensen
“we zijn onderdeel van een vriendschapsbedrijf en laten we er samen maar het beste
van maken”. Als dat niet gebeurt, zullen de meeste KLM-medewerkers zich blijven
bekommeren om hun eigen werkomgeving, proberen te verbeteren waar ze mee
bezig zijn, zonder echt in contact te komen met de Fransen, hen op afstand houden.
Dus het moet van bovenaf komen. En tot dusver is de directie niet echt faciliterend,
de huidige directie. Want toen het bedrijf in 2004 werd opgericht, hadden de CEO's
die toen de scepter zwaaiden over het bedrijf (van Wijk en Spinetta), echt de beste
bedoelingen, en ze wilden samen iets tot stand brengen. […] Peter Hartman was min
of meer vergelijkbaar maar minder communicatief, ik bedoel hij was erg pro-Frans,
maar de huidige CEO is niet pro-Frans. […] Nogmaals, als de directie de deur niet
wagenwijd openzet voor de Fransen, dan zullen we blijven opereren als aparte
bedrijven, en zal er nauwelijks sprake zijn van gemeenschappelijkheid.'
'Ik denk dat, zoals ik al zei, een van de belangrijkste dingen is dat er top-down enige
aansturing moet zijn in de kant die we op gaan. En er wordt ook veel gespeculeerd in
de pers. We moeten het samenwerkingsverband beëindigen, en alleen verder gaan;
we hebben de Fransen niet nodig om beter te presteren... Ik denk dat de directie dit
heel duidelijk moet weerspreken en zeggen “ophouden met die onzin, we zijn samen
en blijven samen, en ook al beleven we momenteel roerige tijden, daar komen we wel
doorheen, laten we er het beste van maken”.'
Op dit punt zijn Fransen en Nederlanders het met elkaar eens, zij het niet om dezelfde
redenen.
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V Problemen met collegiale relaties

Air France-medewerkers die (bijna) dagelijks met KLM-personeel samenwerken, noemen
verschillende knelpunten en verschillen in de opvattingen van medewerkers van de beide
bedrijven. Het gaat dan om verschillen in collegiale relaties, de besluitvorming en het
functioneren van de bedrijfshiërarchie.
A – Directe, botte communicatie van Nederlanders
Er wordt vaak gezegd dat de Nederlanders in hun werkrelatie nogal ondiplomatiek en lomp
kunnen zijn.
'KLM: als ik je iets te zeggen heb, zeg ik het je rechtstreeks.'
'Ze zijn erg direct, erg scherp.'
'Ze zijn ontzettend rechtdoorzee, soms zelfs ronduit onbeschoft.'
'Sommige dingen begrijpen we gewoon niet. De Nederlanders gaan lomp met anderen
en soms ook met elkaar om. '
'Ze maken van gelijkwaardige relaties haast een oorlog. Ze gaan er met volle kracht in en
dat is lang niet altijd gemakkelijk te behappen. Voor de onderlinge relatie is dat best
lastig.'
'Ze zijn confronterender en directer, de Fransen willen een oplossing bedenken, maar
daar komt de Nederlander al aanzetten met zijn bestanden. Het is dan zo goed als
meteen klaar met het overleg. [...] Als we met iemand van de tegenpartij overleggen en
onderhandelen, is het altijd heel snel afgelopen [met betrekking tot zakelijke reistickets].
Ik heb echt geprobeerd om tot een compromis te komen, maar ben niet ver gekomen.'
'Ze worden vaak boos op elkaar.'
Deze communicatiestijl duidt op een bijzonder hoog zelfvertrouwen en leidt tot een
overheersende houding.
'Wij waren geneigd te zeggen “misschien zitten wij er zelf naast”, we gingen aan onszelf
twijfelen. En zij? Ze stellen amper vragen en aan zichzelf twijfelen zit er al helemaal niet
in. Wij gingen aan onszelf twijfelen. Soms weten we het immers gewoon niet zeker en
een fout is maar al te snel gemaakt. De Nederlanders lijken alles minder genuanceerd
zien.'
'Je laat een tabel zien, [maar] deze wordt niet geaccepteerd. Nee, het moet hún Excelwerkblad zijn dat leidend is, wij moeten ons aanpassen aan hun Excel-werkblad.'
'Ik heb bij medewerkers het gevoel, misschien niet bij medewerkers die lager in functie
zijn dan ik, maar in ieder geval bij medewerkers in gelijkwaardige functies, dat ze heel
zeker van zichzelf zijn en dat ze vinden dat hun oplossing altijd de juiste is. Twaalf jaar
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geleden werd ons verteld dat de Nederlanders groot voorstander van consensus zijn.
Wat mij betreft is dat niet waar.'
'Ze gaan er meteen hard in en zeggen “jij gaat dit en dat doen”. Als je nog onervaren bent
en niet meteen vol tegengas geeft, eindig je al snel als hun secretaresse of hulpje.'
'Ik vind de mensen bij KLM erg autoritair, terwijl ik dat gevoel niet heb bij de mensen van
Air France.'
'Wat ik erg veel moeite mee heb, is dat alles wat niet van KLM komt niet meteen wordt
afgewezen, maar wél in de koelkast wordt gezet, als het ware. Ze zeggen wel toe, maar
ze doen er helemaal niks mee. Dat is erg onprettig. Ik krijg de indruk [...] dat ze heel
strategisch de macht proberen te pakken. De grote jongen heeft het kleintje opgeslokt
en dat kleintje stribbelt nu tegen.'

De Nederlandse mentaliteit draait om verkopen, terwijl de Fransen juist willen produceren.
'Ik krijg soms het idee dat ze heel goed zijn in ons werk inpikken, er iets minimaals aan
toevoegen en vervolgens de eer opstrijken. Ik heb daar glasheldere voorbeelden van –
vandaag gebeurde het me weer. Ik heb daar echt een hekel aan, maar tegenwoordig weet
ik wel hoe ik me uit dat soort situaties moet redden. [...] Je maakt een document, je deelt
het idee en daarna lees je dat de collega met wie je hebt samengewerkt doodleuk een email naar je leidinggevende heeft gestuurd met “dit leek me wel een goed idee”. Dat is
schering en inslag, ja. Erg teleurstellend. [...] Er is ooit wel eens tegen ons gezegd “gedraag
je niet als de Marokkanen van de Nederlanders”. De positie van Marokkanen in Nederland
lijkt erg op die van ons in Air France KLM. Bij vergaderingen en bijeenkomsten, met alles
voelen ze zich superprofessioneel, supercool, en dat zeggen ze ook! Maar als het op
produceren aankomt, mogen wij, de soldaatjes, weer aan de slag. Het is echt zo! Achteraf
wordt echter altijd wel duidelijk wie uiteindelijk wat heeft gedaan. [...] Maar als ze iets niet
snappen, kloppen ze altijd bij ons aan. Dan krijgen we een telefoontje... Daarom voelen wij
ons een beetje de Marokkanen van de Nederlanders. Je kunt wel heel leuk resultaten
najagen en 30% van het personeel wegsnijden, maar de werklast komt uiteindelijk op onze
schouders te liggen.'

Uit de Franse omschrijvingen van het gedrag van de Nederlanders blijkt dat de Fransen het
lastig vinden dit gedrag precies te karakteriseren. Wel is duidelijk dat het vooral om
vakinhoudelijke knelpunten gaat en om het contact tussen beide nationaliteiten.
'Ze hebben heel veel ambitieuze mensen. Ambitie leidt natuurlijk tot deskundigheid,
maar ook tot andere zaken. Ze staan helaas te vaak op de hoofden van mensen bij wie
het water al tot aan de lippen staat. Uiteindelijk discussiëren en overleggen ze wel. Ze
zijn niet zó lomp dat ze zeggen “zo is het en niet anders”. De moeilijkheden liggen meer
verscholen in hoe ze het doen. Het is niet de inhoud, maar de vorm die me echt tegen de
borst stuit.'
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Dit gedrag is aanvankelijk wellicht in de hand gewerkt doordat KLM-personeel veel beter
Engels spreekt en handiger is met PowerPoint-presentaties. Inmiddels heeft KLM die
'voorsprong' moeten prijsgeven, hetgeen betekent dat er kennelijk andere factoren in het spel
zijn.
'Dat is inderdaad veranderd. Aan het begin van de samenwerking waren de
vergaderingen een verschrikking. Dan kwam er een volledig bataljon KLM-personeel, dat
Office veel beter in de vingers had dan wij. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Ze spraken
destijds ook veel beter Engels dan wij – dat was jarenlang echt een trauma. Nu kunnen
we ze [in het Engels] bijbenen. We maken tijdens de vergaderingen notulen en die
worden ter goedkeuring aan het personeel van Air France en KLM voorgelegd. Daar
hebben we veel aan. Een aantal jaar lang liepen we zwaar achter op dit punt. Omdat zij
vroeger veel beter Engels spraken dan wij, maakten zij de notulen en alle documentatie.
Die notulen vormden echter geen goede weergave van wat er tijdens de vergaderingen
was besproken. Dat is niet eerlijk, helemaal niet aangezien we dit bedrijf samen moeten
zien te ontwikkelen. Maar die tijd ligt achter ons.'
Een aantal medewerkers noemt schendingen van sociale omgangsvormen en geeft aan dat de
Nederlandse normen afwijken van de Franse.
'Ze zijn ongelooflijk direct. Ik denk dat dit de Nederlanders eigen is. Ik wil ze niet
beschimpen, maar ze hebben wel degelijk iets lomps, iets onbehouwens. Ze zijn niet per
se bot, maar wel wat respectloos. Ze maken in het openbaar rare opmerkingen die je
soms bijna als een rechtstreekse aanval kunt opvatten. Ik heb dat in mijn 30 jaar bij het
passagiers- en vrachtvervoer van Air France nog nooit meegemaakt. Dat betekent echt
niet dat de managers, medewerkers en directeuren [van Air France] allemaal heiligen
zijn. Zij nemen echter wel een soort afstand in acht om kwetsend gedrag te voorkomen.
De Nederlanders lijken daar echter helemaal niet mee bezig te zijn. Ik denk dat ze er niet
mee zitten dat ze anderen kwetsen doordat ze dat gewoonweg niet doorhebben. [...] Ik
heb gehoord dat het op andere afdelingen veel erger is gesteld met die persoonlijke
aanvallen. Managers gaan daar zo tegen medewerkers tekeer dat ze er bijna
psychosociale problemen van krijgen.'
In Nederland lijkt het verschil tussen een grapje en een belediging anders dan in Frankrijk.
'Laatst hadden we een teambijeenkomst met Fransen en Nederlanders van gelijke rang.
De baas vertelde wat hij van al zijn ondergeschikten verwachtte en een van mijn
Nederlandse collega's reageerde toen in de trant van “ah, goed dat je verwachtingen
hebt". Hij zei dat niet tegen mij, maar tegen de collega naast hem, hij zij iets van “ah, dus
hij heeft verwachtingen”. Dat vind ik echt een persoonlijke aanval, in het openbaar, zo
waar iedereen bij zit. Ik heb daar meteen op gereageerd. Ik heb toen tegen mijn
toenmalige leidinggevende gezegd: "Ik kan dit niet laten gebeuren”. Hij antwoordde:
"Geloof mij nou maar, ze doen het écht niet expres”. Ze hebben een soort
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vechtersmentaliteit. Ze willen hun dominantie laten gelden en dat is niet altijd verstandig
want er zijn genoeg mensen die zich zulk gedrag niet laten welgevallen.'
Deze verschillende gedragsnormen worden ongetwijfeld beschouwd als onderdeel van een
wereldwijd kader aan sociale gedragsnormen.
'Het is een manier om denigrerend te doen over het werk dat mijn team en ik verzetten.
Het is een misplaatst soort humor. Dit soort grappen maak je met je vrienden, maar niet
binnen een bedrijf… daar komt nog bij dat de mensen van Air France op een heel andere
manier met elkaar contact onderhouden dan de mensen bij KLM. Bij KLM zien ze elkaar
ook na het werk. Ze gaan dan bijvoorbeeld wat drinken met elkaar. De mensen van Air
France doen dat niet. Als je met iemand een drankje gaat drinken, geeft dat aan dat die
persoon meer voor je is geworden dan alleen maar een collega. Zo iemand is dan een
vriend. De Nederlanders gaan juist wel op die manier met elkaar om en daarom nemen
ze elkaar wel eens in de maling. In professioneel verband kan dat gewoon echt niet [met
betrekking tot het voorgaande], helemaal niet en plein public, zo pal voor je gezamenlijke
manager, voor mijn ondergeschikten, je doet dat gewoon niet.'
Een interessant gegeven is dat KLM-personeel vaak opwerpt dat het Air France-personeel zich
te veel vastklampt aan hiërarchie en daar soms ook misbruik van maakt.
'Als je het ergens niet mee eens bent, moet je op eieren lopen. [Noemt een voorbeeld van
een Air France-collega van gelijke rang die zijn afwijkende mening verdedigt tijdens een
gesprek met zijn manager en daardoor aan de kant werd gezet.] Je moet je echt als groep
tegen het management verzetten, want anders krijg je niets voor elkaar. De Nederlanders
zijn gewend elkaar kritische vragen te stellen. Heb je in Parijs echter een afwijkende
mening, dan mag je rekenen op vijandigheid.'
'Ik heb eens een discussie met een Franse collega gehad. Wat mij betreft was er niets aan
de hand, maar later bleek dat hij de kwestie had gemeld aan zijn Franse leidinggevende.
Een paar maanden later kreeg ik een reprimande van mijn Nederlandse leidinggevende.
Dat is gewoon triest.'
'Het middenkader van Air France heeft op hoog niveau een flinke vinger in de pap.'
Sommige Fransen zijn daarentegen juist heel positief over de Nederlandse directheid.
'Ik vind die Nederlandse effectiviteit en directheid heel prettig. Ze zijn niet zo direct over
alles maar ze gaan onder werktijd op een andere manier met emoties om. Ze zijn minder
wrokkig of weten dat beter te onderdrukken. Je kunt heel gemakkelijk als volwassenen
onder elkaar problemen aankaarten. Met mijn Franse collega's gaat dat toch wat minder
soepel. Een Nederlander stapt zo op zijn baas af met de mededeling dat de werkmethode
van het management hem niet zint en dat het met het oog op goede resultaten gewoon
anders moet worden aangepakt. Bij Air France moet je dat soort kritiek via omweggetjes
en sluiproutes geven. Dat is een stuk minder effectief. Mijn vorige manager gaf aan dat
ik op cultureel vlak beter moet leren samenwerken met de Fransen. [...] Ik heb op
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persoonlijk vlak geen enkel probleem ondervonden in de samenwerking met de
Nederlanders en dat geldt ook voor mijn team. Wat de Fransen nog wel eens verrast, is
dat de Nederlanders op een heel rauwe manier te werk gaan. Mijn vorige leidinggevende
stond soms met klapperende oren discussies te voeren met Nederlandse collega's. Maar
ik vind dat niet negatief en ik weet dat veel van mijn Franse collega's er hetzelfde over
denken. Het is gewoon prettig om meteen te weten wat er mis is en daar een oplossing
voor te zoeken. Voor mij is dat dus geen groot obstakel.'
B – Problemen bij het begrijpen van elkaar

Sommige gesprekken met de geïnterviewde Franse medewerkers werden gekenmerkt door
aarzelende formuleringen, met tegenstrijdige of vage opmerkingen.
'Ze hebben onderling erg botsende relaties, onbuigzaam. [...] Ze gaan conflicten uit de
weg.'
'Soms is de samenwerking ronduit pijnlijk en vol conflicten. Zodra je echter het kantoor
verlaat en naar een bar of restaurant gaat, is het opeens allemaal heel anders. De Fransen
gedragen zich op het werk en privé nagenoeg hetzelfde, terwijl de Nederlanders zich heel
professioneel opstellen.'
'De KLM-medewerkers kunnen zich best een beetje brallerig gedragen om zo bij het
hogere management op te vallen en een promotie te veroveren – of in ieder geval een
boeiendere functie die ze anders zouden krijgen. Volgens mij is het dat.'
'Ik heb een vrij harmonieuze relatie omdat ik al lange tijd hier werk en een functie heb
waarin ik echt onmisbaar ben. Dat helpt.'
Dat de Fransen er moeite mee hebben de Nederlanders te begrijpen, komt ook doordat de
Nederlanders zich maar in beperkte mate solidair opstellen.
'Iemand kan echt goed werk doen en dan alsnog gewoon worden ontslagen zodra hij niet
meer nodig is.'
De hierboven genoemde negatieve ervaringen van Air France-personeel worden over het
algemeen slechts door een deel van de geïnterviewde KLM-medewerkers onderschreven. De
'Nederlandse directheid' wordt vaak als reden en excuus aangevoerd, maar er wordt weinig
stilgestaan bij hoe dat gedrag op de Fransen overkomt. De Nederlanders erkennen weliswaar
deels dat ze wellicht wat te direct zijn, maar ze zien dat juist ook als een voordeel, als iets
moois van de Nederlandse cultuur. "Daardoor kun je de dingen bespreken zoals ze zijn.'
De Nederlanders vinden dat de Franse afkeer van directheid verband houdt met de
hiërarchische indeling van de Franse maatschappij, waarbij voorbij wordt gegaan aan de stijl
en de inhoud van de communicatie. Het is niet duidelijk of de Nederlanders wel alles begrijpen
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wat de Fransen zeggen, ook tegen hun leidinggevenden, als ze zich redelijk diplomatiek
uitdrukken.
'Wij zijn directer, ondernemender en oplossingsgerichter. De Fransen nemen graag de tijd.
Ze zijn veel voorzichtiger. [Over managementstijlen] Wij zijn informeler, minder
hiërarchisch dan de Fransen. In Frankrijk duurt beslissingen nemen nu eenmaal langer.'
'Dat is een cultureel verschil. Vanuit mijn functie bezien, is het irritant dat hun organisatie
zo hiërarchisch is. Je vindt het ondernemerschap en de vrijheid van hier niet terug in
Frankrijk. Dat maakt het lastig. Je moet altijd water bij de wijn doen.'
'Ben je het ergens niet mee eens, dan moet je heel voorzichtig zijn. [De spreker noemt een
voorbeeld van een Air France-collega van gelijke rang die zijn afwijkende mening verdedigt
tijdens een gesprek met zijn manager en daardoor aan de kant werd gezet.] Je moet je echt
als groep tegen het management verzetten, anders krijg je niets voor elkaar. De
Nederlanders zijn gewend elkaar kritische vragen te stellen. Heb je in Parijs echter een
afwijkende mening, dan mag je rekenen op vijandigheid.'
'Ik heb eens een discussie met een Franse collega gehad. Wat mij betreft was er niets aan
de hand, maar later bleek dat hij de kwestie had gemeld aan zijn Franse leidinggevende.
Een paar maanden later kreeg ik een reprimande van mijn Nederlandse leidinggevende.
Dat is gewoon triest.'
'Het middenkader van Air France heeft op hoog niveau een flinke vinger in de pap.'
Ondanks de Nederlandse voorkeur voor directheid voelen de Nederlanders aan dat ze niet
zomaar alles tegen hun Franse collega's kunnen zeggen:
'Er zijn geen gezonde confrontaties. Ik ga gewoon geen open confrontatie met een
Fransman aan. Het is een kwestie van angst. […] Niemand durft hardop te zeggen dat ze
bang zijn, maar dat zijn ze wel. We hebben allemaal een hypotheek en een gezin.'
Sommige geïnterviewde KLM-medewerkers tonen zich welwillender ten opzichte van de
Franse irritaties, met name het KLM-personeel op CDG.
'Ik vind het leuk om in Parijs te werken. Het is ook goed dat je dan de andere kant van het
verhaal hoort. Als je een tijdje in Parijs hebt gezeten en vervolgens weer in Nederland
rondloopt, merk je echt hoe grof wij zijn. Als je veel in Amsterdam verblijft dan krijg je een
vertekend beeld van de Fransen. Als je veel in Parijs verblijft dan krijg je een vertekend
beeld van de Nederlanders.'
'Ik kan me voorstellen dat de Fransen denken dat het een vooropgezet plan is dat een KLMmedewerker van lage rang een grote mond geeft zodat de baas dat zelf niet hoeft te doen.
Dat is echter gewoon hoe de Nederlandse cultuur werkt.'
'De Nederlanders vinden de Fransen arrogant, maar Nederlanders zijn zelf ook arrogant.
De pot verwijt de ketel.'
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'De Fransen zijn heel beleefd. Kom je van een andere afdeling of uit een andere regio,
dan onthalen ze je echt heel vriendelijk. Ik kreeg daardoor het gevoel dat de afdeling me
echt wilde hebben. Dat was fijn. Het duurt alleen even voordat je begrijpt hoe het precies
werkt.'

Een mogelijke verklaring voor de overdreven Nederlandse directheid en assertiviteit is het
calimerocomplex, oftewel overcompensatie door de gefrustreerde kleine partij.
'Air France vindt KLM koppig, eigenwijs, betweterig en opschepperig. En dat klopt deels ook
wel. Dat is het calimerocomplex: overcompensatie. KLM heeft een rijke geschiedenis waar
zij trots op mogen zijn. Maar wat doe je als je opeens moet samenwerken met een ander
trots bedrijf met een andere cultuur? Dan moet je op zoek naar gedeelde normen en
waarden. Soms heb je daar voordeel bij en soms ook niet. Je moet dan ten faveure van het
groepsbelang zelf een stapje terug doen. Nederlanders, en dan zeker de mensen van KLM,
zijn daar niet altijd echt toe bereid.'
De Fransen die in Amsterdam hebben gewerkt, kunnen beter omgaan met de directheid en
weten deze ook tot op zekere hoogte te waarderen.
"Ben je een Fransman in Nederland, dan verbaas je je vaak over Nederlanders die alles er
maar uit flappen. Ze denken niet van tevoren na over wat ze zeggen.'
'Fransen leren op school systematisch dat ze zich alleen uit moeten spreken wanneer ze
het juiste antwoord weten. Sommige Fransen weten echt niet hoe ze moeten reageren op
jong Nederlands personeel dat zich ten overstaan van het seniormanagement uitspreekt
om op te vallen.'
'Wat ik erg prettig vond, was de directe feedback die ik ontving. Zo kon ik me snel aanpassen
en een betere manager worden. Bij Air France werkt het anders. De Nederlanders zeggen
dingen tegen me die ik zelf nooit tegen mijn baas zou zeggen. Dat is echt een Nederlandse
eigenschap waar ze trots op mogen zijn.'
'Het is van essentieel belang dat we iedereen uitleggen hoe de beide culturen werken. Al
die kleine verschilletjes zijn gemakkelijk te bagatelliseren, maar ze maken uiteindelijk een
wereld van verschil.'
'Hier zijn we meer rechtdoorzee. Dat is een typisch Nederlandse eigenschap. In het team
zijn niet alleen de Nederlanders zo. Echt iedereen is zo. Daar hebben we voordeel bij. De
medewerkers van Air France die hierheen komen, passen zich over het algemeen snel aan.
Ze lijken ook meer op hun gemak te zijn tijdens vergaderingen.'
'Mijn KLM-collega's stuur ik gewoon een mailtje als ik iets wil vragen. Bij Air Francepersoneel moet ik meer werk van die mail moet maken en met de ontvanger in gesprek
gaan.'
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Ja, de Nederlanders zijn over het algemeen directer. Maar dat moet je niet persoonlijk
opvatten. Dat is helemaal niet negatief bedoeld en je kunt ze er gerust naar vragen.'
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VI Besluitvorming
Een groot deel van de kloof is te herleiden tot de besluitvorming. Hoe kunnen we rekening
houden met de complexiteit van de situaties waarin we ons bevinden? De geïnterviewde
medewerkers schetsen een tweespalt van benaderingen: aan de ene kant staat de Franse
werkwijze, waarbij problemen zorgvuldig worden bestudeerd voordat er tot actie wordt
overgegaan. Er wordt geanticipeerd op mogelijke gevolgen en goed stilgestaan bij logica en
consistentie om zo tot een doordachte oplossing te komen. Naderhand aangebrachte
aanpassingen zijn informeel of zelfs illegaal van aard. Tegenover de Franse werkwijze staat die
van de Nederlanders: snel handelen op basis van bondig onderzoek, afstemming tussen
meerdere personen en correcties achteraf die officieel kunnen worden goedgekeurd.
A - Denkers versus doeners
De Fransen hechten bij besluitvorming veel waarde aan doordachtheid. Dat geven ze zelf aan.
'Dit is niet hoe wij beslissingen nemen. Er is niet over nagedacht, het zit niet goed in
elkaar, het is niet het beste scenario. Wij hebben iets opgebouwd wat je niet zomaar
kunt doorgronden. De onderdelen van ons systeem sluiten goed op elkaar aan, ook als
je kosten wilt besparen. Zij hebben veel moeite met de praktische uitvoering, terwijl het
heel praktijkgericht is.'
'De Fransen baseren hun beslissingen op logica: de CFO van mijn groep wil weten wat
voor synergie er mogelijk is. Ik onderzoek de mogelijkheden, deel de resultaten en leg uit
dat er inderdaad synergie is en dat we moeten samenwerken.'
'Wij denken er goed over na zodat er terdege rekening wordt gehouden met de klant.'
'Als er iets buiten ons om wordt gedaan, zijn dat soort zaken soms slecht doordacht.'
'Op dit niveau moet je serieus zijn.'
'Samen proberen we het slim aan te pakken.'
'Gaat het mis, dan verwachten ze het maximale van ons.'
Logische consistentie van besluitvorming wordt als essentieel gezien.
'Ik probeer altijd vanuit de feiten te werken. Misschien ben ik vergeleken met een
Nederlander daardoor veel te Frans of veel te veel een ingenieur. Maar het wordt voor
mij grappig als ik zeg: Ik snap niet waarom dezelfde diagnose niet tot dezelfde conclusie
leidt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar beslissingen in het ene bedrijf en het andere, en de
omstandigheden zijn hetzelfde, waarom zou je dan per se iets anders willen doen?
Misschien is het iets cultureels. Bij Air France heb je een echte technicicultuur. [...]
Waarom doen we niet hetzelfde [qua analyse] als die andere Chinese
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[luchtvaartmaatschappij] die bij jullie favoriet is? Dat is de discussie die ik tegenwoordig
moet voeren.'
Dit concept is rechtstreeks van invloed op de organisatie van Air France.
'De functionele afdeling is meer gebaseerd op Air France dan op KLM en dat komt door
het verschil in werkwijzen. KLM is meer een doener en richt zich meer op
kortetermijndoelen. Air France is veel meer een denker. We willen alles weten voordat
we de knoop doorhakken. Daarom heeft deze afdeling ook deze functie.
Wat in principe dus gunstig is, heeft soms weinig te maken met de financiële belangen van het
bedrijf. Dat wordt beaamd door een Franse leidinggevende.
'De Fransen geven zo 6.000 euro uit aan een oplossing voor een probleem van een klant
die maar 80 euro heeft betaald. Dat doen Nederlanders gewoon niet.'
De Nederlanders lijken deze werkwijze niet te waarderen. In plaats daarvan gaan zij het liefst
op een andere manier te werk.
'Ze behandelen ons als technici: “jullie zijn de denkers, wij zijn de doeners”.'
'Bij de Nederlanders moet je actie ondernemen en wordt er soms niet te lang nagedacht.
Wij houden van nadenken, wat het KLM-personeel juist tegenstaat. We denken zo veel
dat er op het eind niet genoeg feiten zijn.'
'Ze zijn heel praktijkgericht [...]. Ze denken niet aan de vader, moeder, oom, tante, opa
of oma. Ze denken misschien aan het broertje maar daarna zien ze wel, en ze beginnen
alvast met de volgende stap. Wij denken veel meer vanuit de optiek van de perfecte
wereld. Daar hebben we tijd voor nodig, maar we denken uiteindelijk overal goed over
na, zodat we niet naderhand overal corrigerend hoeven op te treden.'
[Over de Nederlanders] 'Het moet snel. Ze willen niet te veel geld aan kennis uitgeven.
Gewoon doen, hoppa, aanpakken.'

Het overkoepelende verschil is duidelijk. Toch bestaan er in beide culturen verschillende
werkstijlen. Daarom is een waarschuwing op zijn plaats: wie zich te veel door die verschillen
laat leiden, kan gaan overdrijven, met alle risico's van dien.
'Tijdens mijn sollicitatiegesprekken voor KLM hecht ik veel waarde aan de test voor
wiskundig inzicht. Ik geef niet zo veel om de energie. Ze hebben energie, ze zijn ermee
grootgebracht, ze zijn met de montessorimethode opgegroeid, met de houding van een
wereldveroveraar, met een mentaliteit van 'ik ga lachend door het leven met een
megafoon voor m'n mond', dus daar maak ik me nooit zorgen om. Nee, wat ik wil weten
is of iemand kan zitten en nadenken. Bij Air France hecht ik tijdens een sollicitatiegesprek
veel waarde aan energie. Kan deze persoon deel uitmaken van een internationaal team?'
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Het verschil valt de Nederlanders wel op, maar ze zien het niet per definitie als iets negatiefs.
Dat geldt met name voor Nederlanders die op CDG werken en de tijd hebben gehad om eraan
te wennen.
'Over het algemeen komen de Fransen van de Grandes Écoles voor het bedrijfsleven en
de techniek. Ze zijn heel goed in… cijfers, analyses, onderzoek. Onderzoeken,
onderzoeken, onderzoeken – daarna doen ze pas wat. [...] Maar wij Nederlanders
hebben over het algemeen ook wel mensen met een technische of bedrijfskundige
opleiding, maar ook uit mensen die rechten hebben gestudeerd bijvoorbeeld. Er is dus
meer flexibiliteit. Ik denk ook dat wij meer 'handelen om te testen' en daarna kleine
aanpassingen doen. Minder analyse, meer actie dus.'
'Na een tijdje kreeg ik meer inzicht in hun werkmethode. Het begon me toen ook te
dagen dat beslissingen nemen daardoor soms wat lastig is. De Nederlanders zijn
pragmatisch, de Fransen duiken in de details. Ze proberen echt de complexiteit van een
situatie te doorgronden, de uitdaging te begrijpen, inzicht in het geheel te krijgen
voordat ze een oplossing bedenken of zelfs maar durven te bespreken wat er mogelijk
is. Daar had ik volgens mij in het begin best moeite mee, omdat ik de enige was met een
andere werkwijze. Ik moest ontdekken hoe ik dat slimme, intelligente team om me heen
kon inzetten, dat team dat zo goed kan samenwerken. Ik moest leren hoe ik daarmee tot
een nuttig resultaat voor het bedrijf kon komen in plaats van dat het team alleen maar
zit te onderzoeken en de uitkomst daarvan aan managers doorspeelt. Maar het is des te
belangrijker dat we duidelijk maken wat we willen, want zo'n superprofessioneel team
vol superintelligente mensen wordt nu niet op de beste manier ingezet.'
'Dit wordt ook besproken met de Nederlanders [...], de analisten met wie ik werk. Zij
kunnen minder produceren, een beslissing nemen en daarna verder gaan. De Franse kant
daarentegen wil juist analyses doen en echt inzicht krijgen om vervolgens tot een
oplossing te komen die lang niet altijd eenvoudig is.'
'Ik kan de Franse volhardendheid wel waarderen. [...] Die volhardendheid is goed. De
Fransen leggen veel nadruk op de inhoud. Ze willen iets echt helemaal begrijpen voordat
ze aan de slag gaan. Dat vind ik goed, die vele discussies die bijna een filosofisch karakter
krijgen [...] als het gaat om tijd en waarden. Maar dat vind ik ook juist wel moeilijk. De
Nederlanders, en ik dus ook, zijn over het algemeen erg resultaatgericht. Als er dan een
normale spanning bestaat tussen de mensen die resultaten willen behalen, dan zetten
we iets in werking en kijken we of dat werkt. Je kunt altijd nog aanpassingen aanbrengen,
en mensen willen zeker weten dat we wel goed hebben nagedacht voordat we aan de
slag gaan.'
Deze voorkeur voor ideeën komt naar voren in de manier waarop er wordt vergaderd. Er is
dan meer aandacht voor informele discussies in plaats van pragmatische besluitvorming.
'Volgens mij vinden de Fransen het prettig om tijdens een vergadering ideeën uit te
wisselen. Voor een Nederlander is dat bijna filosofisch. Je wisselt wel allerlei ideeën uit
en komt veel te weten over allerlei onderwerpen, maar uiteindelijk wil een Nederlander
na zo'n vergadering gewoon weten wat hij moet doen. Hij wil een lijst met beslissingen
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waar hij mee aan de slag kan. Bij de Fransen is het hele proces, van a tot z, helemaal tot
aan de uiteindelijke beslissing een organisch proces waarbij je tijdens iedere stap alles
helemaal anders kunt doen. Een Nederlander kan zo'n werkwijze maar moeilijk volgen.'
'Nederlandse vergaderingen beginnen op tijd. En ze eindigen ook op tijd. Meestal zijn we
kort bezig: een halfuur of een uurtje maximaal. Franse vergaderingen beginnen altijd te
laat en er is altijd een hele hoop, tja, blablabla. Als je dan klaar zou zijn, was je een halfuur
kwijt geweest, maar je weet al van tevoren dat het nog langer gaat duren. Na anderhalf
uur kijk je op je horloge en zeg je "Ik moet gaan, want ik heb nog een afspraak". Maar de
Fransen blijven maar babbelen... waardoor ze dus ook weer te laat zijn voor hun
volgende afspraak. Dat kan ze niets schelen. Effectief omgaan met je tijd en efficiëntie
maken geen deel uit van de Franse vergadercultuur.'
'De vergaderingen van de Fransen zijn rampzalig. Ze lezen de documenten niet, ze zijn te
laat, ze hebben geen discipline. Het is onprofessioneel, met vergaderingen van twee uur
zonder fatsoenlijke voorbereiding. Respectloos. De agendapunten laten ze links liggen.
Voor zover ik weet, is dat hun kijk op het leven, maar in het bedrijfsleven wordt het wel
heel lastig om een team aan te sturen als je niet weet welke kant we op willen!'
'Ze organiseren vergaderingen waarbij ze van tevoren de PowerPoint-bestanden
rondsturen en die ook daadwerkelijk lezen. Ze hebben agendapunten voor hun
vergaderingen. Staat er iets niet op de agenda, dan kun je altijd hopen dat ze zeggen "O,
dat ben ik vergeten te zeggen, nee, het staat niet op de agenda.” Bij de uiteindelijke
vergadering hebben we allemaal de documenten gelezen en zijn we klaar om een
beslissing te nemen. Zo snel al want wat hebben we gedaan? We arriveren op de
vergadering, zoals gewoonlijk te laat, we hebben niet altijd de documenten gelezen, we
weten niet al te veel over het onderwerp en daarom praten we, wisselen we ideeën uit,
discussiëren we… Uiteindelijk is de tijd om en zijn we aan het eind van de vergadering
zonder dat we beslissingen hebben genomen, etc. Daar kunnen ze écht niet tegen.'

Uit de Franse benadering wordt duidelijk dat in de Franse cultuur waarde wordt gehecht aan
wat de meeste prioriteit verdient en dat fouten worden gezien als het resultaat van verkeerd
denken.
"Stel, je begint met vluchten naar een nieuwe bestemming en dat is geen succes. Dat
betekent dat je fout zat, je hebt niet genoeg nagedacht, je hebt niet gedaan wat er nodig
was. Een Nederlander denkt anders: is het geen succes, dan gaan we verder. Het vliegtuig
is er nu toch, we zetten het gewoon ergens anders in. Ze hebben het idee dat je voor een
mislukt experiment niet hoeft te worden gestraft, terwijl er van mij wordt verwacht dat
ik goed werk lever, niet dat ik met ideeën kom aanzetten die naderhand ongegrond lijken
en mislukkingen opleveren. In Frankrijk kijken we neer op mislukkingen. Je kunt maar
beter helemaal niets doen en mislukkingen vermijden dan experimenteren met een
acceptabele foutmarge.'
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Deze aandacht voor doordachtheid betekent niet dat Fransen niet naar de gebruiker mogen
luisteren, maar wel dat ze die niet zomaar klakkeloos moeten volgen. Daarnaast hebben Air
France-medewerkers geklaagd dat ze soms worden gedwongen het advies van deskundigen
op te volgen.
'Ik luister naar ze omdat ze klanten hebben en hun feedback belangrijk is, maar ik hoef
niet braaf alles te doen wat ze zeggen om maar aan hun verwachtingen te voldoen.'
'Er zijn ons andere [maatregelen] opgelegd.'
In die trant lijkt weerstand tegen het goed doordachte oordeel van deskundigen irrationeel of
onlogisch.
'Het financiële systeem van KLM was achterhaald [...]. Ze moesten het veranderen. Het
systeem van Air France is up-to-date. Het minste [wat ze hadden kunnen doen] was naar
het systeem van Air France kijken en dat nader bestuderen. KLM is daar nogal lukraak te
werk gegaan. Financieel experts begrijpen niet waarom KLM het systeem van Air France
niet heeft bestudeerd. [...] Wij hebben dezelfde behoeften. Er is geen enkele reden
waarom we niet gebruik zouden maken van hetzelfde systeem. Wij hebben dezelfde
behoeften [...] we proberen krachten te bundelen. Ze zeiden dat onze systemen niet de
functies hadden die zij nodig hebben. De mensen van Air France zeiden “we begrijpen
het niet, ze hebben dezelfde functies nodig, ze doen hetzelfde. [...] Het is absurd dat wij
iets moeten ontwikkelen”... “Alle dingen die vanzelfsprekend behoren te zijn, zijn
helemaal niet vanzelfsprekend”.'
Rekening houden met aspecten anders dan de juiste reden wordt gezien als tegenstrijdig met
de gang van zaken.
'Er is op het niveau van het Algemeen Bestuur geen bemiddeling geweest om KLM van
hetzelfde financiële systeem als Air France gebruik te laten maken.'
'Het was een politieke beslissing om voor een Nederlander te kiezen [voor die functie].
Er zijn regels over het evenwicht.'
B – De macht van deskundigen
Dat Franse deskundigen geneigd zijn te denken dat ze niet hoeven te luisteren naar de
belanghebbende partijen, wekt weerstand bij de Nederlanders op. En dit geeft weer de indruk
dat KLM-medewerkers principieel de bijdragen van Air France afwijzen.
[Een Fransman met een groepsfunctie] 'Ja, binnen de Franse markt is er een sterke
entiteit, de Franse markt is de grootste markt. Ze zeggen weleens dat wat goed voor
Frankrijk is, ook goed voor de rest van de wereld is, maar dat is niet per definitie waar.
Ze hebben een organisatie die goed is ingericht, ze hebben veel middelen, ze richten zich
op Frankrijk. [...] We hebben problemen met Frankrijk gehad. Ze dwingen ons hun
producten op terwijl die helemaal niet klaar zijn voor de internationale markt. Ze drukken
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ook processen door die op de internationale markt helemaal niet werken [...]. Voor hen
is dat gunstig. Ze hebben een relatie met hun verkopers die anders is dan de onze. Zij
willen toolprocedures, controles die wij helemaal niet willen.'
'Ik werkte aan een tool voor verkopers. De tool was ontwikkeld door de IT-afdeling van
Air France, waardoor KLM het dus als een Air France-tool zag. Ze zagen het niet als hun
tool en het was een tool van Air France KLM. Er was een groot gebrek aan eenduidigheid.
Het doel is dat we onze krachten bundelen, dezelfde tools gebruiken, dezelfde regels
toepassen voor zover dat mogelijk is, maar het tegendeel is waar: ik moest enorm veel
moeite doen om de tool geaccepteerd te krijgen. [...] Het was heel lastig om die tool
geaccepteerd te krijgen omdat het een Air France-tool was in plaats van een KLM-tool.'
Het Franse perspectief van deze afwijzing komt niet overeen met dat van de Nederlandse
gebruikers.
'We waren begonnen met workshops, met de integratie. We hebben veel aandacht aan
hun behoeften besteed. Vanaf dat moment ging het goed.'
De veronderstelde juiste manier van werken is voor de Fransen echt een dogma waar niet aan
mag worden getornd.
'Air France aanbidt de jaarlijkse begroting, dat is echt een dogma. Bij KLM laten ze zich
niet leiden door de notie van een jaarlijks budget. Er is wel een budget, maar het is
minder streng dan dat van ons en ze passen het iedere maand aan en houden rekening
met onzekerheden. De Fransen willen een heel gestructureerd budget. Ze willen een jaar
vooruitkijken, liefst drie jaar.'
Doordat er deskundigen zijn, wordt er niet naar iedereen geluisterd. Het is moeilijk om van
jezelf te laten horen als je als ondeskundig wordt gezien. Dat is van invloed op de werkwijze
van de mensen op CDG, of ze nu Frans of Nederlands zijn.
'[Als antwoord op de vraag: wordt er naar je geluisterd?]: In het begin helemaal niet. Maar
na een jaar had ik me wel bewezen als inhoudelijk expert. Toen ik eenmaal hun vertrouwen
had gewonnen, was ik in de relatie [...] niet meer de egoïstische KLM-medewerker die
vooral zijn eigen promotie najaagt. Na een tijdje werd onze werkrelatie zelfs heel prettig en
konden we fijn samenwerken. Ik werd vertrouwd en mijn stem werd in het team gehoord.
[...] Bij Air France zie je dat de baas altijd aan het woord is. Maar om met zekerheid te
kunnen spreken, valt de baas altijd terug op een specialistisch team. Dat kan eventuele
vragen beantwoorden. Dat is een volslagen andere werkwijze dan die van de Nederlanders.
In Nederland heeft iedereen zijn eigen specialisme en zijn eigen mening over specialistische
zaken. Iedereen die bij een Nederlandse vergadering aanwezig is, heeft daar goede reden
voor. Bij de Fransen zijn er tijdens een vergadering allerlei mensen aanwezig die geen
woord zeggen. Voor een Nederlander is het erg raar dat al die mensen wel naar de
vergadering komen, maar vervolgens geen woord zeggen. Tegelijkertijd vinden de Fransen
het weer irritant dat iedere Nederlander tijdens een vergadering zijn zegje wil doen.'
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C – Twee manieren om zelfverzekerd te zijn in een onzekere wereld
De Nederlanders wordt vaak verweten dat ze de zaken niet grondig uitzoeken.
'De rechtvaardiging. In de Franse technische sector is wetenschap van groot belang. De
inhoud doet ertoe. Voor de Nederlandse technische sector is de commerciële kant veel
belangrijker en staat de vorm centraal. Ik kan in mijn presentatie iets briljants opnemen
maar als het niet mooi wordt gevonden of de aandacht pakt, gebeurt er weinig mee. [...]
Ze hebben vaak een heleboel poeha, allemaal oppervlakkige glans, en als je dan een
beetje krast en wroet… '
'De [KLM-medewerkers] onderhandelen, proberen het maximale uit een samenwerking
te halen en gaan daarbij tot het uiterste, terwijl wij juist iets toekomstbestendigs
proberen te maken.'
'Zodra we ze een beetje leerden kennen, als je een probleem voor een KLM-collega hebt
oplost, komt hij de volgende keer meteen weer naar je toe met een probleem. In plaats
van te zeggen “als er zo veel problemen zijn, moeten we de situatie eens analyseren”,
zeggen ze “het is een meer algemeen probleem”.'
Andere kritiek betreft het gebrek aan synthese. Die kritiek komt van een Fransman die over
het algemeen erg te spreken is over de Nederlanders.
'Moeilijkere kwesties zijn vaak te herleiden tot opleiding. De Nederlanders hebben een
probleem. De hoger opgeleiden hebben een minder synthetische benadering dan de
Fransen. Ze kunnen een probleem niet destilleren tot drie of vijf kernpunten. Vaak willen
ze juist een redelijk algemeen en compleet overzicht. Maar aan het eind van de rit is het
lastig om erachter te komen wat ze daarmee nou precies willen.'
Dezelfde persoon zegt dat de Nederlanders vanuit andere intellectuele benchmarks werken
dan de Fransen.
'Ik vind de Nederlandse processen, nogal, tja, procedureel, nog meer dan bij de Fransen.
Ze willen ieder project en iedere werkwijze aan een bepaalde structuur ophangen, in
PowerPoint-dia's omschrijven, terwijl de Fransen juist wat flexibeler structureren en de
uiteindelijke vorm tijdens het project laten ontstaan. Er wordt geen model of
organisatiestructuur aangehouden, maar daar kunnen de Fransen mee leven. De
Nederlanders verliezen hun evenwicht en het kan soms lastig zijn om elkaar in al het
heen-en-weergepraat van “Ja, we zien wel” van de Fransen en “Ja, maar in wat voor
kader zit dat dan, want dat moet ik wel weten” van de Nederlanders te begrijpen. [...]
Dat valt mij met name op bij studenten. Het is minder erg op de werkvloer, maar ook
daar speelt het wel. Op de universiteit deden ze het ook: “welk model is hier van
toepassing, welke fase van het proces is dit?” Structuur is voor Nederlanders onmisbaar.
Ik had dit al eerder gezien, toen in een vergadering een Nederlander vroeg “wat is het
proces?”. Ik snap waarom hij die vraag stelt en waarom hij die zekerheid wil, en als ik
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hem die zekerheid niet geef, stuit ik later op barrières. Als ik hem niet help, helpt hij mij
later niet. Wil je verder met elkaar, dan moet je hem die zekerheid bieden.'
Eén interpretatie van het verschil in kaders voor de besluitvorming is dat we op verschillende
manieren op zoek gaan naar zekerheden wanneer we weinig greep hebben op de toekomst.
'Ik werk tegenwoordig in twee programma's: een Air France-programma en een KLMprogramma [...] Air France heeft het liefst een glazen bol om te zien hoe het land er over
30 jaar bij staat en wat er dan allemaal [in de situatie in het land van de geïnterviewde
medewerker] speelt. Air France wil een superslim Excel-sjabloon waarmee ze heel
precieze prognoses kan stellen. Volgens mij is een Excel-sjabloon voor de situatie over
30 jaar volslagen zinloos. Voor het volgende halfjaar, oké, maar als je wilt weten wat er
over 30 jaar speelt, dan weet ik dat net zo min als jij. Het gaat om de logica [in plaats van
de cijfers], en dat Air France zichzelf gerust probeert te stellen met indrukwekkende
spreadsheets. Het is heel erg een technisch verhaal [...] en we moeten zekerheid bieden
door 'dit is het' te durven zeggen. [...] wat ik altijd vreemd aan Air France heb gevonden,
is dat de businesscases altijd tot op de komma precies zijn. Er is geen grammetje
onzekerheid in verwerkt, er is met geen enkele foutmarge rekening gehouden, en dat is
toch wel bizar. Het gaat om miljoenen, en uiteindelijk verdien je 3,2 miljoen. Wat is de
foutmarge daar? O, nee, dat is 3,2. De Nederlanders werken erg procesmatig. Alles moet
precies in de hokjes passen waarover ze tijdens hun universitaire opleiding hebben
geleerd, maar ze zijn veel flexibeler. Als ze [in een bepaald deelgebied] groei verwachten,
maar ze weten niet hoeveel, zeg 5% of 10%, dan vinden ze het al de moeite waard om
daar werk van te maken en te zien of het werkt. Dat biedt minder zekerheid en je stelt je
ogenschijnlijk meer bloot aan risico's, maar uiteindelijk hebben we gewoon niet meer
informatie. We zoeken zekerheid in cijfertjes, maar dat is niet beter dan de Nederlandse
werkwijze. [...] Wat ik heel apart vind, en daar zijn we het wel over eens, is dat in een en
hetzelfde onderzoek [naar een bepaald zakelijk besluit] de Nederlanders komen
aanzetten met mooie plaatjes [...] terwijl de Fransen ons platgooien met enorme Excelspreadsheets bomvol cijfers. En uiteindelijk is het een niet beter dan het ander, want die
mooie plaatjes zijn betekenisloos [...] en het enige wat je uit die spreadsheets kunt
opmaken is dat er een heleboel aannames zijn gedaan en dat we dat allemaal maar in
Excel hebben gepropt zodat al dat giswerk niet zo opvalt.'
D - Tussen principes en mensen
Het idee om in harmonie te zijn, niet op basis van een leidende gedachte of
gemeenschappelijke principes, maar in een sfeer van geven en nemen waarbij iedereen het
aan de ander overlaat om te doen wat hij belangrijk vindt, wordt door de Fransen als
schokkend ervaren. Het Nederlandse politieke systeem, met coalitieregeringen tussen
partijen met conflicterende waarden, wordt gepresenteerd als een schoolvoorbeeld van
dergelijke praktijken. Het is schokkend om tijdens een vergadering niet de onderliggende
problemen aan te pakken, maar te kiezen voor een diplomatieke benadering waarbij de
nadruk ligt op de relatie tussen mensen. Een factor die misverstanden in de hand werkt, is het
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feit dat er zowel aan de ene als aan de andere kant omstandigheden zijn waarin het raadzaam
is om diplomatie en passende omgangsvormen te hanteren, maar dat deze omstandigheden
en omgangsvormen verschillen. Het kan voorkomen dat de Nederlanders dit niet begrijpen en
dezelfde neerbuigende houding aannemen die ze de Fransen verwijten.
'Ik denk dat ze mij zien als iemand anders, iemand die dingen doet die zij niet zouden
durven. Vanochtend zat ik in een vergadering [...] en er was een driemaandelijkse
evaluatie van mijn vakgebied. En mijn Nederlandse collega liet de PowerPoint-dia's zien,
hij zei dat alles in orde was. Het was een beetje schools, als een klein kind, en na een
poosje begon ik van binnen te koken. Ik zei “we kunnen niet zeggen dat we een
onderzoek op het gebied van aanbesteding gaan uitvoeren om te bepalen wat we samen
gaan doen als KLM vorig jaar augustus voor het equivalent een half miljoen à één miljoen
aan systemen heeft gekocht”. Ik zei: “er is een probleem, we zijn hier om eerlijk tegen
elkaar te zijn. We zijn hier niet voor een gewone vergadering”. Op alle punten liet ik dus
niet los, en ik zag heel goed dat [een leidinggevende] afhaakte [...]. Het was niet
boosaardig bedoeld, ik probeerde alleen de juiste woorden te vinden om het te zeggen,
maar ik was resoluut en ik heb het wel gezegd. Ik heb de geschiedenis nog eens verteld,
dit was een moment van waarheid, we zitten hier niet voor niets. En mijn Nederlandse
collega loopt rood aan, hij begrijpt het niet, hij kan het ook niet begrijpen. Voor hem is
alles afgestemd met [zijn manager]. De jongens op zijn afdeling, alsjeblieft geen
problemen maken, het is een vergadering waar alles vlekkeloos moest verlopen. Alles
ging ook goed, ik vertelde alleen maar de waarheid. Ik denk dat hij erg bang was voor de
reactie van [deze leidinggevende]. Hij veegde alles onder het tapijt. Alles ging zoals het
moest gaan, er was geen probleem. Geen gemeenschappelijk systeem hebben, dat was
geen probleem en alsjeblieft niet dwarsliggen. [...] Ik zal ze niet zomaar hun gang laten
gaan tijdens de vergadering, ik zal de kwestie aan de orde stellen.'
De Nederlands reactie die hier beschreven wordt, geen deining veroorzaken, lijkt wellicht
volstrekt in tegenspraak met wat er wordt gezegd over de directheid, ja zelfs de brutaliteit van
de Nederlanders. Maar het lijkt erop dat zolang de meeste geïnterviewde Franse
medewerkers geen duidelijk beeld van de zaak hebben, de vraag wat passend gedrag is voor
hen sterk afhankelijk is van de situatie.
'Onze collega's van KLM [...] we zijn nog steeds min of meer politiek correct in grote
vergaderingen, maar daarbuiten wil het er weleens wat ruig aan toe gaan als we het niet
eens zijn over een onderwerp.'
De zorgen over de rationaliteit aan Franse kant worden opgeworpen door personen die ieder
hun eigen mening hebben en bereid zijn die te verdedigen – ieder volgens zijn eigen theorie.
We zien een bevestiging van de persoonlijke waarden van de personen in kwestie, die
beslissingen nemen op basis van wat passend is en die verder gaan dan de standaardregels.
In deze omstandigheden is de discipline die hoort bij het deel uitmaken van een
samenwerkingsverband ver te zoeken.
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'Wij hebben het gevoel dat er bij Air France vrije elektronen rondzweven. Op dit moment
zijn er [onverstaanbaar] zorgen dat er bij KLM vooraf overleg wordt gepleegd. [...]
Wanneer er een belangrijke vergadering is, overleggen ze van tevoren. De mensen van
Air France verschijnen niet allemaal op hetzelfde moment, een beetje te laat. Sommigen
hebben al wat gelezen, anderen nog niet. Die zeggen “we zullen het tijdens de
vergadering wel met elkaar eens worden”. Maar de Nederlanders weten precies wat ze
kunnen verwachten, wat ze gaan zeggen.'
E - Moeite om elkaar te begrijpen
De Fransen hebben geen duidelijk beeld van het interne besluitvormingsproces van de
Nederlanders, de wijze waarop individuele meningen in overeenstemming worden gebracht
met een collectieve beslissing. Wanneer is het geschikte moment om voet bij stuk te houden,
misschien wel op een brute manier, en wanneer moet men coöperatief zijn tot het punt
waarop men de eigen mening aanpast aan die van iemand met een hogere positie? En wat
houdt dat eigenlijk in, coöperatief zijn? De Fransen gaan uit van diverse veronderstellingen
waaruit blijkt dat ze bij het vinden van een compromis slecht begrijpen wat het verschil is
tussen een intern besluitvormingsproces in een gemeenschap en onderhandelingen met een
externe partner. Ze begrijpen niet dat wanneer de Nederlanders zich profileren omdat voor
hen de referentiegemeenschap de groep is, de aanpak sterk verschilt afhankelijk van de vraag
of het gaat om een intern KLM-proces of onderhandelingen met Air France. Dit verschil is voor
de Fransen nog moeilijker te begrijpen, omdat er voor hen geen duidelijk verschil bestaat
tussen de manier waarop er intern bij Air France beslissingen worden genomen en de wijze
waarop een gezamenlijke beslissing met KLM wordt genomen. Hoe kan het dat de
Nederlanders die, in een poging hun partner uit te putten, nooit stoppen met het in twijfel
trekken van beslissingen die samen met Air France moeten worden genomen, anderzijds
bereid zijn interne beslissingen over het definiëren van het KLM-standpunt strikt te
respecteren? Begrijpen wat er gebeurt, is des te moeilijker voor de Fransen omdat ze geen
idee hebben hoe de overlegfase en besluitvormingsfase worden vormgegeven in het ritueel
dat het Nederlandse besluitvormingsproces definieert (de vergadering).
[Onderling] 'Als iets beslist is dan is het beslist. Ze hebben minder scrupules om te zeggen
dat ze het niet eens zijn met hun leidinggevende in de fase waarin de beslissing wordt
genomen, maar als een beslissing eenmaal is genomen, nadat ze het onderling eens zijn
geworden over wat het beste is voor KLM, dan gaan ze ervoor. Ze vormen één blok en
daarna slagen ze erin ons murw te maken.'
'Er is een verschil in het gedrag van teams in relatie tot de managers. De Nederlanders
hebben er veel minder moeite mee de beslissing ter discussie te stellen zolang die nog
niet is genomen, deze ter discussie te stellen of daarover in debat te treden, terwijl de
Fransen terughoudender zullen zijn. Daar staat tegenover dat als de beslissing eenmaal
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is genomen, ze heel pragmatisch hun krachten bundelen [...] Een Fransman zal een beetje
in de overlegsfeer blijven hangen.'
'Als we niet resoluut nee zeggen zullen ze steeds weer terugkomen, totdat je uiteindelijk
maar toegeeft.'
De confrontatie tussen twee verschillende manieren om tot een definitief besluit te komen is
frustrerend. De Fransen zeggen het volgende over de handelswijzen die ze bij KLM aantreffen.
[Bij externe mensen, KLM] 'kunnen we het altijd [weer in twijfel trekken], wat overigens
voor grote wrevel en frustratie zorgt bij mensen die zeggen “waarom al die moeite, we
hebben drie dagen lang als groep gewerkt [...], we worden het uiteindelijk eens, we
schrijven het zo neutraal en duidelijk mogelijk op in het verslag, en vanaf morgen kan het
allemaal weer ter discussie worden gesteld en kunnen we weer helemaal opnieuw
beginnen”. Een Fransman zal discussiëren tijdens de vergadering van de groep, hij zal
ervoor zorgen dat het in het verslag komt te staan als hij het er niet mee eens is, maar
als het verslag eenmaal is gevalideerd en de manager heeft gezegd “we gaan die kant
op”, dan zullen de Fransen volgens mij de beslissing wel uitvoeren, terwijl de
Nederlanders deze ter discussie zullen blijven stellen of met iets vergelijkbaars beginnen,
een concurrerende oplossing. Op zo'n moment gaat het begrip onafhankelijkheid een rol
spelen.'
De term consensus wordt soms ter sprake gebracht, zonder dat precies wordt begrepen wat
deze term precies inhoudt voor de andere partij. Vanuit Frans perspectief zal consensus
waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar een beschaafde manier van
discussiëren, zonder persoonlijke aanvallen, en niet als overeenstemming die bereikt wordt
na woordenwisselingen die bijzonder heftig kunnen zijn.
'Ik vind dat men wel wat meer consensusgericht kan zijn in vergaderingen. [...] De
[Nederlanders] zijn volledig ad hominem, terwijl de Fransen, de mensen van Air France,
voor zover ik kan beoordelen, meer consensusgericht zijn.'
De geïnterviewde KLM-medewerkers zien zichzelf niet als een collectief zoals Air France zich
dat voorstelt. In plaats van KLM als een collectief te zien, kijken ze naar de vele verschillen en
belangenconflicten binnen het bedrijf. Ze beschouwen "de ander" (in dit geval Air France) als
het collectief:
'Ze [Air France] hebben een 'wij'-cultuur, ze zien zichzelf als één familie. Bij KLM is het meer
een 'ik'-cultuur. Wat betekent dat voor mij? '

Evenzo worden met de term pragmatisme, d.w.z. pragmatisch handelen, die veelvuldig wordt
gebruikt verschillende realiteiten bedoeld, afhankelijk van de vraag of we te maken hebben
met een Franse of een Nederlandse context. In beide gevallen gaat het om aanpassing aan de
complexiteiten van de werkelijkheid, maar de manieren waarop zijn verschillend.
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Wanneer het Nederlandse pragmatisme ter sprake komt, wordt daarmee de neiging bedoeld
om niet te veel te theoretiseren alvorens een beslissing te nemen, om dicht bij de feitelijke
situatie te blijven.
'Bij de KLM-medewerkers gaat het er veel pragmatischer aan toe, met besprekingen die
heel snel worden beëindigd.'
'En het is waar dat ze bij bepaalde onderwerpen, serieuze kwesties, ontslagen en
dergelijke, inderdaad erg pragmatisch en heel erg op de toekomst gericht zijn. Ze
gedragen zich niet als verwende kinderen, zo is mijn indruk.'
'Ik heb het gevoel dat ze de zaken realistischer benaderen dan Air France.'
Aan Franse kant interpreteert men pragmatisme als de mogelijkheid om de regels te
overtreden wanneer deze ontoereikend lijken voor de feitelijke situatie. Het speelt duidelijk
een rol verderop in het proces van beslissing tot actie.
'Bij ons is het zo dat als iets niet werkt, we verder gaan kijken. [...] De Fransen kunnen
evengoed zeggen “waarom niet, ook wij zullen pragmatisch zijn, buiten de structuren, de
budgetten”, [...] Ik denk dat dit bij KLM niet zozeer het geval is, ook niet op het niveau
van analyse. Dit gaat niet om de intelligentie van onze KLM-partner, maar om minder
geneigd te zijn een stapje opzij te doen. Ze kunnen zich aanpassen, zeker; om van het
ene punt naar het andere te gaan kunnen verschillende paden worden bewandeld. [...]
Het is geen vorm van bedrog, maar ditmaal van pragmatisme.'
De geïnterviewde KLM-medewerkers die over het besluitvormingsproces spreken, bevestigen
voor een groot deel het beeld dat door hun collega's van Air France wordt geschetst. Maar
uiteraard is de evaluatie anders. De meeste KLM-medewerkers hebben een positiever beeld
van het besluitvormingsproces van KLM dan dat van Air France, hoewel sommigen toegeven
dat ze het interne proces bij Air France niet goed kennen.
'Wij zijn veel meer bereid om risico te nemen. Als iets in een project niet volledig is
voorbereid, dan zeggen we dat we het toch gaan doen en dan beheersen we vervolgens
het risico. De Fransen daarentegen wachten nog twee jaar. Ze spelen op zeker.'
'Het stereotype beeld van besluitvormingsprocessen is dat deze bij de Fransen meer
plaatsvinden in de wandelgangen en bij de Nederlanders meer in de vergaderingen. Ik weet
eigenlijk niet hoe de besluitvormingsprocessen bij Air France verlopen.'
'Bij KLM hanteren we vaak de 80/20-regel: we beginnen als we 80% van het voorbereidende
werk hebben gedaan, flexibel en met vallen en opstaan. De veiligheid mag natuurlijk nooit
in gevaar komen, en dat is ook goed. De Fransen gaan altijd tot het uiterste. De
Nederlanders zijn pragmatischer. De combinatie van snel beslissen en "met de voeten op
tafel" nadenken over de komende tien jaar, is heel goed.'
In één zeldzaam geval zei een KLM-manager dat hij eigenlijk de voorkeur gaf aan de
besluitvormingsstijl van Air France (hoewel hij tegelijkertijd zegt dat het hem ook frustreert).
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'Een groot verschil tussen Air France en KLM is het proces. De Nederlanders zijn erg
pragmatisch. Ze zeggen: hier [op dit moment] heb ik een beslissing nodig. Dan beginnen
ze met een terugblik en definiëren 27 mijlpalen. Daar is niets mis mee. Maar om de
planning te volgen, zijn de besprekingen tijdens vergaderingen in de praktijk vaak niet
echt goed doordacht. Daarom zijn er besprekingen nadat de beslissing is genomen. Air
France definieert ook het eindpunt. En ook een aantal tussenstappen. Maar soms denk
je dat je er bijna bent en dan beginnen ze weer helemaal opnieuw. Daar word je niet
vrolijk van. Uiteindelijk bereiken ze wat ze willen. In de tweede plaats maken Fransen
dingen af. De vergadering duurt voort. De vergadering kan één uur, twee uur duren... Ze
ronden de besprekingen af. Soms is het frustrerend, maar het is een goede zaak dat het
onderwerp grondig besproken is. Persoonlijk heb ik veel liever het
besluitvormingsproces van Air France. Omdat je de besprekingen echt afrondt zijn de
mensen meer betrokken, is er acceptatie. Het besluitvormingsproces is anders, en
uiteindelijk kunnen er krachtigere hiërarchische beslissingen worden genomen dan bij
KLM.”
Maar er zijn vooral veel voorbeelden van slechte ervaringen met de besluitvormingsprocessen
van de Fransen.
'Aan de IT-kant is het moeilijk werken. Het werk wordt gedaan in Frankrijk in de trant
van wij beslissen wat jullie nodig hebben. In mijn vorige baan hebben we een Revenue
Data Warehouse opgezet. Dat was erg moeilijk vanwege de IT-denkwijze in Toulouse.
Wij van KLM wilden een gezamenlijke database met flexibele toegangstools op de
verschillende afdelingen. Dat was niet wat IT wilde, zij wilden alles leveren, end-to-end.
De IMO-organisatie is overwegend Frans.'
'De eeuwige discussie binnen de [afdeling] gaat over de ticketvoorraad. Beide
luchtvaartmaatschappijen hebben hun eigen ticketvoorraad. Maar hoe zit het met iets
gemeenschappelijks, zoals Flying Blue? Vanuit welke ticketvoorraad moeten die tickets
worden uitgegeven? Er is besloten dat ze uit de ticketvoorraad van Air France komen.
Als we naar een gemeenschappelijke ticketvoorraad zouden gaan, en als dat de voorraad
van Air France zou zijn, dan zou dat betekenen dat alle financiële stromen via Air France
lopen. Dat heeft allerlei juridische en financiële gevolgen. Toen de
loyaliteitsprogramma's werden geïntegreerd, was dat een heel gevecht. Het was in de
beginfase van de samenwerking, we hadden het gevoel dat Air France over ons heen
walste. Air France besliste. KLM kon een aantal suggesties doen, maar in de meeste
gevallen werden deze van tafel geveegd en moest het gaan zoals Air France dat wilde. In
de loop van de jaren verandert het wel, in positieve zin. Maar het is een traag proces.'
De manier van besluitvorming bij Air France wordt vaak geassocieerd, zoals vaak het geval is
bij het interpreteren van de Franse bijzonderheden, met het hiërarchische aspect van het
bedrijf en de Franse samenleving.
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'De Nederlanders zijn meer gewend om elkaar kritische vragen te stellen. Heb je in Parijs
echter een afwijkende mening, dan mag je rekenen op vijandigheid. Ik vind dat de Franse
collega's vaak dogmatisch de leider volgen. De Franse collega's moeten zich soms in
allerlei bochten wringen om het niet oneens te zijn met hun leidinggevende.'
'Als er van de kant van KLM uiteenlopende ideeën zijn en ze geen sterke
tegenargumenten kunnen vinden, dan wordt het ad hominem gespeeld. Ongeveer
tweemaal per jaar komt aan Franse kant de neiging boven om de dingen meer
hiërarchisch te organiseren. Maar ik denk dat we moeten kijken hoe we het beter
kunnen doen als we vinden dat de dingen niet optimaal werken.”
Er is ook kritiek op het politieke karakter van de genomen beslissingen.
“[over het rapport aan GEC]... Toen ik de toelichting schreef waarin ik waarschuwde voor
[…] werden deze passages geschrapt. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nu nog steeds.
Dit is politieke sturing. In de Franse cultuur is de sturing meer politiek dan inhoudelijk.
Iedereen bij KLM vindt dat wij meer Europees zijn dan de Fransen.'
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VII Functioneren van de hiërarchie
Zowel de Franse als Nederlandse geïnterviewde medewerkers vinden dat er aanzienlijke
verschillen zijn in het functioneren van de hiërarchie bij Air France en KLM. Er bestaan
verschillende verwachtingen ten aanzien van leidinggevenden. Aan Franse kant moet hij/zij in
de eerste plaats een deskundige zijn, iemand die moet kunnen beslissen én helpen. Aan
Nederlandse kant is de leidinggevende meer een facilitator die zich minder bemoeit met zaken
die te maken hebben met de technische bekwaamheid van zijn ondergeschikten, en ook
minder behulpzaam is in deze zaken.
In de geventileerde meningen van KLM-medewerkers over hiërarchie en leiderschap bij Air
France worden enkele kwesties veel genoemd. In de eerste plaats moet worden opgemerkt
dat er ook sprake is van een aantal uitzonderingen, hoewel verreweg de meeste
geïnterviewde medewerkers de Franse voorkeur voor hiërarchie benadrukken. In de tweede
plaats maken de KLM-medewerkers onderscheid tussen de oudere generaties Franse
managers en de jongere medewerkers, waarbij ze de oudere generatie bij Air France als een
probleem zien. Tot slot wordt, zoals hierboven al aangestipt, de Franse hiërarchische stijl
gezien als een ondermijning van de pogingen van KLM-managers om een effectieve rol te
spelen in het complexe systeem van hiërarchische en functionele rapportagelijnen van de
groep.

A - Welke rol is weggelegd voor leidinggevenden?
De geïnterviewde Franse medewerkers wijzen op een verschil in de inhoudelijke rol die
leidinggevenden moeten spelen.
'Een manager bij Air France is in de eerste plaats een deskundige op zijn vakgebied die
na verloop van tijd manager is geworden, terwijl bij KLM naar mijn ervaring de manager
meer een leider is die op deskundigen vertrouwt. Mijn collega-manager bij KLM zal nooit
ingaan tegen de technische aanbevelingen die onder zijn verantwoordelijkheid worden
gedaan door Nederlandse deskundigen op wie hij vertrouwt. [...] Op de bagageafdeling
of commerciële afdeling is er een manager die is afgestudeerd in de psychologie. Hij
coördineert en doet de planning. Hij heeft geen gezaghebbende functie."
'Bij KLM is het zo dat als een manager uit een functie komt die niets te maken heeft met
bijvoorbeeld – ik zeg maar wat – commerciële zaken of exploitatie en erkend wordt als
leider, als manager die teams kan leiden, die de troepen in de juiste richting kan sturen,
dan zullen ze hem een functie geven die niet echt binnen zijn vakgebied valt. Terwijl we
bij Air France... dat nu ook een beetje beginnen te doen, maar echt een heel klein beetje.
We zullen nooit een manager of leidinggevende op communicatie zetten die geen
achtergrond in communicatie heeft. En dat is een groot verschil.'

66

"Als het gaat om ondersteunen, helpen, dan kan ik makkelijk tegen mijn manager zeggen
“ik begrijp niet wat u me vraagt, ik kan niet doen wat u me vraagt”. Dan legt hij het uit,
begeleidt hij mij, helpt hij mij. Ik denk dat een KLM-manager eerder zou zeggen “als je
dat niet kunt...”.'
"Ik denk dat wij veel empathie tonen, ik help de medewerker, ik laat hem groeien, ik laat
hem vorderingen maken. Zij [KLM] kijken naar absolute prestaties... Is het welzijn van de
medewerker belangrijk? Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Ze hebben niet al onze
bedrijfsovereenkomsten over kwaliteit van leven op het werk, over dat soort dingen.'

Deze standpunten komen ook tot uitdrukking in een citaat van een KLM-manager die een
gemengd team leidt:
'Franse managers zijn inhoudelijk zeer goed geïnformeerd. Air France-managers maken
promotie op basis van anciënniteit, kennis en vaardigheden, bij KLM zijn er meer algemene
managementvaardigheden.'
Dit verschil heeft met name gevolgen voor het evaluatieproces.
'De Nederlanders zijn gewend om hun eigen beoordeling te schrijven. [Mijn Nederlandse
leidinggevende vertelde me over zijn relatie met zijn eigen leidinggevende] Ik moet alles
opschrijven, ik ga ermee naar mijn leidinggevende en dan kijken we er samen naar. “Je
moet alles invullen en dan praten we erover”. Zo ben ik helemaal niet. Ik vorm mijn
mening, ik formaliseer, ik denk, ik laat het hem niet zien maar ik zal alle punten in een
persoonlijk gesprek met hem [...] bespreken en daarna zal ik een aangepaste tekst
voorstellen. [Bij KLM] kunnen beoordelingsgesprekken 10 of 15 minuten duren, maar van
mij mag dat anderhalf uur zijn. [Zeker vanuit carrièreoogpunt] maakt het bij Air France
niet veel verschil of je erg goed of gemiddeld bent [maar het beoordelingsgesprek is een
middel om de ondergeschikte te sturen].'
Aan Nederlandse kant vinden we dezelfde opvatting over dit verschil in het evaluatieproces.
'Er zijn ook verschillen in het evalueren van mensen. Ik vraag mijn managers en directe
ondergeschikten om een ontwerp van hun eigen evaluatie te maken, te beschrijven wat
ze hebben gedaan. Dat kan echt niet in Frankrijk.'
De manier waarop evaluaties worden uitgevoerd is ook anders.
'In Nederland gaat het heel gestructureerd, tijdens je beoordelingsgesprek moet je je
doelen formuleren. Je schrijft je doelen op, en het daaropvolgende jaar evalueer je je
doelen en houd je een progressiebespreking. “Vertel eens, hoe gaat het? Kunnen we hier
en daar nog wat verbeteren?” Een paar maanden geleden zei ik tegen mijn [Franse]
leidinggevende: “Ik heb nog steeds geen doelen voor 2016, ik heb ze niet. Moeten we ze
niet schriftelijk vastleggen, zal ik een voorstel doen?” “’Nee hoor, dat komt nog wel”, en
uiteindelijk, toen het jaar voorbij was, had ik mijn doelen nog steeds niet. Ik ben
benieuwd waar we het morgen over gaan hebben, want officieel heb ik geen doelen,
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weet je. Dat is dus een beetje, dat is minder geformaliseerd, zou ik zeggen. Bij KLM gaat
het er heel gestructureerd aan toe, met procedures en deadlines en dergelijke. Hier lijken
ze iets meer ontspannen.'
'Het idee van doelstellingen, van het beoordelen van resultaten, dat is veel preciezer,
veel formeler bij KLM. En ze hebben een evaluatie zonder veel nuance, regel voor regel.
Bij Air France zeggen ze bij de evaluatie van de doelstellingen, oké, dat was goed en dat
had je beter kunnen doen. Daarna volgt een ietwat globale beoordeling en vervolgens
komt het variabele deel. De leidinggevende zal dan zeggen “ik geef hem X procent”. Het
is niet zo mechanisch als het bij KLM lijkt te zijn, maar we groeien steeds meer naar elkaar
toe, we boeken vooruitgang.'
'Voor ons [Nederlanders] is evaluatie veel meer dan evaluatie, het is een vorm van
waardering. [...] Het is moeilijk voor de Nederlanders en ook voor mij. Bij mijn Franse
manager duurde mijn evaluatie twintig minuten en hij vertelde me wat ik niet goed deed
in plaats van te zeggen wat ik wel goed deed. Dat was een heel negatieve ervaring. Later
begreep ik waar dat vandaan komt, het komt van school, het is meer doelgericht: “geef
je het juiste antwoord, ja of nee”, bij ons is het: “je hebt erg goed je best gedaan, maar
de volgende keer kun je dit of dat zeggen. “, dat is erg moeilijk voor de Nederlanders.'
Deze verschillen doen vooral van zich spreken wanneer een Air France-medewerker hoger in
functie is dan een KLM-medewerker of andersom. Of die persoon deel uitmaakt van de
organisatie van Air France (of KLM) of een functie in de houdstermaatschappij bekleedt maar
de status van medewerker van Air France (of KLM) behoudt, maakt daarbij niet uit.
'In mijn functie – ik heb een groepsfunctie – heb ik een Air France-team en een KLMteam. Ik ben verantwoordelijk voor een KLM-team. Functioneel vallen ze onder mijn
leiding, hiërarchisch niet. De hiërarchie blijft bij de kleuren, je kunt geen leidinggevende
van de andere kleur hebben."
"[Uw ondergeschikten zijn Frans?] 'Ja, hiërarchisch, hiërarchisch in Parijs, en daarom
heeft mijn collega in Parijs een team dat aan hem rapporteert. Maar het team dat aan
hem rapporteert, erkent mij als functionele manager. Over gezamenlijke onderwerpen
kunnen ze mij dus rechtstreeks aanspreken, over gemeenschappelijke onderwerpen."
'Ik bemiddel niet voor de Nederlandse medewerkers als het gaat om alles wat te maken
heeft met HR, carrièrestappen of het formuleren van doelen. Ik doe een voorstel dat
gewijzigd kan worden door de KLM-medewerker die hiërarchisch verantwoordelijk is,
zonder dat ik kan meebeslissen.'
Dat maakt het soms moeilijk om hiërarchisch gezag uit te oefenen.
'Er zijn gevallen waarin de Nederlanders niet doen wat ik ze vraag omdat er andere
doelen in hun functiebeschrijving staan en ze daar enorm aan hechten omdat hun
beloning er sterk van afhangt. [...] Dat zijn de doelen die door hun leidinggevende – die
niet per se dezelfde doelen heeft als wij – zijn vastgesteld voor de korte, middellange of
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lange termijn. [...] Er is veel discussie. Er wordt een beslissing genomen, die wordt
toegepast, we proberen consensus te bereiken. In 90% van alle gevallen komen we tot
een consensus die voor iedereen aanvaardbaar is, in 10% van de gevallen ontstaat er een
impasse en is het eindresultaat tegengesteld aan wat ik dacht en wat er gedaan was als
de mensen onder mijn hiërarchische verantwoordelijkheid zouden vallen.'
'De Fransen zijn in een bespreking en de manager zegt op een gegeven moment “ik heb
je gehoord, je argumenten bevatten zeker positieve elementen, maar dit is wat we gaan
doen, ik neem daarvoor de verantwoordelijkheid”. Zoiets gebeurt niet aan Nederlandse
kant. We zeggen vaak dat de discussie pas begint wanneer de leidinggevende een
beslissing heeft genomen. Het is erg ingewikkeld te managen.'
Deze problemen met het leiding geven aan een gemengd team, die nog vergroot worden
door de ambiguïteiten van uiteenlopende functionele en hiërarchische relaties, worden ook
verteld door KLM-managers in dergelijke functies. In de ogen van sommige KLM-managers
in de groep die met Franse ondergeschikten werken, leidt de hiërarchische stijl van Air
France tot een schaduwstructuur waarin de Franse leidinggevende (die in sommige gevallen
zelfs niet meer de leidinggevende van de medewerker is, en in andere gevallen “slechts” de
hiërarchische leidinggevende) meer invloed heeft dan de Nederlandse functionele
leidinggevende. Dit ondermijnt het systeem van hiërarchische en functionele
leidinggevenden, en daarmee het functioneren van de groep en het evenwicht tussen Air
France en KLM.
'het feit dat er nu een driehoek is [met een functie boven de functies van de twee
luchtvaartmaatschappijen] neutraliseert niet, het intensiveert [interne concurrentie].'
'Wanneer je een team toegewezen krijgt, blijven de natuurlijke banden met de Franse
managers intact. Een Frans lid van het management geeft andere opdrachten aan mijn
teamleden dan ik zou doen. Lijnrecht tegenover wat ik zeg, en met zijn eigen agenda,
volgens mij. Dat is niet uitgesproken. De mensen bij Air France accepteren dat, het is
natuurlijk gezag. Dat voel je. Soms weten ze veel meer dan ik, omdat het Franse lid van
het management ze al heeft geïnformeerd. Ik probeer conflicten te vermijden. Soms
moet je het gewoon negeren. En je eigen prioriteiten op een positieve manier herhalen.'
'Als ik leiding wil geven aan mijn Franse medewerkers dan wordt dat al gedaan in de
wandelgangen (door de Franse leidinggevenden), als ik IT-tools wil invoeren dan heeft IT
in Valbonne al beslist welke dat zullen zijn. Het is een soort jokerfunctie. Het lijkt dus
alsof het hoofd van [deze functie] van KLM is, maar ik heb erg weinig ruimte omdat alles
in de gangen van Air France of door IT wordt beslist. In de praktijk is de invloed van KLM
dus niet zo groot.'
“Er zijn persoonlijke banden van het bedrijf met Franse medewerkers die gebruikt
worden om rechtstreeks contact met hen op te nemen, wat wij niet willen. Wij willen dat
dit op centraal niveau en op een gestructureerde manier wordt gedaan via het incident
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management systeem. Aan Franse kant ontwikkelt zich dat veel meer op een
persoonlijke basis, een relatie.'
'De Nederlanders willen alles bespreken, het poldermodel, niet top-down en
hiërarchisch. De Fransen zijn daar minder toe geneigd, maar dat betekent niet dat ze naar
de leidinggevende luisteren. Ze zullen eerder naar een Franse manager in de
wandelgangen luisteren dan naar een Nederlandse manager in Amstelveen.
B - De knelpunten die inherent zijn aan een systeem met dubbele hiërarchie
Buiten de min of meer goede wil van betrokkenen om, is het huidige systeem met dubbele
hiërarchie problematisch.
'De moeilijkheid schuilt in het feit dat het hoofd van Air France [functie] moet
rapporteren aan zowel [zijn functionele leidinggevende, Nederlands] als [zijn Franse
leidinggevende]. En in hiërarchisch opzicht moet hij rapporteren aan Air France.
Hiërarchisch en budgettechnisch gezien, heeft men nogal sterk de neiging af te wijken
dus dit vereist een sterke persoon die de consensus zoekt, en die met een sterk
groepsgevoel mensen aan tafel kan krijgen voor een discussie. [Degene die dit zegt, voegt
eraan toe dat de enige reden “dat we het toch voor elkaar krijgen” is dat de Nederlander
in kwestie buitengewoon goed is] De essentie is dat de Fransen hem zien als iemand van
KLM en dat de KLM-medewerkers hem zien als iemand van Air France, mede omdat hij
naar mening van de Fransen te vaak in Amsterdam is en naar mening van de
Nederlanders te vaak in Parijs is. Hij verkoopt dit als bewijs dat hij het eigenlijk heel goed
doet, en daarin heeft hij geen ongelijk, er zijn er maar weinigen die het hem na kunnen
doen. '
Een Fransman die over het algemeen vasthoudt aan de positieve kant van de samenwerking
tussen de Fransen en Nederlanders zegt het vrij duidelijk.
'Bij het vaststellen van doelstellingen binnen KLM heb je een deel... je hebt vaste
doelstellingen en je hebt doelstellingen, je zou kunnen zeggen, specifieke doelstellingen
die gekoppeld zijn aan variabele beloningen. Maar goed, de persoon die deze
doelstellingen krijgt opgelegd van KLM zal zich eerst bezighouden met wat hem gevraagd
wordt te doen binnen KLM, omdat dit [van invloed] is op zijn jaarsalaris en jaarlijkse
evaluatie, dus hij zal inderdaad eerst werken aan de doelstellingen die KLM hem heeft
opgelegd. [...] Over het algemeen, als we gemeenschappelijke belangen hebben, zal er
op een zeker moment samenwerking plaatsvinden. Maar het is waar dat wij in stressvolle
situaties onze focus opnieuw zullen verschuiven naar ons eigen bedrijf en zullen doen
wat onze manager van ons verlangt.
De algehele relatie tussen beide bedrijven gaat dan een rol spelen.
'Binnen de gezamenlijke organisatie leeft de Franse organisatie nog steeds voort. Dat is
de dominantie van de Fransen die veel moeite hebben met loslaten. Maar KLM wil ook
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niet loslaten, omdat er geen vertrouwen heerst. Maar binnen KLM is het wat meer
transparant. Dit alles maakt het erg complex en duur. De structuur die we nu hebben is
in essentie een ingewikkeld compromis.'
'Er is één baas [binnen de groep], maar dat is slechts schijn.'
Een Fransman die in Amsterdam werkt, licht de wederzijdse frustratie toe:
'als je een Frans team en een Nederlands team hebt met een Franse leidinggevende en een
Nederlandse leidinggevende, dan zou iemand van het Nederlandse team die een afspraak
maakt met iemand van het Franse team heel verbaasd zijn als de persoon uit het Air Franceteam dit eerst zou gaan navragen bij zijn leidinggevende en de afspraak niet zou nakomen
als zijn leidinggevende niet met de afspraak akkoord gaat. Dat is enorm frustrerend voor
dat lid van het Nederlandse team. Aan de kant van Air France geldt echter dat wanneer er
een afspraak is gemaakt met een KLM-leidinggevende, een lid van het Air France-team heel
verbaasd zou zijn als leden van het KLM-team niet zouden doen wat hun leidinggevende
zegt. We kennen allemaal de culturele achtergrond hiervan, maar het is erg moeilijk
hiermee dagelijks te werken.'
Het functioneren van de hiërarchie lijkt meer harmonieus te verlopen wanneer een situatie
met een dubbele hiërarchie, waarin een functionele groepsmanager de strijd moet aangaan
met een lijnmanager van het andere bedrijf, vermeden kan worden. Dit is nog steeds mogelijk,
zelfs wanneer een manager van één van de bedrijven ondergeschikten onder zich heeft die bij
het andere bedrijf horen.
'Alle managers van [...] rapporteerden aan mij, al deze managers waren van Air France. Dat
verliep heel soepel, en ik denk dat dit kwam omdat ik de enige persoon was die
verantwoordelijk was, ik had geen Franse collega met wie ik de verantwoordelijkheid
deelde.'
Sterker nog, zelfs in de meest geïntegreerde delen van de groep is men niet in staat om aan
de gevolgen van deze dubbele hiërarchie volledig te ontkomen.
'Al mijn training heb ik gekregen in Nederland, HR is gevestigd in Nederland. Maar als ik een
gesprek heb met mijn manager, die een Fransman is, dan wordt alles hier gedaan. Mijn
doelstellingen zijn opgesteld door [de leidinggevende] hier. [...] Ik denk dat mijn
Nederlandse leidinggevende, in navolging van mijn manager, kan zeggen “ja, je bent
gepromoveerd naar een hoger niveau”. Ik vind het HR-systeem heel gescheiden, dus mijn
carrière zal bij KLM zijn, niet in de groep.'
Maar een manager van een gemengd team kan zich inzetten voor alles dat de leden van zijn
team aangaat.
'Zij vallen helemaal onder mijn verantwoordelijkheid, en dat is iets dat ik heel belangrijk
vind, dus ik sta in direct contact met de centrale HR-afdeling in Amsterdam om alle vragen
af te handelen betreffende hun sociale premies, hun recht op vakantiedagen, etc. Ik
probeer een manager te zijn in de volledige betekenis van het woord, en daarmee ook hun
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mobiliteit, carrières, contracten en dergelijke te begeleiden [...]. Ik denk dat we, in mijn
optiek [...] blij mogen zijn dat we de moed hebben gehad een grondig integratieproces te
doorlopen. Er zijn veel bedrijfsonderdelen die zijn geïntegreerd en gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen, maar waaraan niet volledig invulling is gegeven in het proces.
Met invulling geven bedoel ik dat een manager van Air France KLM een manager van Air
France KLM moet zijn in de zin zoals ik u heb uitgelegd, in de volledige betekenis van het
woord, een manager die zorgdraagt voor hun carrières, die kleine problemen oplost, alle
problemen waar een manager mee te maken krijgt. En er zijn genoeg plekken in het bedrijf
waar, als men niet de moed heeft, of niet de behoefte voelt, of niet het vermogen heeft, of
wordt gehinderd door vakbonden, gebruikmaakt van provisorische oplossingen van het
type dat men een manager van Air France KLM aanstelt die als hij van Air France is een
plaatsvervanger benoemt die van KLM is, derhalve kan men in dergelijke gevallen zeggen
dat er geen volledige invulling is gegeven. Als ik een KLM-plaatsvervanger zou hebben, dan
zou ik niet alle HR-vragen afhandelen, en naar wie zouden dan al mijn KLM-medewerkers
ineens gaan? Zij zouden dan naar mijn plaatsvervanger gaan, en dus zou ik slechts voor de
helft hun manager zijn. [...] Het is noodzakelijk dat de teamleden, ongeacht hun afkomst,
bedrijf of team, trouw aan je zijn!'

Het functioneren van het systeem met dubbele hiërarchie hangt af van de mate waarin
degenen die het moeten implementeren bemiddelend optreden.
'Als er een goede verstandhouding is, dan is het eenvoudiger. Managers die erg moeilijk
doen over hun privileges zouden kunnen zeggen: “maar waar bemoeit hij zich mee, dat wil
ik niet”. Het is noodzakelijk om flexibel te zijn in deze manier van werken, men moet niet
lichtgeraakt zijn, dingen zeggen zoals “ik ben daarover niet geïnformeerd”, omdat in een
situatie zoals deze, waarin men af en toe 500 km verwijderd is van het desbetreffende
onderwerp, het elke dag kan gebeuren dat je ergens niet over geïnformeerd bent. Je moet
je niet te rigide opstellen, een beetje laissez fair in je interacties zijn (al weet ik niet of ik
zover kan gaan). Het is slechts af en toe, wanneer een situatie een beetje uit de hand loopt
of niet zo lekker loopt, dat je moet ingrijpen om dingen opnieuw te herdefiniëren of
reorganiseren. We moeten mensen hun eigen leven laten leiden en hun eigen weg laten
vinden.'

In deze kwestie ligt het probleem niet bij de stijl van de relaties, maar in de wezenlijke aard
van het werk.
'Ik denk dat ze wel begrijpen wat ik van hen vraag, maar het is veel moeilijker om erin te
slagen ze dat ook te laten doen. Als een medewerker gewend is met rust gelaten te
worden, is dat een beetje moeilijk voor hem. Anderzijds is de persoonlijke relatie met
hem vrij goed. De mensen waar ik mee werk, zijn niet agressief.'
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Hier is de vraag ook opgeworpen in de context van beslissingen, over de verschillende
legitieme manieren om standpunten bij elkaar te brengen door te proberen anderen te
overtuigen van de inhoudelijke waarde van ieders mening, of door te proberen een
pragmatisch compromis te vinden gebaseerd op overwegingen die objectief zouden moeten
zijn.
'Er is soms een uitwisseling van ideeën die best constructief is. Een dergelijke uitwisseling
moet soms opgestart worden. Dat kan direct beginnen met “doe dit, doe dat”. Ik moet
[...] zeggen dat ik geen probleem heb om dat te doen, maar ik bespreek dat graag omdat
het niet noodzakelijkerwijs een goed idee is. We hebben veel besprekingen in [...]. Het
resultaat is over het algemeen best positief. Het is niet alleen maar dat “we elkaar
halverwege tegemoetkomen en daar genoegen mee nemen”, daar zou ik niet akkoord
mee kunnen gaan. Het vereist een zakelijke rechtvaardiging en als die er niet is dan
moeten we niet doen wat ze zeggen, ik zal niet noodzakelijkerwijs drie stappen hun kant
op zetten om te compenseren voor de drie stappen waartoe ze zelf niet in staat zijn. En
dat geldt ook omgekeerd, als ik hun idee beter vind dan het mijne heb ik geen enkel
probleem om mij daarbij neer te leggen.'
De spanningen tussen een Franse leidinggevende en Nederlandse ondergeschikte kunnen
soms hoog oplopen.
'Ik had niet zo lang geleden een conflict met iemand in mijn team, want haar gedrag
beviel mij helemaal niet. Ik zei tegen haar “je kunt dat niet doen, daar ben ik het echt
niet mee eens, e-mail na e-mail, dat gaan we echt niet doen”. Dat is het moment waarop
ze inbinden en zeggen “ah oké, het is oké dat we het niet eens zijn”, dat soort dingen
vind ik ontwapenend, het interesseert me niet of je het wel of niet met me eens bent, na
een tijdje kunnen we niet bezig blijven met elkaar te verkennen, om te zien of we het wel
of niet eens kunnen worden, er zijn klanten die geacht worden ons geld te betalen zodat
we aan het eind van de maand onze rekeningen kunnen betalen, dus we moeten iets
doen. Wanneer achteraf blijkt dat ik de verkeerde beslissing heb genomen en dit
gevolgen heeft gehad voor de resultaten, dan zal ik de eerste zijn die zijn fout zal
toegeven, maar na een zekere tijd kan je niet... consensus is één ding, maar eeuwige
discussie is niet productief en soms kunnen we echt verstrikt raken in dit soort dingen,
we discussiëren, we discussiëren steeds opnieuw, en op een zeker moment moeten we
daar gewoon mee stoppen.'
C - Vormen van gezag of het gezag van de hiërarchie? Een problematische verstandhouding

De discussie over verschillen in de hiërarchische bedrijfsvoering in termen van meer of minder
hiërarchie tegenover verschillen tussen de vormen van hiërarchie is wijdverspreid bij KLM.
'We zijn hier veel informeler, minder hiërarchisch dan in Frankrijk.'
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'Bij KLM loopt de communicatie dwars door de hiërarchische niveaus, bij Air France
volgen we meer de hiërarchische lijnen. Mensen kijken heel goed uit met hun nek
uitsteken.'
'Als je in Parijs werkt, dan is het best fijn werken. Als je in Parijs zegt "à gauche", dan gaat
iedereen naar links. Er is nog steeds respect voor de baas. Als je in Nederland zegt “zullen
we naar links gaan?” dan zegt men “Mwoah, ik weet het niet”. Zeker als er anderen bij zijn,
is het bijna een soort sport om tegen je leidinggevende in te gaan. In die zin is het heel fijn
om in Parijs te werken. […] Maar een hiërarchische relatie creëren als mensen niet willen
meewerken is volstrekt zinloos.'
'Het hiërarchische element. KLM-medewerkers zijn meer initiatiefrijk, onafhankelijk. Als
manager moet je de medewerkers van Air France echt vertellen dat ze iets moeten doen,
anders blijven ze wachten tot je dat doet. De oudere collega's bij Air France zijn het sterkst
hierin.'
'Ik heb een Franse baas en die vindt dat ik niet besluitvaardig genoeg ben. Maar aan de
Nederlandse kant word ik juist gezien als besluitvaardig.'
'De Franse collega's volgen vaak heel dogmatisch hun leider.'
'Op een persoonlijk niveau kunnen we perfect samenwerken met onze collega's bij Air
France. Er zijn persoonlijke verschillen, maar over het algemeen gaat alles prima. Maar het
is de cultuur van Air France, de Franse cultuur, zij [de mensen die de leiding hebben] hebben
een zekere positie, en als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je heel voorzichtig
zijn.'
'Een hele sterke hiërarchie bij Air France, als de baas het zegt dan doe ik het, het is echt
anders bij KLM.'
Air France moet zijn management gaan innoveren, de voorkeur voor hiërarchie moet
verdwijnen. Wij [KLM] willen met HPO terug van 12 lagen naar 8 lagen. Ik denk dat er bij
Air France wel twintig lagen zijn. En het is allemaal “'ja, meneer de baas, nee, meneer de
baas”. Dat gaat echt niet helpen, op die manier zal de baas nooit iets leren.'
'We kennen de traditionele culturele aspecten in Nederland. Als je de manager bent,
betekent dat nog niet dat je ook de baas bent. Je moet nederig zijn en dergelijke. En in het
zuiden van Europa is de machtsafstand richting de manager veel groter.'
Soms vinden we dezelfde mening aan Franse zijde, met verbazing over het niet-autoritaire
karakter van Nederlandse leidinggevenden.
'Ik ben de plaatsvervanger, hij zou kunnen zeggen: 'F... Sorry, je hoeft niet te komen, ik
ben de baas, er zijn geen twee bazen, ik heb dat gezien bij [leiders] die het ermee eens
zijn”, maar dat durft hij niet te vragen. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik het
vragen.”
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Sommige KLM-medewerkers
tegenovergestelde opvatting:

hebben

een

meer

genuanceerde,

en

soms

zelfs

'We hebben een beeld dat Air France veel hiërarchischer is, maar dat is helemaal niet waar.
Het is niet waar dat we zomaar naar rechts gaan als de baas het zegt. Helemaal niet.'
'de vrijheid die ik krijg van mijn Franse leidinggevenden is veel groter dan de vrijheid die
ik krijg van mijn Nederlandse leidinggevenden. Ik voel me vrijer aan de Franse kant,
uiteraard binnen mijn “gebied”.
'Ik vind wel degelijk dat ze behoorlijk hiërarchisch zijn, maar ik heb echt behoorlijk wat
vrijheid binnen mijn werk. Ik moet vaak in Brussel zijn, of in Amsterdam, en als ik ergens
naartoe moet dan ga ik, en er is...., omdat mijn baas me vertrouwt en vindt dat als ik
ergens naartoe moet, of wanneer ik ergens heen ga, dat ik daar naartoe ga vanwege
zakelijke redenen, en niet gewoon omdat ik het leuk vind. Hij stelt dat op prijs en hij
begrijpt dat.'
'Mijn Franse managers hebben me altijd veel vrijheid gegeven [...]. In mijn andere baan
had ik een vrouwelijke en een mannelijke manager. Met de vrouw kon ik goed werken,
[...] ze gaf me veel vrijheid en ze was er voor me als ik haar nodig had; een relatie van
begrip, vertrouwen [...], dus dat ging erg goed, eerlijk. Zij werd vervangen door een man
die meer traditioneel was, wat ouder [...] hij gaf me ook vrijheid, maar ik denk dat het bij
hem was omdat ik al had bewezen dat ik in staat was ermee om te gaan [...]. Je moet
gewoon doen wat je het beste lijkt. En daarna test je dat. Dat is zoals ik probeer te
werken. Normaal gesproken, weet je bij het uitoefenen van je functie heel goed wat je
moet doen. Je krijgt een idee, en ik vind dat Franse managers altijd heel attent zijn als je
een idee presenteert, er zijn geen Franse managers die niet openstaan voor een gesprek
als je een idee presenteert. '
Sommige mensen aan Nederlandse zijde beginnen over de generatiekloof.
'Het probleem zit hem niet in onze Franse collega's, het is de oudere generatie [bij Air
France] die de belangrijke functies bekleden.'
'In vergaderingen word je geconfronteerd met de algemene cultuurverschillen. [...] Het feit
dat veel mensen al heel lang bij Air France of KLM werken, kan een obstakel zijn. Nieuwe
medewerkers die starten in een gezamenlijke setting zijn heel anders in dat opzicht.'
De Nederlandse managementstijl die niet zo sterk gericht is op autoriteit wordt door de
Fransen in de praktijk op twee verschillende manieren geïnterpreteerd: als gebaseerd op een
gebrek aan belangstelling, of gebaseerd op vertrouwen.
'Ik heb ervaring met beide. Een hele vervelende ervaring, een KLM-manager die niet
geïnteresseerd was in het werk, niet geïnteresseerd was in leidinggeven, die alles maar
vrij liet en niet geïnteresseerd was in de onderwerpen, alsof hij er niet was. En toen had
ik de tegenovergestelde ervaring, iemand die heel erg veel vertrouwen en motivatie
geeft, de manager zoals we erover lezen in boekjes, die energie geeft en je laat
excelleren. Je overstijgt jezelf, ik kwam daarachter door deze ervaring, en ik vond het
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inspirerend, omdat ik op mijn beurt nu zelf al enkele jaren een manager ben, en ik had
dit nog nooit eerder meegemaakt.'
De moeilijkheid voor de Fransen bij het begrijpen van het Nederlandse hiërarchische stelsel
en vice versa lijkt verhevigd door het feit dat men in de Nederlandse aanpak niet de soort
ambivalente verstandhouding kan vinden die Franse ondergeschikten hebben met hun
leidinggevende. Deze verstandhouding wordt gekenmerkt door een mengeling van rebellie en
bewondering en zelfs eerbied richting de leidinggevende als iemand die zijn/haar functie echt
waarmaakt, en over het vermogen beschikt te initiëren en te bemiddelen.
'De sociale cultuur binnen Nederland is dat we tegen de baas zeggen wat we vinden. En
daar [bij Air France] wordt alles geregeld in de achterkamertjes. En het is erg
hiërarchisch. De baas is de vijand, of het nu een goeie of slechte baas is.'
'Je moet je inleven in de Franse cultuur. Waarom zijn ze zo boos? Als zij een directeur een
speech zien geven, dan zijn ze witheet. Voor hen is het een conflict van wij tegen zij, en de
werkgever is slecht omdat die gewoon niet wil betalen.'
'Ik heb de kranten gelezen, bijvoorbeeld over de vakbonden. Er wordt vaak gezegd: “wij
arbeiders, of wij werknemers, tegen het management”, het is in essentie gewoon het
volk tegen de koning. Daar lijkt het een beetje op. Een traditie waar wij weinig mee
hebben.'
'Nee, uiteraard, dat is een onderdeel van het Franse systeem, om het op die manier te
doen, en dat is ook waarom je zulke agressieve vakbonden hebt, die nog geworteld zijn
in het voormalige communistische tijdperk, en ondanks het feit dat ze procentueel
gezien niet veel aanhangers hebben, zijn de aanhangers die ze hebben erg agressief zijn
en bereid om je het hemd van het lijf te trekken en je te gijzelen. Zoiets gebeurt echt
nooit in Nederland, nooit van zijn leven. Hier vindt men dat gewelddadig.'
Een neutrale manager, die niet Frans of Nederlands is, heeft een goede kans om met open
armen ontvangen te worden.
'Ik heb een specifiek voorbeeld, de manager die ik zeer op prijs stelde, die me vleugels
gaf, was een KLM-manager die van oorsprong uit Engeland kwam. [...] Hij had een
dualistische instelling die ik zeer op prijs kon stellen en dat werkte heel erg goed. Ergens
was hij internationaal.”
Eén van de Franse mensen die werd geïnterviewd verwees naar het concept van leiderschap,
dat verschilt van dat van autoriteit.
'Zij is verreweg de meest competente persoon, ze heeft een goede leiderschapstechniek.
Ze zijn erg gehecht aan leiderschap.'
Dit punt, dat weinig aandacht kreeg van de geïnterviewde medewerkers, is een punt dat nader
moet worden bezien.
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Deze verschillen in hiërarchische relatiemodellen vallen samen met de problemen van
management op afstand.
'Ik weet niet of het moeilijk is om te rapporteren aan KLM-medewerkers of mensen op
afstand. Wat ik wel zeker weet, is dat het problematisch en moeilijk is om te zien wat
mensen doen... Ik denk dat men meer denkt in de trant van “mijn manager is er niet, dus
ik heb in principe een beetje meer vrijheid”. Ik probeer deze dingen opnieuw te
definiëren.'
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VIII Algemene machtsverhoudingen

Zelfs de mensen bij Air France die niet of nauwelijks in een arbeidsverhouding staan tot KLMmedewerkers hebben zo hun mening, over het algemeen erg kritisch, over het functioneren
van de samenwerking tussen Air France en KLM. Wie uiteindelijk de leider is van dit
samenwerkingsverband is een bijzonder gevoelige kwestie.
A - Is KLM overgenomen door Air France?
We hebben gezien dat de Fransen enigszins verrast zijn dat er binnen de bedrijfsvoering geen
rekening mee wordt gehouden dat Air France degene is geweest die KLM heeft overgenomen.
'Naar mijn mening is de grote fout geweest dat we hen gekocht hebben zonder hen
daadwerkelijk over te nemen. Je zal geen Nederlander vinden die zal zeggen dat wij hen
overgenomen hebben. Naar hun mening staan we op gelijke voet, en heeft KLM zich
vervolgens hersteld. Of dit nu ten koste van Air France is gegaan of niet, dat is lastig te
zeggen, maar er is in ieder geval geen sprake van een bestuur dat erop is gericht om dit
startpunt, het verschil bij het begin, vast te houden. Neem bijvoorbeeld de toewijzing
van functies, ik weet dat we allemaal verschillende percepties hebben, maar we zien
artikelen in de Nederlandse pers die erop wijzen dat de bedrijfsactiviteiten zijn
overgeheveld naar Parijs, naar de holdingmaatschappij. Wat ik daarentegen zie is dat de
leiderschapsfuncties door beide ondernemingen worden gedeeld. KLM is twee keer zo
klein als Air France.'
'En dat is iets dat collega's niet begrijpen. Men heeft de indruk dat men opgegeten wordt
door KLM terwijl het niet KLM is die Air France heeft overgenomen, maar het Air France
is die KLM heeft overgenomen. Dat is hoe onze collega's het zien. Het is mondiaal
bedrijfsbeleid.'
'Air France kocht KLM, binnen zes maanden hadden ze de salarissen niet meer kunnen
betalen. Waarom is er geen integratie, niet eens op het niveau van kasbeheer?'
'Aanvankelijk hebben we niet ingespeeld op het feit dat wij hen hadden overgenomen.
We hadden kunnen zeggen dat we hen hebben overgenomen, het is hier waar het
allemaal gebeurt, er zijn wel operationele taken die in Amsterdam zijn gebleven, maar
hier is het hart van het bedrijf van waaruit de strategieën worden geformuleerd. [...]
Lange tijd was er geen sprake van logica.'
'We hebben wel altijd ergens vaag in ons hoofd dat we groter zijn dan zij, dat wij heb
hebben overgenomen, en omdat wij hen hebben overgenomen moeten zij zich gewoon
schikken naar wat wij doen.'
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'Er is een machtsstrijd die zich op de hogere niveaus kan voordoen. Wanneer het om
collega's op hetzelfde niveau gaat, is er niets aan de hand. Dit kan zich afspelen op een
veel hoger niveau.'
Deze overname heeft niet geresulteerd in een herverdeling van macht.
'Zij wilden een gelijke verdeling en uiteindelijk is er geen uitoefening van macht ten koste
van KLM, en tot op de dag van vandaag is dat nog niet veranderd.'
'De macht ligt in Amsterdam.'
“Het zijn zij die altijd het laatste woord hebben. Wij hebben het kapitaal, zij hebben de
strategie.'
“Wat betreft afspraken is KLM gestegen van 30% naar 50%.'
“Hoewel er op GEC-niveau minder Nederlanders zijn dan Fransen, is de verhouding lager
in de hiërarchie 50/50.'
“Collega's hebben soms zelfs het gevoel dat ze voor KLM werken, het zijn zij die de
beslissingen nemen, het zijn zij die alles beslissen, onze leidinggevenden moeten op hun
knieën voor KLM.”
Men vindt dat Air France haar aandeelhoudersrechten niet uitoefent.
'Nee, het is een bedrijf dat volledig onafhankelijk is, onze CEO heeft niet eens recht op
een zetel in de raad van bestuur. Het is erg extreem als je tegen een
meerderheidsaandeelhouder zegt “hou je koest, ik heb de staat achter me, ik heb alles
en jij moet thuisblijven”.'
'Ik zie dat wanneer de CEO zich bemoeit met het bedrijf Air France ze daar gewoon
dichtklappen als een oester, hij heeft er niets te zeggen, niet eens symbolisch, dan helpt
het weinig te zeggen dat we een team en een groep zijn, ik bedoel er zijn twee
ondernemingen, en dan is er eentje volledig onafhankelijk, dat is hoe ik het zie.'
Maar niet iedereen maakt zich zorgen over deze kwestie.
'Het is allemaal ver van ons bed [de kwestie van de raad van bestuur], het is ver van onze
dagelijkse beslommeringen, het lijkt erop dat er onenigheden zijn in de raad van bestuur,
grote bazen die met elkaar de strijd aangaan, waarom niet de één, waarom niet de ander,
a priori zie ik daar tot nu toe niet het strategische belang van in, het feit is dat we zijn
samengegaan. [...] KLM heeft een hogere productiviteit dan wij, ze doen het beter dan
wij qua resultaat, feitelijk houden we gelijke tred, er zijn wat misverstanden, we kijken
wel naar elkaar, maar we begrijpen elkaar niet.'
Het positieve effect van de omvang van Air France voor KLM wordt aan de Franse kant gezien
als iets waar rekening mee gehouden moet worden.
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'Als we Moskou - New York verkopen, kunnen we concurreren. En dat is waar de
bundeling van onze inspanningen in het voordeel van KLM werkt. KLM profiteert van
onze wereldwijde commerciële aanwezigheid. Air France is nog steeds groter.'
Sommige mensen zijn van mening dat, zoals dat eerder is gebeurd bij andere bedrijven, de
overname van KLM door Air France had moeten leiden tot het schrappen van het merk.
'Ik begrijp het niet, als KLM is overgenomen door Air France, dan zou het toch Air France
moeten heten, maar we hebben de naam Air France KLM gehouden, dus twee sterke
namen, en personeel dat niet met elkaar is versmolten.'
'De vakbonden [van KLM] hebben hun krachten gebundeld met het management om te
voorkomen dat er niet echt één merk is, om te voorkomen dat KLM zal verdwijnen.'
'[Het behouden van de twee merken] is iets dat een beetje anachronistisch is, er is een
groep gevormd, een fusie, maar ze hebben er geen identiteit van gemaakt. Ik koop de
helft van de tijd in uniform, en dat uniform is een uniform van Air France, misschien
hadden we een vliegtuigkleur moeten creëren, uniformen voor de groep, zodat iedereen
een beetje van zijn identiteit zou inleveren ten faveure van een nieuwe identiteit. Het
zou naar mijn mening echt het sluitstuk kunnen zijn van de fusie, de identiteiten zijn
gewoon nooit echt versmolten.'
Maar bij dit beeld worden soms kanttekeningen geplaatst.
'Ik ben van mening dat het belang van deze oude Europese bedrijven is dat het
vaandeldragers zijn, en het is een feit dat alles wat gekoppeld is aan Air France, het woord
Frankrijk, ook een enorme betrokkenheid genereert, met van alles dat de verbeelding
prikkelt. Ik denk dat Air France zich ook heeft ingezet voor het behoud van deze stijl, die
nog steeds aan aantrekkelijke stijl is voor veel van onze wereldwijde klanten, een stijl die
aanzienlijke beloftes in zich draagt.'
Sommige mensen wijzen op situaties waarin KLM om redenen van machtsspelletjes een
voorgenomen koerswijziging van de groep heeft geblokkeerd.'
'Ik heb daar een voorbeeld van bij DGI, de directie stelde een verzelfstandiging voor. Het
zou gunstig zijn in termen van leningen op de obligatiemarkt. Maar de werknemers
wilden niet, de KLM-medewerkers wilden niet ingelijfd worden, dat het Air France aan
de top zou zijn met de dochterondernemingen eronder.'
'KLM heeft de overname van Air Berlin en EasyJet geblokkeerd, alsmede die van Alitalia
toen het nog een sterk bedrijf was.'
Toezeggingen worden niet serieus genomen zolang de machtsverdeling tussen de twee
bedrijven blijft meespelen, en een zekere passiviteit van Air France in deze situatie staat
lijnrecht tegenover de veroverende dynamiek van KLM.
'Zelfs de overeenkomsten die we hebben getekend met onze Nederlandse collega's in de
fusie, een fusieovereenkomst tussen vier partijen, tussen beide directies en de twee
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pilotenbonden, betekenen niets voor mij. Ze kunnen eraan vasthouden als ze dat willen
en ik hoop dat het ze wat zegt. Jij zou denken dat een vel papier dat was getekend in
2000 iets te maken heeft met ontwikkeling wanneer er carrièremogelijkheden zijn, met
een heel land dat erachter staat. We hebben een non-agressie-document getekend,
waarin stond dat we behoefte hadden aan gezamenlijke groei. Op een gegeven moment
kochten ze een vrachtbedrijf, dus pasten ze onze afspraken rondom vracht aan, toen
gaven ze aan dat dit toch niet zo verstandig was, we willen geen vrachtvervoer meer, het
is niet rendabel, we gaan onze afspraken veranderen, we gaan vrachtvliegtuigen
ombouwen tot passagiersvliegtuigen. Hun vrachtvliegtuigen zijn geschrapt en zijn
omgebouwd tot nieuwe passagiersvliegtuigen. Terwijl dit voor ons allemaal tot niets
leidde. Het zijn niet de betrekkingen met de Nederlanders die zijn verslechterd, het is het
beeld dat ik had van de groep dat is verslechterd. '
KLM wordt ervan beschuldigd dat zij zich ontwikkelen ten koste van Air France.
'Zij hebben het goede deel van de bedrijfsvoering van ons gestolen, en ze hebben ons
het slechte deel gegeven.'
'Sommigen zeggen dat het handelen van KLM het einde betekent van Air France cargo.'
'De verdeling van verkeer en informatie in het algemeen moet worden geformuleerd in
strategieën voor de toekomst. Er is geen samenhang. We horen Air France KLM, Air
France KLM, Air France KLM. Wanneer je bedenkt dat we bijna al ons vrachtvervoer
hebben opgegeven ten faveure van KLM, was wat er overbleef minimaal, omdat er werd
gezegd dat we ons vrachtvervoer moesten opgeven ten faveure van KLM, vrachtvervoer
draait met verlies. Zij behielden hun vrachtvervoer en ons vrachtvervoer is rampzalig.
Het verkeert in de rode cijfers, onze vliegtuigen zijn niet vol en zij vullen hun laadruimen.'
'De strategische richtingen die gekozen zijn door het management, ons management van
Air France. Laat me een voorbeeld geven, vorig jaar heeft Air France de route Parijs Kuala Lumpur opgegeven, KLM begon te vliegen op die route. Wij geven lijnen op ten
faveure van KLM omdat zij zogenaamd niet rendabel zijn.'
'Omdat, laat me dat even uitleggen, we een lokaal netwerk en een korteafstandsnetwerk
hebben. Zij hebben geen lokaal netwerk, het is een landje dat erg klein is en dus richten
zij zich op de middenlangeafstand en dragen wij aan hen steeds meer marktaandeel en
routes over, omdat zij claimen dat deze niet winstgevend zijn voor Air France en dat het
beter is die over te laten aan KLM, ze worden overgegeven aan de holding en dan
opnieuw verdeeld richting KLM.'
In een enkel geval was een KLM-manager het eens met de bovengenoemde opvattingen.
'er was een productieafspraak gemaakt tussen de pilotenbond van KLM en die van Air
France, op ons initiatief. Op het moment dat De Juniac zei dat KLM kan groeien en Air
France niet, vond ik dat een beetje tegennatuurlijk, we hadden toen nee moeten zeggen.
De Franse vakbonden zeggen nu “KLM wilde het destijds, wij hebben meegewerkt, en
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iedere keer als KLM groeit, doen zij alsof er niets aan de hand is”. […] We zouden ons
moeten houden aan de productieafspraken, binnen een marge van plusminus één procent,
ik meen dat het 69-31 procent was of zoiets.'
De Franse regering, met alle regels die zij heeft vastgesteld, wordt in het beklaagdenbankje
gezet, met commentaar dat bijzonder scherp kan zijn.
'Ik verwijt het de Nederlanders niet dat ze sneller groeien dan wij. In principe is er een
land dat geld kost en een land dat geld binnenbrengt, de baas zendt het werk naar het
land waar geen kosten worden gemaakt en waar het iets oplevert. Er zitten voordelen
aan een systeem zoals dat. Ik ben boos op de meerderheidsaandeelhouder die niet doet
wat nodig is om ervoor te zorgen dat beide landen qua concurrentievermogen op
hetzelfde niveau zitten. Dan zouden beide landen hun sterke kanten kunnen benutten.
Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn we verwikkeld in een concurrentiestrijd die niet eens
een echte concurrentie is, omdat er van meet af aan vals gespeeld wordt. Dit land
[Frankrijk] heeft normen en beperkingen die je niet hebt in Nederland.'
“In dat land [Nederland] zijn ze handelaren, ze hebben de luchttransportketen echt goed
doordacht en wij hebben over helemaal niets nagedacht, je maakt je zorgen hoe we het
eind van de maand halen, we sturen al het geld naar de luchthaven van Parijs, daar
worden we leeggezogen door belastingen, vennootschapsbelastingen of dividenden,
omdat de meerderheidsaandeelhouder de staat is, zodra we een beetje winst maken,
komen zij wel weer met een nieuwe belasting zodat het geld weer naar de staat gaat.
Het is niet alleen de staat, het zijn ook onze leiders, we komen er nooit uit, nooit.'
'Als we het gevecht aangaan met een EU die 3% van ons salaris eist, de sociale lasten die
zijn verdubbeld, een luchthaven in Parijs die zichzelf verrijkt, in ieder geval onze
passagiers een beetje meer laat betalen voor hun tickets omdat het Air France is en zo,
maar dat was voorheen, omdat de kwaliteit van dienstverlening zo ontzettend
verslechterd is, puur om kostenbesparingen te realiseren hebben ze PNC eruit gegooid,
en ze hebben de eisen verlaagd voor werving en selectie.'
'We hebben alles overgelaten aan de piloten op het initiatief van de regering. Onze
vrienden bij KLM zien dat.'
'We zijn een erg politiek bedrijf, en dat is niet het geval bij KLM. Elke CEO van Air France
is aangesteld door de regering, met slechts 16% staatskapitaal. Juniac was de stafchef
van Christine Lagarde.'
B – Mag de meest winstgevende partij de andere partij de les lezen?
Het is niet verrassend voor wie bekend is met de gevolgen van fusies en overnames, met name
fusies tussen bedrijven uit verschillende landen die vervolgens worden gepresenteerd als
'gelijken', dat er een relatieve machtssituatie is ontstaan waarin de opvattingen van KLM
behoorlijk afwijken van de opvattingen van de medewerkers en managers van Air France. KLM
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ziet Air France als dominant, een dominantie die nog eens wordt versterkt door het systeem
van Franse staatsinvloed en de arbeidsverhoudingen. Nederlandse medewerkers hebben niet
hetzelfde niveau van bescherming als hun Franse collega's, en de Nederlandse staat en
regering zijn niet betrokken en slecht geïnformeerd.
'De KLM zal altijd de ondergeschikte blijven, altijd.'
'De indruk wordt gewekt dat de groep rapporteert aan Air France, in plaats van
andersom.'
'De concurrentie is extern, niet intern. Voor Air France is de concurrentie intern.'
'Het is één groot web van macht en posities. Volledig Frans, niks Nederlands. Dat kan je
gewoon niet winnen. Maar we moeten wel duidelijk zijn: Air France heeft KLM
overgenomen. Voor minder dan een miljard, maar het is wel gebeurd. Het feit is dat Air
France KLM heeft overgenomen. En dat Air France twee, tweeënhalf keer zo groot is. De
invloed van KLM kan nooit zo groot zijn als die van Air France. […] Als Air France een koutje
vat, hebben wij een loopneus.'
'alle macht ligt in Frankrijk, alle strategische beslissingen worden in Frankrijk genomen.'
'De Fransen doen het op een heel slimme manier. Heel voorzichtig, maar ik ben ervan
overtuigd dat ze een langetermijndoelstelling hebben. Het is net een slang die heel
langzaam zijn prooi verslindt. […] Stukje bij beetje zie je ze de macht overnemen.'
'De Franse staat heeft heel veel invloed omdat hun stem dubbel telt dankzij de Wet
Florange.'
“in de Groep zie je dat na 10 jaar 70 tot 80 procent van de functies voor Air France zijn,
en dat van de overgebleven 20% bij KLM de functies zijn uitgehold. Dus wie deelt hier de
lakens uit?'
'Het is waar dat KLM harder is gegroeid dan Air France en het is waar dat KLM is
overgenomen door Air France. Op een bepaalde manier vallen beide
zustermaatschappijen onder de Air France KLM holding en die holding is gevestigd in
Frankrijk. We zijn niet gevestigd in België of zoiets, het is een Frans bedrijf en de
prioriteiten van de aandeelhouders van KLM liggen bij Air France, natuurlijk heeft de
Nederlandse staat ook een belangrijk aandeel, maar het is niet echt gelijk.'
Van hun kant gaven de geïnterviewde KLM-medewerkers aan dat ook zij irritaties ervaren in
de omgang met hun collega's bij Air France. Een van de belangrijkste punten van wrevel is dat
steeds wordt benadrukt dat KLM gered is door Air France.
'Wat ik vaak hoor van mijn Franse collega's is dat KLM is gered door Air France en dat de
Nederlanders ondankbaar zijn nu de zaken beter gaan.'
'Een Franse collega zei tegen me: je bent echt een geluksvogel. Air France heeft KLM
overgenomen zodat jij je mooie baantje kan houden.'
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De persoon van wie bovenstaand citaat afkomstig is, vervolgt met te zeggen dat het veel erger
had kunnen zijn als KLM niet zou zijn overgenomen:
'Wat sommige mensen bij KLM niet willen zien, is dat Air France ons sinds de overname
echt ongelooflijk netjes heeft behandeld. […] Wat zouden wij hebben gedaan als wij een
luchtvaartmaatschappij hadden overgenomen?'
De medewerkers voor wie de referentiegemeenschap Air France KLM is, denken daar echter
anders over.
'En ik geef ook openlijk toe dat Air France degene is die KLM ondersteunt, het was geen
fusie, het was een overname, en er zijn zo veel mensen in Nederland die dat niet willen
toegeven en die nog steeds zeggen 'Nou, ze zijn samengegaan, het was een fusie.' Nee,
dat is onzin. Het was een overname, dus zet je er nu eindelijk eens overheen, weet je.
Dus ik zie dat een beetje anders.'
De klachten van het personeel van Air France over de verdeling van het vliegverkeer worden
als ongegrond gezien.
'Als de dingen slecht gaan, en slechter bij de één dan bij de ander, dan krijg je negatieve
emoties. Als het economische tij weer keert, dient de vraag zich aan: wie gaat er concessies
doen? Dan zal men bij KLM weer zeggen dat ze al zo veel concessies hebben gedaan, en Air
France niet. Maar als je naar de feiten kijkt, zal je zien dat de medewerkers van Air France
net zoveel geleden hebben als de KLM-medewerkers. Bij beide luchtvaartmaatschappijen
zijn er acht jaar lang geen salarisverhogingen geweest. [Bij Air France heerst de indruk dat
KLM-medewerkers 30% meer verdienen voor dezelfde baan] Precies. Bij sommige functies
zal dat waar zijn. Maar als je naar alle factoren kijkt... Dezelfde emoties doen ook van zich
spreken met bettrekking tot uitbreidingen van het netwerk. Het beleid is dat investeringen
in nieuwe routes alleen gedaan zullen worden als er genoeg geld is verdiend. Dat is wel het
geval geweest bij KLM, dus KLM is op zes nieuwe bestemmingen gaan vliegen vorig jaar, en
bij Air France was dat nul. Dan komt het commentaar: we willen evenwichtige groei! Zes
tegen nul is geen evenwicht, dus KLM wordt bevoordeeld. Het is meer emotie dan feiten.
De zes nieuwe bestemmingen zijn hoofdzakelijk mogelijk gemaakt binnen Europa, door de
doorlooptijden bij Schiphol korter te maken. Dus er is een objectieve reden. Aan beide
kanten hebben mensen oogkleppen op. Dit wordt deels veroorzaakt door het gekozen
model van één groep en twee luchtvaartmaatschappijen. Als er slechts één
luchtvaartmaatschappij zou zijn dan zou zich geleidelijk een nieuwe cultuur ontwikkelen.'
Men spreekt soms van een nogal schizofrene situatie, waarin men niet langer weet of er
sprake is van een groep of twee aparte bedrijven.
'Ik denk dat er een beetje schizofrenie zit in dit onderwerp, omdat soms, ja, we denken echt
Air France KLM, ik ben Air France KLM, ik heb een KLM-contract maar ik werk hier en ik heb
geen ervaring in Amsterdam. [...] Er zijn bijvoorbeeld soms stakingen bij Air France, oké,
dan voelt het alsof het andere bedrijf aan het staken is, niet wij. Of de winstgevendheid van
84

het bedrijf, we zien dat KLM winstgevender is geweest dan Air France, vanwege allerlei
redenen. Maar we denken ook “oké, KLM heeft erg veel geïnvesteerd de laatste jaren”, we
zeggen “oké, feitelijk heeft het personeel harder moeten werken, en doordat ze meer doen
en een hogere productiviteit hebben, kunnen ze groeien”. Dus het openen van nieuwe
routes, dat is ook iets dat te danken is aan het KLM-personeel. En bij Air France, daar is het
soms geblokkeerd. Dus het voelt nogal gescheiden, er is een gevoel, ja, dat de bedrijven
niet hetzelfde zijn.'
Het is noemenswaardig dat een aantal geïnterviewde KLM-medewerkers van mening is dat
Air France IT gebruikt om haar macht te vergroten. Het zou slechts een complottheorie kunnen
zijn, maar er zou ook een kern van waarheid kunnen schuilen in de bewering dat Air France in
essentie de macht naar zich heeft toegetrokken via beheer van de IT-systemen, met als gevolg
dat de werkelijke besluitvormingsbevoegdheid van Nederlandse managers, zelfs op
ogenschijnlijk belangrijke functies binnen de Groep, eigenlijk wordt ondermijnd.
'IT is Air France KLM, het werk wordt verdeeld, en het wordt een samenwerking genoemd,
maar het is niet echt een samenwerking. Het gaat allemaal erg traag, zeker aan Franse zijde.
Er zou veel te winnen zijn hier, maar het zal erg moeilijk zijn. De Fransen zijn voorstanders
van het beschermen van banen en dingen zelf doen. KLM heeft dat tot op zekere hoogte
ook, maar Air France doet meestal niet aan outsourcing. En soms gaan ze geheel
onverwacht verder dan wij. En IT is de sturende factor in het bedrijf, terwijl eigenlijk het
bedrijf de IT zou moeten aansturen. Dat is de klassieke Franse school.'
'Alles is gerelateerd aan IT en IT is alles in de Groep, volledig donkerblauw. En zelfs als de
KLM-medewerkers zouden synchroniseren - en ik geloof dat dit het geval is aan beide
kanten - zullen IT-overwegingen dat snel genoeg tenietdoen.'
In ieder geval kan worden geconstateerd dat, ondanks de min of meer goede wil van partijen,
de distributie of opening van vliegroutes en de coördinatie tussen de twee bedrijven wanneer
ze op dezelfde bestemming vliegen slecht zijn gereguleerd.
'Er staat iedere keer veel op het spel in termen van euro's, en er is een concurrentiestrijd
tussen Air France en KLM wat betreft de vraag wie als eerste een nieuwe vliegroute zal
openen. Vorig jaar openden wij een nieuwe vliegroute die KLM graag eerder dan wij had
willen openen, en nu is het de vraag of Air France frequenter op die route gaat vliegen of
dat KLM ook op die route gaat vliegen, omdat er geld te verdienen valt en uiteindelijk is dat
heel belangrijk voor het evenwicht tussen beide bedrijven. Hier volgt een bijzonder
concreet voorbeeld [...] Air France opende [een vliegroute op een bestemming] met drie
wekelijkse vluchten, KLM met vier vluchten, met het idee dat drie plus vier vluchten elke
dag van de week zou bestrijken. Het probleem is dat er zogenaamde sterke dagen zijn met
meer vliegverkeer, en dagen waarop er minder vliegverkeer is, dus we hebben het zo
gespeeld dat 3 + 4 uiteindelijk 4 werd, omdat er vluchten op dezelfde dagen werden
ingezet. Het is zonde, die dubbele hubstructuur, maar gezien het belang van de individuele
bedrijven moeten de vluchten op de drukkere dagen worden ingezet, dat snijdt hout. En
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omdat iedere planning plaatsvindt op het niveau van de bedrijven, zou Air France geld
verliezen als ze haar vluchten zou verzetten naar zwakkere dagen en de andere dagen aan
KLM zou overlaten. Dus je moet gaan onderhandelen om deals te maken die echt heel
obscuur zijn, omdat het nogal ingewikkeld is om dit soort dingen publiekelijk bekend te
maken, maar er vindt gewoon een uitwisseling plaats, jij opent deze vliegroute, dan openen
wij die vliegroute. '
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IX Twee verschillende opvattingen over de integratie van medewerkers in één geheel

De vele verschillende werkwijzen en zienswijzen die ter sprake zijn gekomen in de interviews
houden verband met twee verschillende opvattingen over de integratie van personen in één
geheel dat hen overstijgt.
A - Handel naar eer en geweten, geschillen worden van bovenaf geregeld
Aan Franse zijde is het recht om te naar eer en geweten te handelen in overeenstemming met
wat de juiste manier lijkt in de gegeven situatie, om de oplossing te kiezen waarvan men denkt
dat dit de juiste is voor het probleem, heel sterk ingeburgerd. Dit betekent niet dat iemand
maar gewoon naar willekeur mag handelen, maar juist dat men een inschatting moet maken
en zelf moet beoordelen wat er moet gebeuren.
'Ik deed dat altijd, zelfs als het niet in mijn functieomschrijving stond.'
'De ervaring die ik hem wil meegeven, is een groepservaring.'
'Ik ben geen voorstander van het onmiddellijk doen van een aankondiging.'
'Ik vind het fijn om dingen over te brengen.'
'Onze klanten vertellen ons dat ze bij Emirates het gevoel hebben dat ze met robots te
maken hebben, omdat [de stewardessen] op dezelfde manier worden getraind. Je hebt
dat niet bij Air France, want afgezien van het uniform zijn het individuen en de klanten
willen met mensen praten. Desondanks is het wel fijn als je een aardige stewardess hebt
met mooi haar. Wanneer er iets fout gaat, zou ik dezelfde persoon willen spreken,
bijvoorbeeld. Daar zouden we denk ik toch heel anders in moeten zijn. [...]. Het maakt
het meer persoonlijk en het voldoet aan de wensen van de klant.'
'De positieve kant van onze Franse gewoonte om op alles kritiek te hebben, om bij alles
vraagtekens te zetten, etc., door altijd buiten de kaders te zoeken als iets niet in de
kaders past, is dat we weten hoe we moeten handelen en procedures altijd ter discussie
stellen, zodat we daarin niet te veel verstrikt raken. [hoewel degene die dit zegt er ook
aan toevoegt] dit heeft tegelijk ook heel veel nadelen. '
Deze assertieve manier van doen maakt het heel lastig voor Fransen om solidair te zijn in een
vergadering.
'We zien nooit een conflict over ideeën bij de Nederlanders in een vergadering, echt heel,
heel zelden. De Fransen komen aanzetten met dingen als [...] wat is de definitie van een
goed idee? [...] Het is het vermogen om het met een zekere elegantie te formuleren in een
goed doordacht conceptueel raamwerk, met veel details, etc... En omdat er nu eenmaal
een hoop ego's zijn in een vergadering, bestaat er een soort rivaliteit op het gebied van
ideeën, en vinden de Fransen het voortdurend lastig om solidariteit te tonen, en dit is de
oorzaak van enorme frustratie tussen Air France en KLM omdat bij ieder idee van KLM alle
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KLM-medewerkers zich achter dit idee scharen. Terwijl bij Air France mensen met een idee
komen. En dan zeggen dat ze het zullen bestuderen.'

Iemand die beslissingen neemt, ziet zichzelf vaak als iemand die niet gebonden is aan enige
affiliatie, alsof er niets essentieels tussen hem en de mensheid staat.
In een intern en vertrouwelijk onderzoek dat in mei 2016 is uitgevoerd onder een aantal
medewerkers van Air France KLM werd de vraag gesteld in welke cultuur de medewerkers zich
herkenden, de cultuur van Air France KLM, de cultuur van Air France, de cultuur van KLM, of
geen van deze culturen. Het is opvallend dat hoewel niemand van de mensen met een KLMcontract zich herkenden in de cultuur van Air France, 19% van de mensen die een Air Francecontract aangaven dat ze zichzelf wel identificeerden met de KLM-cultuur. Desgevraagd zei
één van de geïnterviewde medewerkers, die ook blijk gaf van een hele sterke Franse visie, het
volgende:
'Dat verbaast me niets. Ik denk dat ik één van die 19% ben. Omdat ik de indruk heb dat
als je jezelf afsluit voor de ander, je de ander dan minder goed leert kennen, dat is waar.'
De legitimiteit van zelf oordelen in de naam van de logica, buiten enige vorm van
verbondenheid met enige groep, was maatgevend voor de wijze waarop de geïnterviewde
Franse medewerkers reageerden in ons onderzoek. Zoals te lezen valt in ons rapport, zijn ze
even kritisch op Air France als op KLM, terwijl ze proberen de gangbare werkwijzen van beide
bedrijven te analyseren.

Uiteraard brengt het genoemde individueel handelen dat nauwelijks wordt bepaald door
groepsdiscipline een splitsing teweeg en kan dit zelfs resulteren in een vorm van anarchie. De
tussenkomst van wat gezien wordt als legitiem gezag is daarom een essentiële bron van
bemiddeling en samenhang. Veel hangt af van ingrijpen van bovenaf.
'We hebben instructies die echt van de top komen nodig, duidelijkheid over wie wat doet,
wie echt het heft in handen neemt, wat we willen, waar we naar toe gaan, wat ons beleid
is.'
'[Om verder te komen] zou er een aanzet moeten worden gegeven door het
management van Air France KLM, dat moet zeggen: 'Zo staan de zaken'. [...] Zolang er
geen duidelijke, accurate informatie vanuit het topmanagement komt, is er een
mogelijkheid om dingen verkeerd te begrijpen, en dat is het punt waar er vaagheden zijn,
waar afwijkende meningen ontstaan, en waar je in de problemen raakt. [...] Er zou geen
ruimte moeten zijn voor verkeerde interpretatie, dat is de oorzaak van de grootste
misverstanden en irritaties tussen beide bedrijven. [Als] we duidelijke richtlijnen krijgen
van het topmanagement, we zijn gefuseerd, we doen dit, we doen dat, dan zou dat zo
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veel dingen voorkomen. Het zou me helpen dat als ik mijn bijdrage lever, om te zeggen
goed, dit is de bijdrage van Air France KLM, we gaan ervoor.'
'We geven opdrachten, we leveren kritiek, behalve degenen die daartoe legitimiteit
bezitten.'
'Ik zou graag een machtsevenwicht tot stand willen brengen, omdat ik heb begrepen dat
het niet gaat werken als ik dat niet doe. Ik vertrouw al sterk op mijn functie.'
Door alle verzamelde meningen lijkt het er inderdaad op dat een van de problemen bij Air
France haar problemen in haar relatie met KLM overstijgt, namelijk dat slechts een klein deel
van de managers door hun ondergeschikten wordt gezien als capabel genoeg voor de
vereisten van hun functie, een situatie die niet uitzonderlijk is in Franse bedrijven maar die
daarom niet minder bezwarend is in deze moeilijke tijden.
In een samenleving waarin de tegenstelling tussen wat goed en wat slecht of middelmatig is
een grote rol speelt, waar men hecht aan rang en de status verbonden aan die rang, speelt de
verdediging van deze status tegenover mensen die deze in twijfel durven te trekken een grote
rol in het sociale leven. Dit geldt voor de relaties tussen de verschillende beroepsgroepen. Dit
is ook terug te vinden in de relaties tussen Air France en KLM waarin we hebben gezien hoe
de Fransen belang hechten aan de vraag rondom de respectieve status van de beide bedrijven
(wie heeft wie gekocht? Wat is hun respectieve omvang?).
Deze hechting aan status op het moment dat men zich bedreigd voelt, kan een belangrijke
bron van immobiliteit zijn.
'Aan Franse zijde beperkt het vasthouden aan de status quo de vrijheid en het initiatief,
ze proberen zo min mogelijk risico's te nemen en willen zichzelf niet in een situatie
brengen waarin hun handelen betwist kan worden.'

B - Normen voor financiële efficiency en sociale druk
Aan Nederlandse zijde bestaat er een andere vorm van integratie van personen in één geheel.
Het referentiepunt is noch een universele reden, noch een hoger gezag of verworven status,
in ieder geval niet zoals dat het geval is in Frankrijk. Hier hebben we meer te maken met een
gemeenschap van gelijken die sterk gehecht zijn aan hun gemeenschappelijke belangen en
deze samen verdedigen tegen de buitenwereld zonder de noodzaak te voelen afstand te
nemen. De status van iemand is niet gerelateerd aan het verleden, maar wordt bepaald door
waartoe hij hier en nu in staat is, en voornamelijk door zijn vermogen om geld te verdienen,
vanuit een soort grondbeginsel van de handelaar die een expert is in onderhandelen.
De algemene tendens in de Nederlandse cultuur om geen belang toe te kennen aan status en
meer betekenis te hechten aan persoonlijke prestaties en groepsprestaties (en het ongemak
van situaties waarin deze vanzelfsprekende houding wordt aangevochten op de koop toe te
nemen) ziet men duidelijk terug in de meningen en standpunten van de KLM-medewerkers en
-managers. Hier volgt een citaat dat dit standpunt van KLM goed weergeeft:
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'Wij zeggen, wat kan het ons schelen, wij maken meer winst. Dat geeft Nederlanders echt
een goed gevoel. Dat werd nog eens versterkt doordat ook het management zei dat we
beter moesten presteren.'
Deze mentaliteit van verwijzing naar verworven positie door winstgevende bedrijfsvoering,
naar de rechten die gerelateerd zijn aan die positie, en naar de onrechtmatigheid van andere
overwegingen, die bewust wordt gepresenteerd als behorend tot het rijk der emoties en geen
feitengerichte mentaliteit is, doet sterk van zich spreken. Deze mentaliteit is nauw verbonden
met een sterke behoefte aan autonomie, een winstgevende activiteit die deze behoefte aan
autonomie ondersteunt en tegelijkertijd de geclaimde autonomie rechtvaardigt.
De jaren van betere winstcijfers hebben het zelfvertrouwen van de KLM-medewerkers en managers vergroot. Het idee erachter is dat niemand op basis van de feiten een andere
conclusie kan trekken dan dat KLM betere resultaten boekt dan Air France. Dit impliceert
tevens dat KLM niets te vrezen heeft als de besprekingen inderdaad worden gebaseerd op
feiten.
'Feiten, feiten en een open debat en een bereidwille houding, dat zou ons enorm veel
verder helpen.'
'Er moeten beslissingen genomen worden op basis van de inhoud, en ik heb de indruk dat
er een andere agenda is.'
'Maak het mogelijk om te discussiëren over de dingen zoals ze werkelijk zijn.'
Na verloop van tijd werd deze nadruk op de hogere winstcijfers (of andere resultaten waaruit
blijkt dat KLM beter presteert) gebruikt om de Franse invloed af te weren op een manier die
neigt naar ontkenning.
'Zij die gebleven zijn, zijn ieder jaar opnieuw bevestigd in hun houding van ongeloof in de
fusie, die houding is niet weerlegd. In tien jaar tijd zijn ze beruchte zeuren geworden.'

Bovenal is het beangstigend dat men bij Air France geneigd is de feiten niet te respecteren en
politieke beslissingen ten onrechte over het voetlicht brengt als feitelijke argumentatie. KLM
heeft veel te verliezen bij zulke politieke beslissingen.
'Air France is nog steeds voor de helft een politieke onderneming.'

Het verdedigen van belangen wordt geassocieerd met het vormen van één front. In de interne
relaties van een gemeenschap van solidariteit is de bevestiging van de belangen en
standpunten van iedereen strikt gebonden aan de plicht om eensgezind naar buiten te treden,
om harmonieus te handelen. Daarom is het moeilijk voor te stellen dat men gaat staken om
de eigen belangen te laten prevaleren. Als je echt ontevreden bent, kun je ook gewoon
weggaan. Het is alleen met externe partijen dat men eindeloos onderhandelt en op ieder
moment en in iedere situatie alles in twijfel trekt.
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De solidariteit van de gemeenschap is duidelijk zichtbaar in de manier waarop de
geïnterviewde Nederlandse medewerkers reageerden in ons onderzoek. Onder de
geïnterviewde medewerkers in Amsterdam was weinig kritiek op KLM, de kritiek
concentreerde zich op Air France. Dat staat in scherp contrast met de reacties aan Franse zijde,
waar de kritiek meer in gelijke mate was verdeeld over KLM en Air France. Voor het overgrote
deel waren het de Nederlanders die we geïnterviewd hebben in Parijs, voor wie de
referentiegemeenschap niet langer die van de Air France KLM groep is, die kritiek hadden op
KLM. Tegelijkertijd waren de Nederlandse meningen minder analytisch van aard en meer
actiegericht.

Aan de zijde van de Nederlanders die werken op CDG ziet men een heel duidelijke bevestiging
van de weerstand die kan bestaan tussen mensen die een referentiegemeenschap hebben die
zich beperkt tot KLM en mensen die zijn geïntegreerd in Air France KLM als geheel.
'Ik denk dat KLM gewoon een deel is van de gehele Air France KLM gemeenschap, en dat
we één grote familie zijn, en dat we elkaar ook zo moeten behandelen, en ik word vaak
erg kwaad als Nederlandse collega's zeggen “Tja, dat zijn Fransen, die hebben een andere
luchtvaartmaatschappij, die hebben een ander product, die hebben een andere manier
van werken. Wij doen het op de KLM-manier, en wij doen het beter, en wij zijn
efficiënter”, enzovoort. Ik ben niet zo. Zoals ik al zei, ik ga meer uit van het idee dat we
één groot bedrijf zijn, één grote familie, en KLM doet het deels ook beter vanwege de
Franse markt, vanwege het feit dat we passagiers krijgen door Air France, door de Franse
markt, die we anders niet gehad zouden hebben. Dus we zijn afhankelijk van elkaar, we
moeten dat onderkennen en op prijs kunnen stellen, in plaats van hen te beschimpen...
ik houd niet zo van die neerbuigende aanpak, ik ga meer uit van een “'wij-gevoel”, maar
ik realiseer me dat ik maar één van de weinige Nederlanders ben die er zo over denkt.
Misschien zijn er in deze kantooromgeving nog een paar Nederlanders die er op dezelfde
manier over denken als ik, maar laten we zeggen dat de mensen in Amsterdam vaak zo
denken. […] Ik denk dat het ook vaak een kwestie van karakter is.'
C - Twee zienswijzen die lastig met elkaar te verenigen zijn
Over het algemeen spraken de geïnterviewde medewerkers een zekere sympathie uit voor
hun collega's van het andere bedrijf, terwijl ze wel kritiek hadden op het collectieve gedrag.
Hiermee lieten ze redelijk goed zien wat de verschillen zijn tussen de algemene standpunten
aan Franse zijde en aan Nederlandse zijde. Maar, enige uitzonderingen daargelaten, begrepen
ze niet wat deze standpunten betekenen voor degenen die er zo over denken. Door dit gebrek
aan begrip twijfelen ze vaak tussen openlijk vraagtekens stellen, voorzichtige interpretaties en
ronduit gekarikaturiseerde standpunten.
Wederzijds begrip is het meest aanwezig als het om het besluitvormingsproces gaat, als het
gaat om de tegenstelling tussen de Franse neiging om eerst alles grondig te analyseren
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alvorens iets te doen en de Nederlandse neiging om snel te handelen en eventueel later te
corrigeren. Op dit punt komen de verschillende geïnterviewde medewerkers elkaar tegemoet
in hun mening, en de meesten gaven toe dat het goed zou zijn om het beste te maken van
beide werkwijzen. In een tijdperk waarin flexibel management en het analyseren van big data
van groot belang zijn, zou het tot elkaar brengen van de twee werkwijzen verstandig zijn.
Anderzijds is het wederzijds begrip veel beperkter als het gaat om de juiste manier om met
anderen om te gaan, met alle positieve en negatieve aspecten van dien, de autonomie van het
individu, en de beperkingen van deze autonomie die inherent is goede omgangsvormen. Aan
beide zijden is er een duidelijke overschatting van de mate waarin men toegeeft aan een
overkoepelende entiteit, waarbij de Nederlanders de onderdanigheid van de Fransen ten
opzichte van hun leiders overschatten en de Fransen de onderdanigheid van de Nederlanders
ten opzichte van hun gemeenschap van gelijken overschatten. Tegelijkertijd hebben beide
partijen ook de neiging hun eigen vorm van onderdanigheid te vergeten. Beide partijen zijn
beïnvloed door hun eigen overgevoeligheid, en dit leidt tot wantrouwen ten opzichte van
hiërarchie aan Nederlandse zijde, en tot minachting ten opzichte van indoctrinatie aan de
Franse zijde.
Voor de Nederlanders is de vermeende onderdanigheid van de Fransen jegens de hiërarchie
een soort kant-en-klare verklaring van alles dat zij als schokkend ervaren in het gedrag van
hun Franse collega's. Ze kunnen moeilijk begrip opbrengen voor de vorm van autonomie die
de Franse medewerkers zo op prijs stellen. Ze hebben de neiging complotten en gemene
plannetjes te zien in de houding van Air France, maar dit standpunt is veelal gebaseerd op de
hautaine houding van Franse experts die overtuigd zijn van hun persoonlijke bekwaamheden,
en hun instelling om alleen toe te geven aan mensen waarvan zij erkennen dat zij een grotere
expertise hebben. De Nederlanders hebben moeite toe te geven dat, ondanks het feit dat Air
France als geheel niet zo effectief is, er ook gebieden binnen het bedrijf zijn die bijzonder
effectief zijn en die inspirerend kunnen werken. In dezen hebben ze de neiging om hun meer
egalitaire visie op Air France te projecteren. Geconfronteerd met een zekere formaliteit in
hiërarchische relaties vinden ze het moeilijk onderscheid te maken tussen gevallen van
etiquette en gevallen van macht, en hebben ze de neiging respect voor een leidinggevende
gelijk te stellen aan een vorm van onderwerping. Tegelijk hebben ze de neiging om te
onderschatten wat in hun collectieve functioneren beïnvloed wordt door groepsdruk. Ze
schijnen bijvoorbeeld niet in te zien dat de vraag om veronderstelde objectiviteit rondom
gemeenschappelijke belangen ook een vehikel kan zijn om die druk uit te oefenen, of in ieder
geval zo opgevat zou kunnen worden.
De Fransen snappen net zo weinig van het Nederlandse groepsaspect als de Nederlanders van
het Franse hiërarchische aspect. De Fransen zijn niet in staat een verband te leggen tussen de
manier waarop de Nederlanders enerzijds één blok kunnen vormen tegen externe partijen en
anderzijds intern enorm felle debatten kunnen voeren. Velen hebben de neiging de
Nederlandse directheid negatief te interpreteren als een gebrek aan goede manieren, in plaats
van het positief te zien als vrije meningsuiting. Relaties binnen de Nederlandse gemeenschap
zijn nog steeds iets mysterieus voor hen, en dit heeft met name betrekking op één precaire
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dimensie, namelijk het gemak waarmee men er afstand van kan nemen of ervan uitgesloten
kan worden.
Beide groepen vinden het moeilijk de logica te begrijpen die de andere partij in sommige
opzichten zo rigide maakt en in andere opzichten zo flexibel, de verschillende
onderhandelingsstijlen die gerelateerd zijn aan het verdedigen van de overtuiging gelijk te
hebben of daarentegen het verdedigen van de eigen belangen. Het vermogen van de Fransen
om zelfkritiek te uiten als ze vinden dat er verkeerde aannames zijn gemaakt, lijkt niet
veelzeggender voor de Nederlanders dan het feit dat de Fransen het nut inzien van het zoeken
naar pragmatische oplossingen met mensen waarmee zij gedoemd zijn tot overeenstemming
te komen.
De Fransen hebben moeite het belang van het Nederlandse winststreven te doorgronden. Ze
hebben de neiging dit als iets egoïstisch en vulgairs te zien, en refereren er soms aan in
onaardige anekdotes, en ze koppelen dit niet aan de noodzaak om te overleven maar zien dit
eerder als een vorm van imperialisme. De Fransen zijn vaak niet bekend met de Calvinistische
traditie die bijzonder aanwezig is in de Nederlandse geschiedenis, waarin een zekere morele
dimensie wordt verleend aan het streven naar winst. De Nederlanders vinden het op hun
beurt lastig om te begrijpen dat winstgevendheid voor de Fransen eerder een noodzakelijk
kwaad dan een noodzakelijkheid is, en dat de Fransen een sterke nadruk op winst en geld vaak
als oneervol zien. Voor de Nederlanders is de noodzaak van winst onvermijdelijk, en het
onvermogen dit in te zien is voor hun onbegrijpelijk.
Zoals we hebben gezien, is het feit dat mensen moeite hebben elkaar te begrijpen al eerder
genoemd door sommige geïnterviewde medewerkers, maar het wordt soms onderschat.
'Ik denk dat we elkaar prima begrijpen. […] We hebben wat onderzoek gedaan en we
weten dat we verschillende culturen hebben maar we hebben ook bedrijfsculturen
binnen Air France en KLM, en we hebben het een keer gemeten en we zijn niet zo
verschillend als we denken dat we zijn. Ik praat hier over bedrijven, op bedrijfsniveau,
we kunnen de Fransen meten, we kunnen mensen met een KLM-contract meten, en...
verrassing: we zijn niet zo verschillend. Als we een promotionele wedstrijd zouden
organiseren onder alle Fransen in het hele land of alle Nederlanders in het hele land,
zouden we al een beetje meer naar elkaar toe groeien.'
Sommige mensen zeggen, heel terecht, dat ieder land op zich anders is, maar dit zou kunnen
leiden tot een onderschatting van wat mensen van een zekere nationaliteit met elkaar
gemeen hebben, alsook van de kracht van categoriegebaseerde lofbetuigingen die een rol
schijnen te spelen in veel van de bevindingen die hierboven zijn vermeld.
'Ik kan het niet begrijpen, ik hou niet zo van die algemene uitspraken zoals de Fransen
zijn zo en zo, kijk alleen maar eens naar de enorme verschillen tussen het noorden van
Frankrijk en het zuiden van Frankrijk, en dat is ook zo in Nederland.
X Voorstellen voor verbetering
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Meer dan tien jaar na de fusie is de mate van desillusie, zoals die door de geïnterviewde
medewerkers van beide zijden tot uitdrukking werd gebracht, schokkend. We waren verbaasd
over de algemene sfeer van pessimisme en vermoeidheid, en het gevoel van frustratie dat zijn
oorsprong vindt in het idee dat er niet naar de medewerkers wordt geluisterd. Deze
generalisatie doet overigens geen recht aan de positieve toon die ook veel interviews
kenmerkte. Allesoverheersend was echter de boodschap dat de combinatie niet aan de
verwachtingen voldoet, en dat het tegen de achtergrond van de snelle veranderingen in het
concurrentielandschap steeds twijfelachtiger wordt of Air France KLM in staat zal zijn te
overleven.

Als we wat nauwkeuriger kijken naar de meningen van de geïnterviewde medewerkers die
zich overwegend positief uitdrukten, lijkt het of hun pessimisme over Air France KLM gepaard
gaat met een meer positieve houding ten aanzien van hun eigen werkzaamheden:
'Ik zeg dat ik niet optimistisch ben, maar ik denk dat we er op [deze afdeling] wel uitkomen.
Als iedereen dat zou kunnen op zijn eigen gebied, en bereid is tot samenwerking, dan zou
het moeten lukken. Ik denk dat we moeten ophouden met nadenken over andere
afdelingen. Ik richt me op de dingen die ik moet doen met [mijn collega bij KLM]. En als het
lukt en wij succesvol zijn, dan hoop ik dat de anderen ook hun werk doen. Op dit moment
kijken we veel naar de ander en zeggen: de ander is niet coöperatief, waarom zou ik
samenwerken? Zo denk ik erover. Misschien is de ambitie lager.'
De geïnterviewde medewerkers spraken de wens uit de situatie bij Air France KLM open te
kunnen bespreken, zonder taboes en zonder angst.
'Wij voelen ons geremd wat betreft het bespreken van de toekomst.'
'Wanneer gaan zij (het topmanagement] luisteren naar de mensen die dit werk elke dag
doen? Wanneer krijgen deze mensen de gelegenheid om hun visie te presenteren zonder
het risico ontslagen te worden?'
Bij de suggesties voor verbetering maken we onderscheid tussen structurele kwesties en
sociaal-culturele kwesties. Bij de eerste lopen de meningen sterk uiteen, terwijl er bij de
tweede sprake is van een opmerkelijke consensus.

A -- Structurele en organisatorische kwesties
In termen van gewenste structurele veranderingen zijn er bij de geïnterviewde medewerkers
van KLM drie hoofdstromingen. Aan het ene uiteinde van het spectrum zijn er mensen die de
banden met Air France zouden willen verbreken en uitkijken naar een andere partner, het
liefst Delta Airlines. Hoewel dit zelden wordt genoemd als eerste en favoriete alternatief, lijkt
het alsof deze optie zich als een ultiem middel van overleving heeft genesteld in de gedachten
van veel mensen bij KLM.
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'De twee ondernemingen zijn zo verschillend dat men zich kan afvragen of je ze samen
zou moeten voegen. Hun bedrijfsmodellen zijn zo verschillend.'
'[Bent u optimistisch over de toekomst van deze onderneming?] Nee. Niet als combinatie.
Als het niet erger wordt dan het nu is [...], ga maar verder of haal die twee uit elkaar.'
'Als ik de baas was, zou ik de twee ondernemingen scheiden. De Fransen moeten hun eigen
weg gaan, en ik wens ze veel succes.'
'Ik denk dat KLM een partner nodig heeft. Misschien niet Air France. Wat je in de
wandelgangen hoort als wens is overname van KLM door Delta. Je zou dan een
dochtermaatschappij zijn van Delta, wat ook niet gemakkelijk zal zijn, maar daar heeft men
in ieder geval een mentaliteit gekenmerkt door efficiency en productiviteit. Als KLM goed
presteert, zou zij van Delta de ruimte krijgen, en gezien worden als de Europese expert. Ik
weet niet zeker of dat leuker zou zijn. Maar in termen van benadering zou het minder
spanning geven.'
Anderen verzetten zich heftig tegen dit idee:
'Beide bedrijven hebben voordelen gehad van de samenwerking. We moeten bij elkaar
blijven. Sommige mensen dromen nog dat we zonder elkaar kunnen, maar dat is
onwetendheid. We kunnen er maar beter voor zorgen dat het werkt.'
'Sommige mensen zeggen misschien dat we beter af zouden zijn als KLM door Delta zou
worden overgenomen, maar ik zeg: dat werkt niet! Ik moet er niet aan denken.'
'Hoe meer ik in Parijs met Fransen werk, hoe meer ik geïrriteerd raak over deze houding,
die ik meer bij KLM aantref dan bij Air France. Sommige mensen bij KLM denken dat zij
beter zijn dan de collega's van Air France, omdat wij zaken pragmatischer aanpakken.
Dat wij de Fransen niet nodig hebben en dat zij een last voor ons zijn. Omdat alles met
Fransen langzamer gaat... naar hun mening, in hun ervaring. En dat irriteert me een
beetje want sinds ik hier woon, moest ik me een beetje aanpassen om samen te werken
met de Fransen; ik ontken niet dat wij echt uit twee verschillende culturen komen en
wij verschillende manieren van werken hebben, maar ik ben ervan overtuigd, afgaande
op wat ik zag bij mijzelf, maar ook bij veel andere mensen om me heen, bij KLM-mensen
die bij Air France gaan werken, of andersom, dat het uiteindelijk echt waardevol is,
omdat wij verschillend zijn en wij echt iets voor elkaar kunnen betekenen. Het gaat
echter niet vanzelf en als ik mensen hoor zeggen “oh, we hebben elkaar niet nodig” of
“het is zo lastig dat we moeten samenwerken” dan denk ik dat zijn mensen die het niet
willen snappen en die niet inzien dat één plus één meer kan worden dan twee.'
'Ik denk, ik hoorde en ik zie dat velen van ons, dat we toch naar Parijs gaan om voor de
groep te werken omdat we ervan overtuigd zijn dat de nieuwe onderneming Air France
KLM is en niet alleen KLM of alleen Air France. Daarom zijn we erg gemotiveerd om voor
de grote groep te werken. Sommigen hebben echt goede ervaringen, anderen hebben
wellicht minder goede ervaringen. Ik persoonlijk, ik ben ervan overtuigd dat het een
goede combinatie is, maar ik denk inderdaad dat vooral in de afgelopen periode waarin
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KLM het financieel heel goed doet, [...] alles behoorlijk aan het veranderen is [...]. Ik
denk dat er van de kant van KLM soms opportunistisch gedacht wordt. De Nederlanders
zijn onafhankelijk beter af. En ik zie dat op alle niveaus in de onderneming, het begint
op het hoogste niveau en loopt natuurlijk door tot de lagere niveaus. Maar het gevolg
daarvan is ook, natuurlijk, dat je terug wilt naar KLM als je bent ingebed in de groep.
Mensen zien dit niet als een waarde. Ze denken “oh ja, we hebben alleen maar tijd
verloren in Parijs”, “we hebben niet aan de toekomst gewerkt”.'
'Wat ik echt graag zou willen, is dat mensen zouden begrijpen dat we in elk geval moeten
samenwerken. En dat in plaats daarvan telkens interne conflicten worden uitgevochten,
waarbij mensen naar ons kijken en er hun voordeel mee doen, marktaandeel veroveren,
etc... alsjeblieft, zeg. Ik houd van mijn werk en van wat ik doe. Wij hebben nog steeds
een geweldig bedrijf... het is een schande.'

Er is kritiek op het feit dat er geen duidelijke keuzes worden gemaakt.
'Ik denk echter dat het fout is om er geen besluit over te nemen. Naar mijn mening
investeren we niet in elkaar en nemen wij geen besluit om uit elkaar te gaan. Misschien
is dit het definitieve model. Alsof we zeggen: oké, we hebben een gezamenlijke
rekening, maar we doen alles afzonderlijk, zoals we nu al meer dan tien jaar doen.
Misschien is dit het definitieve model, het zou kunnen. Ik zou dat echter betreuren,
omdat ik denk dat er nog zo veel te winnen is als we echt zouden gaan samenwerken.'

Een andere mogelijkheid is om Air France en KLM bij elkaar te houden, maar terug te gaan
naar de situatie van vóór de “nieuwe fase” van de groep, d.w.z. zo weinig mogelijk besluiten
nemen op groepsniveau en zo veel mogelijk decentraliseren naar de beide
luchtvaartmaatschappijen.
'In 2013-2014 ging de nieuwe fase van de groep van start. Sindsdien is het slechter gegaan
in plaats van beter. Vóór die tijd was de groep een lege holding, daarna is de groep
belangrijker geworden en zijn er daar meer verantwoordelijkheden neergelegd. [...]
Optimalisering op groepsniveau zou mogelijk zijn als besluiten objectief en op een neutrale
manier zouden worden genomen. De indruk bestaat dat dit niet het geval is. Air France is
meer geneigd aan het eigen belang te denken, en KLM denkt meer zakelijk, Europees, en
denkt tegelijkertijd aan de belangen van Air France en KLM. Wat goed is voor de groep.'
'Als je niet decentraliseert op de punten waar dat zinvol is, komt er geen vertrouwen.'
'De huidige manier van werken is erg vermoeiend, en kost veel tijd en energie. Ik denk dat
goed doordacht moet worden wat er in de groep gebeurt en wat niet. Er is een
luchtvaartmaatschappij Air France en een luchtvaartmaatschappij KLM, maar er is geen
luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Centraliseer als er synergievoordelen gerealiseerd
kunnen worden. Het doel van decentralisatie is om dicht bij de klant te staan en de
uitdagingen van de onderneming aan te kunnen.'
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In de derde plaats zijn er geïnterviewde medewerkers die een voorkeur uitspreken voor
verdere structurele integratie, d.w.z. de rol van de groep vergroten.
'Er is geen weg terug, er is geen alternatief. Het is één onderneming.'
'Ik denk dat je heel direct zou moeten zijn en voor elk domein een persoon moet
benoemen die verantwoordelijk is, en op de juiste wijze een evenwicht moet creëren
tussen lichtblauw en donkerblauw. Niet de ellende met een tweede persoon die van de
andere kleur is. [...] Eén team. Meer integratie.'
'Aan beide kanten zijn er heel goede mensen, echt. Het wantrouwen moet echter
weggenomen worden, en ik denk dat dat begint met de structuur.'
'Het is cruciaal dat de groep geleid wordt vanuit een zakelijk perspectief. Het is niet fijn,
maar laat de werkmaatschappijen als werkmaatschappijen functioneren en, met alle
respect, KLM is alleen maar een werkmaatschappij, en de baas is alleen maar een
operationele directeur. Marketingstrategie, relatiebeheer, etc. dienen meer te worden
bezien vanuit zakelijk perspectief, en dat betekent dat ze door de groep aangestuurd
moeten worden. Ik zou meer taken en verantwoordelijkheden aan de groep toewijzen.
Maar dit is vloeken in de kerk op dit moment.'
'Zolang de zaken niet zijn samengevoegd, houd je gewoon je Air France pet op en raak je
soms betrokken bij deze kleine Air France KLM veldslagen. Ik denk dat de sleutel ligt in het
samenvoegen van diensten.'
'Je zou een aantal heel belangrijke functies naar groepsniveau kunnen tillen, en dan heb
je die niet meer nodig bij de luchtvaartmaatschappijen. In plaats van dat je er hier, daar,
en in de groep dezelfde functie hebt.'
Sommigen van de geïnterviewde Franse medewerkers bevestigen tevens dat rekening moet
worden gehouden met het mislukken van de gedwongen integratie, en dat erkend moet
worden dat integratie grenzen heeft. Een verschil met KLM is dat geen van de geïnterviewde
medewerkers heeft voorgesteld om een eind aan de relatie met KLM te maken ten gunste van
een relatie met een derde onderneming.
'Je verliest de efficiency van het bij elkaar horen. Zou het niet beter zijn als de
luchtvaartmaatschappijen onafhankelijker van elkaar zouden werken in combinatie met
een aantal groepsfuncties waarop zij kunnen terugvallen?'
'Voor de dienstverlening moet ik samenwerken met productmanagers [van Air France en
KLM]. Eerst was mijn idee om gelijktijdig gemeenschappelijke producten aan te bieden.
Daar ben ik van teruggekomen. Als een van hen er klaar voor is, dan lanceren we het.'
'Ik denk dat men bij KLM denkt dat Air France ze een loer heeft gedraaid, wat er ook
gebeurt, het is de schuld van Air France. Ik denk dat dit van de andere kant iets minder
is. In grote lijnen denk ik dat er veel mensen zijn die denken dat het een vergissing was
om samen te gaan met KLM.'
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'Ik was een groot voorstander van de combinatie van Air France en KLM, maar ik geef toe
dat ik me nu afvraag wat de voordelen van de groep zijn. Ik vraag me af of de energie die
we erin hebben gestoken, na tien jaar van opbouw, op dit moment hebben we samen toch
belangrijke dingen gedaan, het proces is waarschijnlijk onomkeerbaar geworden, we
hebben, misschien is dit heel theoretisch, maar ik vraag me af of de energie die we in de
opbouw van de groep hebben gestoken niet meer kostte dan wat het aan voordelen heeft
opgeleverd, terwijl ik tien jaar geleden niet had gedacht dat ik me dat nu zou afvragen.'

Een scepticus wijst op groepen waarvan gemeend wordt dat die veel beter geïntegreerd zijn
dan Air France KLM.
'Een van mijn collega's in de vloot vertelde me: ik was door Boeing uitgenodigd voor een
werkgroep met mijn Nederlandse collega; dus wij stellen ons voor, ik vertegenwoordig de
vloot van Air France, de Nederlandse collega vertegenwoordigt de vloot van KLM, we
praten, en op een gegeven moment komt iemand binnen namens de IAG groep, en wij
zeggen tegen elkaar: IAG doet het gewoon, waarom kunnen wij dat niet, waarom zijn wij
met ons tweeën, terwijl IAG met één man komt. Het volgende moment komt iemand
anders binnen en zegt 'ik vertegenwoordig British Airways', en daarna een derde: Ik
vertegenwoordig Iberia.'

Er zijn echter ook volledig tegengestelde gezichtspunten, met een zeer positief vooruitzicht
voor de punten waarop de samenwerking hechter wordt.
'Nou, de Fransen die ik hier spreek hebben een zeer open instelling, zij verwelkomen de
Nederlanders, zeer... ze geven kansen, laat ik het zo zeggen. Ik zet KLM dus ook niet op
afstand. In plaats daarvan probeer ik er het beste van te maken nu we in hetzelfde
schuitje zitten.'
'Nieuw is dat met ons nieuwe vliegtuig, de 787, KLM de techniek voor zijn rekening
neemt; alles wat met de vloot te maken heeft, valt onder vlootonderhoud. Voor het
toekomstige vliegtuig, de A350, doet Air France de techniek. Medewerkers van KLM
helpen ons bij de opstart. Dit is het eerste vliegtuig waarbij wij samenwerken; voorheen
gebeurde dit niet, omdat elke partner zijn eigen gebied van competentie had. [...] Het
betekent in elk geval iets meer samenwerking tussen onze beide ondernemingen. [...]
Het is echter een stap die we nemen na hoe lang, hoe lang zijn we nu samen, en we zien
nu pas de eerste effecten.'
'Als zij de samenwerking meer tot leven willen brengen, dan zou dat kunnen door met
dezelfde vliegtuigen te vliegen, meer contact te hebben en op dezelfde manier te
werken.'
Bij het idee om een Europese groep te vormen, worden soms niet alleen Frankrijk en
Nederland genoemd.
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'Voor mij is het niet zo belangrijk om Nederlanders en Fransen te laten samenwerken,
maar meer om Duitsers en Engelsen in te huren en die ook te laten meedraaien, en er
op kleine schaal een multiculturele onderneming van te maken. Ik denk dat dit veel
verschil zou maken.'

Sommigen van de geïnterviewde medewerkers bepleitten een beleid waarin meer aandacht
wordt besteed aan uiteenlopende situaties, waarbij centralisatie en decentralisatie
afhankelijk worden gesteld van de praktische voordelen.
'Als het zinvol is, moet het volgens mij gedaan worden, maar als het niet zinvol is, en
alleen vanwege de centralisatie op zich, denk ik dat het dom is. Maar als het zinvol is, als
je geld kunt verdienen, als je efficiënter kunt worden, dan wel natuurlijk. Bijvoorbeeld
deze hele discussie over allianties van dit moment, ik denk dat het heel zinvol zou zijn als
zich dat gezamenlijk op groepsniveau zou voltrekken, omdat de buitenwereld het niet
begrijpt. Delta bijvoorbeeld is een grote partner van ons, en als op maandag een collega
van KLM naar Atlanta gaat om met mensen van Delta te praten, en er na zijn vertrek op
woensdag een collega van Air France langskomt, met misschien een ander verhaal, dan
zeggen ze bij Delta: “Ik dacht dat het één bedrijf was. Waarom sturen ze twee mensen,
op verschillende dagen?” Het is niet zinvol. Zij zouden dezelfde dingen moeten
bespreken. Zij zouden een gezamenlijke bespreking moeten hebben, met een
gemeenschappelijk standpunt. Ik denk dus dat het zinvol is als zo'n afdeling op
groepsniveau zou functioneren omdat het duidelijk is dat we, als één onderneming,
hetzelfde belang hebben. [...] Maar dit is slechts één voorbeeld van een afdeling waarvan
het volgens mij zinvol zou zijn als die op groepsniveau zou functioneren. Er zijn echter tal
van afdelingen waar dat niet zinvol zou zijn, dus laten we die hun zelfstandigheid laten
behouden, dat begrijp ik volledig. We bespreken het: “wees niet zo kortzichtig en denk
na, nou, laten we het niet doen, omdat anders alles naar Parijs gaat en wij niets te zeggen
hebben”. Daar zijn ze bang voor.'
'Ik ben het met de heer Janaillac eens over het subsidiariteitsbeginsel, de ondernemingen
gescheiden houden, dat soort dingen toestaan. Het maakt het mogelijk [..] een dialoog te
hebben van man tot man met alleen de piloten van Air France, zonder interventie door een
toplaag van Air France KLM. Anderzijds zijn er bepaalde plekken in de onderneming waar
volgens mij integratievoordelen te behalen zijn, bijvoorbeeld bij allianties, omdat we praten
met een partner, de partners zijn niet geïnteresseerd in Air France of KLM, ze zijn
geïnteresseerd in Air France KLM, kortom, onze omvang maakt ons aantrekkelijk,
bovendien spelen mijn partners ons soms tegen elkaar uit. Allianties, persoonlijk ben ik er
zeker van dat het beter is als dat een volledig geïntegreerde groepsfunctie zou zijn. Mijn
functie is geïntegreerd en dat moet zo blijven, dat geldt voor de commerciële functie in het
algemeen, wij moeten elkaar niet beconcurreren.'
Vanuit dit standpunt geredeneerd, is het in mijn ervaring altijd praktisch om een partner
te hebben bij een gemeenschappelijk onderwerp, als we zeggen: we willen dit aan slechts
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één koper geven, Frans of Nederlands, en hij handelt het geheel af, dan bereik je snel de
grenzen, geografie, taal, het zorgt ervoor dat als je als onderneming klanten die 500
kilometer ver weg zitten moet bedienen, in een ander taalgebied, het minder precies
wordt, je mist informatie, het is minder aanwezig, etc. etc. Als je met twee partijen werkt,
heb je altijd een lokale tussenpersoon. [...] Dat lijkt mij veel effectiever dan je voor te
stellen dat één persoon, ongeacht diens nationaliteit, voor beide ondernemingen tegelijk
optreedt. Dat is mijn ervaring.'
In sommige sectoren kan meer autonomie voor elk der ondernemingen gezien worden als een
rationele aanpassing aan de aard van de activiteiten, hoe goed het begrip ook mag zijn tussen
de betrokkenen aan beide zijden.
'Er zijn niet zo veel gemeenschappelijke inkopen als je zou denken. Er zijn dingen die we
geprobeerd hebben samen te doen, maar we hebben geen bevredigende resultaten
bereikt, en momenteel doen we geen moeite om dingen samen te doen. De uniformen zijn
verschillend, ieder voor zich. [...] Van 2004 tot 2008 zijn we begonnen samen te werken, in
termen van logistieke inkopen. Het begon daadwerkelijk in 2008 toen we de inkoop
combineerden, en toen was het idee achter de samenwerking dat als we samen zouden
inkopen, we meer kracht zouden hebben; daarom zijn we voortvarend van start gegaan op
een zeer positieve manier, het hoofd van de inkoopafdeling van de groep van destijds [...]
was iemand met positieve energie en we wilden met hem verdergaan, maar na verloop van
tijd ontdekten we dat het niet zo eenvoudig was; er waren inderdaad gemeenschappelijke
zaken en andere zaken waren dat niet; voor de samenwerking was het niet
noodzakelijkerwijs interessant dat we daar een gemeenschappelijke mening over hadden,
en daarnaast was er het simpele feit dat we samen grotere volumes inkochten en dus
betere prijzen kregen, maar ik heb alleen maar zaken gezien die niet goed uitpakten. Het
aanbestedingsproces was heel zwaar, heel gecompliceerd en duurde heel lang, en
uiteindelijk kozen we een leverancier voor de Franse markt met bepaalde prijzen, en de
Nederlanders kozen een leverancier voor de Nederlandse markt met bepaalde processen
en prijzen. Hebben we daarmee iets gewonnen? Ik zou zeggen: nee. Ik denk zelfs dat we
meer energie in het proces hebben gestoken dan we er aan winst uit hebben gehaald, dus
nu, bijna 10 jaar na 2008, proberen we niet langer zo te werken. Bij deze afzonderlijke
onderwerpen maken we ten minste een benchmark, we praten, we wisselen informatie uit,
we weten hoe zij werken, zij weten hoe wij werken en we wisselen standpunten uit, maar
we forceren het niet meer.'

Welke richting er ook is gekozen, de medewerkers van Air France en KLM lijken te vragen om
een management dat moeilijke beslissingen durft te nemen en een herstart durft af te
dwingen.'
'De top moet keuzes maken die onvoordelig zijn voor een van de partijen. Dat kan niet
worden voorkomen.'
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'Het is nog steeds mogelijk om een zeer sterke groep op te bouwen, als we bereid zijn de
tijd te nemen om elkaar te begrijpen. En samen te werken met respect voor de verschillen.
Voor mij zijn de verschillen normaal.'
Een punt dat met name vragen oproept, betreft de kwestie van semi-integratie, waarbij een
functionele manager in een groepsfunctie een team leidt waarvan de leden hiërarchisch
rapporteren aan een leidinggevende bij de andere maatschappij, Air France of KLM. Zoals we
hebben gezien, brachten zowel Nederlandse als Franse medewerkers die zich in deze situatie
bevinden, de meeste negatieve meningen naar voren.
'Er kunnen gebieden van frictie zijn, uiteraard is iedereen verbonden met zijn eigen
hiërarchie [...] De Nederlanders hebben er moeite mee hun functionele link met de
houdstermaatschappij, of met iemand van Air France, te erkennen. Zij hebben de neiging
te zeggen: ik rapporteer niet aan jou, ik rapporteer aan die en die in de KLM-organisatie.'
'Ik geef leiding aan Fransen in Parijs, maar omdat zij een jaarcontract hebben bij Air
France rapporteren zij hiërarchisch aan een Franse manager. Bij Air France is niet altijd
duidelijk of een functionele leidinggevende ook de echte leidinggevende is. Uiteindelijk
gaan zij naar de hiërarchische leidinggevende, omdat dat degene is die hen evalueert en
besluiten neemt over hun carrière.'
Degenen die in veel meer geïntegreerde functies werken, of daarentegen in veel minder
geïntegreerde functies, geven echter overwegend aanzienlijk positievere reacties.
'Er zijn functies bij Air France KLM waar veel overeenstemming is en alles goed werkt.
Alles is geregeld. Misschien hebben zij zaken vereenvoudigd in termen van
management, er is slechts één leidinggevende. Als er drie leidinggevenden zijn, is alles
niet hiërarchisch geregeld en als er financiële kwesties zijn die rechtstreeks het
management van de luchtvaartmaatschappij betreffen, wordt het een stuk moeilijker.'
“[Voor overige activiteiten] is het elke dag heel, heel moeilijk. [...] Hoewel er op
commercieel niveau jaren geleden al overal teams zijn samengevoegd.'
Degenen die een groepsfunctie hebben maar verantwoordelijk zijn voor activiteiten waarbij
elke luchtvaartmaatschappij haar eigen werkmethoden heeft, klagen ook, maar in mindere
mate, over wat er voor hen is overgebleven.
'Ik heb een groepsfunctie zonder dat ik dat ik echt in een groep werk.'
'Zij [lokale verkoopagenten] begrijpen het niet. Wij behoren tot dezelfde groep, waarom
hebben we niet altijd dezelfde hulpmiddelen of hetzelfde beleid? Daarnaast moet je
duidelijk maken aan de passagiers waarom dit of dat er bij KLM wel is en bij Air France
niet, of omgekeerd.'
Alles wat met computersystemen te maken heeft, vraagt speciale aandacht. Aan beide zijden
worden de acties van de andere partij gezien als ingegeven door de weigering om eerlijk
samen te werken. Zoals we hebben gezien, denkt KLM dat Air France zich alle macht wil toeeigenen via de IT-systemen, en denkt Air France dat KLM weigert om zich coöperatief op te
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stellen, en de samenwerking zelfs saboteert, vanwege de wens onafhankelijk te zijn. Het zou
nuttig zijn te achterhalen waardoor deze wederzijdse indrukken precies worden veroorzaakt,
zodat een relatie met meer vertrouwen kan worden ontwikkeld.

B - Sociaal-culturele integratie
Veel geïnterviewde medewerkers bij zowel Air France als KLM uitten een sterke wens om hun
collega's in de andere onderneming beter te leren kennen, alsook de cultuur van het land en
de organisatie. Er worden twee primaire mechanismen voorgesteld voor verbetering van de
sociaal-culturele integratie: uitwisseling van personeel (zowel op korte als lange termijn) en
gezamenlijke trainingsprogramma's.
De wens tot meer uitwisseling van personeel is door Air France geopperd.
'Ik vind het jammer dat ik de afdelingen in Amsterdam niet ken, en de daar gevolgde
werkwijze niet kan bespreken. Meer frequente uitwisselingen met de medewerkers van
de afdelingen in Amsterdam zouden ons helpen en omgekeerd. Dat zou ons in elk geval
een beeld geven van hun werk, hun werkomgeving [...] In termen van groei van de
activiteiten denk ik dat Air France nog steeds kan leren van KLM, met betrekking tot de
uitdagingen van de toekomst, de kwesties die zich in de praktijk voordoen. Als er sprake
zou zijn van een echte band tussen de twee, denk ik dat het echt delen van de exploitatie
zonder dat dit ten koste gaat van een van de partijen zou bijdragen aan de groepscohesie.
Ik heb het idee dat alles wat uit een brede discussie voortkomt noodzakelijkerwijs
verstandig gebruikt zal worden. We weten gewoon niet hoe zij werken. Er zijn geen
benchmarks op basis waarvan wij kunnen weten hoe KLM werkt. Dat is een schande voor
een groep als Air France KLM. Het is een schande dat we in 2017 nog steeds in het duister
tasten.'
'Ooit ontmoette ik op Charles De Gaulle verkooppersoneel van KLM. Ik had vijf minuten
om kennis te maken, zij kregen een rondleiding en gingen weer weg. Het zou interessant
zijn daar naartoe te gaan en te zien hoe hun verkoop functioneert en dat te delen.'
'In ons programma zit een Nederlander die in Parijs werkt en die een deel van het
netwerk van Air France beheert, en een Fransman die in Amsterdam werkt en een deel
van het netwerk van KLM beheert, om alles wat soepeler te laten verlopen.'
Ook bij KLM is dit het geval.
'Verbeter communicatie en begrip. Creëer acceptatie. Leer van elkaar. De Fransen die hier
zijn geweest, hebben een andere mening. Dat stelt echter niets voor vergeleken met het
totale personeelsbestand van Air France. Hetzelfde geldt voor KLM.'
'Zorg voor meer mensen die ervaring hebben met het werken bij beide bedrijven, zorg voor
veel meer mobiliteit. Wij moeten meer mensen uit het middenkader en hoger kader
hebben die van de ene luchtvaartmaatschappij naar de andere gaan.'
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Gezamenlijke training wordt als een goed middel gezien om dichter bij elkaar te komen.
'Ik heb training gevolgd samen met de Fransen. Ik heb daar veel geleerd over waarom de
Fransen reageren zoals zij reageren. [...] Je moet eenvoudigweg zorgen dat de mensen met
elkaar communiceren. Niet over je werk, maar over wie je bent en wat je beweegt.'
'Alle KLM-medewerkers doorlopen zogenaamde Insight Training. Deze training zou
gezamenlijk moeten worden gevolgd door mensen van KLM en Air France, dat helpt
bepaalde dingen te verduidelijken. [..] [Als medewerkers van KLM en Air France gezamenlijk
zo'n training zouden volgen] zouden de verschillen blijven, maar de verwachtingen zouden
realistischer worden. Als beide zijden de goede weg zouden inslaan, zou dat Air France KLM
erg sterk maken. [...] Ik weet dat het veel geld kost, maar ik zou beslist adviseren dat meer
te doen, het is een soort kruisbestuiving. Een flink deel van de tijd die ik in Nederland heb
doorgebracht, heb ik alleen maar besteed aan mijn Nederlandse collega's uitleggen hoe
mijn Franse collega's in elkaar zitten.'
Een verwacht voordeel van betere sociaal-culturele integratie is de grotere bekwaamheid en
bereidheid om van elkaar te leren. De wens om van de andere kant te leren, werd vooral door
mensen van Air France uitgesproken.
'De Nederlanders hebben meer flexibiliteit, zijn wendbaarder. Dit is goed voor Air France.
Om dezelfde reden dat zij het deden, willen wij ook proberen het zo te doen.'
'Wij ontwikkelen ons op een Nederlandse manier. Wij leren volgens het trial-and-error
principe, accepteer dat dingen fout gaan, experimenteer, en als het dan niet werkt, trek
conclusies en ga verder, dit is iets dat in de cultuur van Air France vijf of tien jaar lang
niet meer gebeurd is.'
'Wat ik niet slecht van hen vind, is hun pragmatische instelling, die nuttig kan zijn in
sommige gevallen waarin we moeten versnellen.'
'Eerlijk gezegd, ga ik mij meer en meer zoals hen gedragen. Ik denk dat het sneller gaat
en effectiever is als je hun voorbeeld volgt.'
'Wat wij van hen geleerd hebben, is duidelijk het pragmatisme, we gaan er voor, zelfs
met het risico dat je later van richting moet veranderen en moet zeggen: we hadden het
fout, we hebben het geprobeerd en we hadden het mis, dit is iets wat we geleerd
hebben.'
'Zij zijn veel beter dan wij [in het doorvoeren van innovaties]. Zij hebben vaak de
gewoonte de kosten te hoog te laten oplopen als het idee goed is, maar uiteindelijk levert
dit positieve resultaten op.'
'Waar we veel van onze collega's kunnen leren, is op commercieel vlak: erin slagen te
verkopen en mensen ervan te overtuigen dat je ze iets aanbiedt waar ze nog nooit aan
hadden gedacht, maar dat ze echt nodig hebben. Wij, met onze meer wetenschappelijke
aanpak, demonstreren dit meer aan de hand van A+B, ik overtuig je, op deze manier of
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op de andere manier. Pak het een beetje in, vertel er een verhaaltje bij, dan overtuig je
ze gemakkelijker.'
'De Nederlanders hebben mij discipline bijgebracht, en ook om zaken direct aan te
pakken, heel concreet, responsief.'
'Air France moet veranderen om wendbaarder te worden, wij denken soms jaren ergens
over na.'
'Ik ontdekte bij KLM ook dat er veel meer communicatie is tussen afdelingen, de
mogelijkheid om te zeggen: we werken aan deze kwestie die met service te maken heeft,
dus we moeten met hen communiceren om te kijken of het iets is waar zij hun voordeel
kunnen doen of dat nuttig voor ons is. Zullen bij Air France de organisatorische
afscheidingen kunnen worden geslecht?'
'Wat ik van ze geleerd heb, omdat dat in elk geval de manier is waarop we werken... het
gaat om het vooraf opstellen van stukken, ze rondsturen en tijdens vergaderingen
concrete besluiten nemen, etc... dat is een pluspunt, denk ik.'
Soms noemen de Fransen ook zaken die de Nederlanders van hen zouden kunnen leren.
'Ze zouden van ons kunnen leren minder vragen te stellen nadat een besluit is genomen,
het is ingevoerd, in dat opzicht zien we een ontwikkeling aan hun kant, ze komen niet
meer elke drie maanden terug met “ik heb nog eens nagedacht”.'
Aan de kant van de Fransen leeft de wens om het beste uit beide benaderingswijzen te halen.
'Volgens de verslagen is dit goed, en is dit minder goed, je moet echt de twee methodes
hanteren afhankelijk van het onderwerp, misschien meer pragmatisch en meteen een
eerste stap zetten en dan verder gaan, en in andere gevallen waar het [...] de moeite
waard is er iets langer naar kijken.'
'Dat is wat wij kunnen leren van het functioneren van KLM als het gaat om
besluitvorming, hoe je proactiever kunt zijn, hoe je gebruik kunt maken van je
gezamenlijke kennis. KLM heeft er zeker belang bij om van ons te leren hoe je
onvoorspelbare risico's kunt beheersen. Ik denk dat onze twee culturen elkaar kunnen
verrijken.'
'Wij zijn twee entiteiten die elkaar qua cultuur extreem goed aanvullen.'
'Wij kunnen delen met KLM, en er zelf beter van worden.'
'In feite gaan wij tot in de details, omdat we dat zo geleerd hebben, ik weet niet
waarom. Zoals ze in het Engels zeggen “the devil is in the details”, je kunt iets opzetten,
en dan op het laatste moment realiseer je je dat er een kleinigheid is die alles op losse
schroeven zet. Wij analyseren tot in details. Zij willen het introduceren, zij blijven op
een hoog abstractieniveau werken, zij willen het in bedrijf stellen, kijken of het werkt,
en zo niet, dan passen zij het aan. Beide manieren van werken zijn erg interessant.
Omdat wij soms veel vertraging oplopen, kan het gebeuren dat het product niet langer
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geschikt is voor het doel, aangezien we reageren op een behoefte die zes maanden
later niet meer aanwezig is. Zij, zij nemen het risico van een afwijzing achteraf, het
risico dat ze zeggen “het werkt niet, we nemen het niet”. En aanpassen betekent dat ze
soms niet helemaal voldoen aan branchestandaarden, de IATA-standaards. '
'Ik wil eindigen met een positieve opmerking: we hebben elkaar veel te bieden. Wij
komen uit twee zeer verschillende culturen. We komen dichter bij elkaar. Zij kijken op
een andere manier tegen zaken aan. Zij zijn pragmatisch. Wat kunnen wij bijdragen aan
hun functioneren? Misschien onze analytische kant. [...] Wij leren om een beetje
pragmatischer te zijn en ik denk dat zij beginnen wat meer analytisch te denken.'
'Er is een boodschap die ik wil doorgeven: “laat de Fransen profiteren van jullie sterke
punten”. Dat is voor hen niet vanzelfsprekend.'
Aan de kant van KLM heerst ook het idee dat de ondernemingen van elkaar kunnen leren,
plus het idee dat de Fransen minder gretig zijn om iets te leren dan de Nederlanders.
'je kunt ook belang hechten aan diversiteit, aan wat je kunt leren van elkaar. Bij het begin
van de samenwerking werd dat op prijs gesteld, maar dat lijkt niet meer het geval te zijn.
Wij zijn de openheid kwijtgeraakt.'
'KLM richt zich zeer sterk op de werking van systemen, continuïteit, “het bedrijf moet
blijven draaien”. Daar zijn wij sterker in dan de Fransen. De Fransen zijn beter in de
uitvoering van projecten en innovatie. Dat houdt de zaken in evenwicht. Dat betekent dat
in de gezamenlijke teams mensen veel van elkaar kunnen leren. De bereidheid daartoe is...
redelijk aanwezig aan Franse zijde en sterk vertegenwoordigd aan KLM-zijde. De Fransen
hebben meer moeite met het accepteren van nieuwe dingen, de oude patronen uit de tijd
toen er nog twee verschillende afdelingen waren, blijven sterk aanwezig.'
Soms wordt er nadruk gelegd op de ontwikkeling van een meer coöperatieve houding.
'Wij moeten naar een meer coöperatieve werkwijze, open zijn, en in staat zijn om naar
elkaar te luisteren vóór we reageren. Daadwerkelijke actie, reactie, en nog meer reactie,
het breidt zich snel uit, dus we moeten naar elkaar toe groeien, opener zijn, een opener
instelling hebben, samenwerken met elkaar en proberen elkaar te begrijpen, de
medewerkers ondersteunen. Het is niet iets heel nieuws, het is over het algemeen de
nieuwe werkwijze, meer en meer ondernemingen volgen dit model. En het helpt ook bij
de samenwerking tussen Air France en KLM.'
Er wordt een voorbeeld van een dergelijke instelling gegeven in verband met het streven om
tot overeenstemming met elkaar te komen in beide ondernemingen.
'Je bereidt je voor op een vergadering, sommige meer informeel, andere meer formeel,
dus laten we er open over zijn, er is een zekere mate van voorbereiding nodig, we doen
het op verschillende manieren. “Misschien kunnen we volgende week samen lunchen”,
zeg ik tegen mijn Franse collega's, dus je luncht, elke dag een lunchafspraak, niet alleen
om te eten, maar ook om te begrijpen waar we staan [...], “ik begreep dat jij dit
onderwerp voorbereidt, zal ik naar je toekomen, of wil je dat we het samen
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voorbereiden, zal ik je mijn input laten zien, we controleren alles wat je nodig hebt, ik
zorg voor mijn inbreng in jouw besluit”. Het is een andere manier, in plaats van zeggen
dat je altijd alles zonder mij doet, en soms kunnen we elkaar suggesties geven, hoe we
de zaak een andere wending kunnen geven.'

Soms wordt een radicale opvatting geuit, om niet langer aandacht te schenken aan de
onderneming waar je oorspronkelijk vandaan komt.
'Je moet beginnen de zaken minder gekleurd te zien, er wordt vaak gezegd lichtblauw en
donkerblauw, lichtblauw is KLM en donkerblauw is Air France, en wij hebben ook posities
in markten die lichtblauw of donkerblauw zijn. Het betekent dat we niet naar mensen
kijken, maar kijken naar de vaardigheden die wij nodig hebben, dus het blijft altijd zo,
Nederlands of Frans.
Het zou ook goed zijn voorzichtig te zijn met de negatieve geruchten die door de pers worden
verspreid, een zaak die in het bijzonder geldt voor de Nederlanders die op CDG werken.
'Je leest de Nederlandse kranten, er verschijnen veel artikelen over KLM, de helft daarvan
heeft betrekking op de relatie tussen Air France en KLM, en mensen zijn geneigd de
verhalen te geloven, en te zeggen, oh ja. Het is belachelijk. Heb je de betrokken mensen
al gevraagd of het klopt? En de mensen zijn geneigd de groep te volgen. [...] Het is ook
onderdeel van het leiderschap, mensen zouden dubbel moeten controleren wat er echt
speelt in plaats van de kranten en de trends volgen. [...] Soms hebben mensen in Frankrijk
en Nederland een duidelijke mening over elkaar, dan vraag ik me af “praat je daarover
met je collega's?”.'
'Tot op het hoogste niveau lekken mensen informatie naar de pers. Heel veel. Dagelijks.
Vertrouwelijke informatie wordt gelekt, naar politici, de pers, om het debat gaande te
houden, om artikelen in de kranten te krijgen, en... het slaat allemaal nergens op.'
Tot slot was er iemand die voorstelde om de verantwoordelijkheid voor sociaal-culturele
integratie uitdrukkelijk een plaats geven in de organisatiestructuur.
'Je hebt een afdeling nodig die zich alleen maar bezighoudt met samenwerking. Een
afdeling sociale integratie. Als het doel is dat we moeten winnen van de concurrentie,
moeten alle neuzen bij Air France KLM dezelfde kant op staan.'
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Conclusie

De interviews in Parijs en Amsterdam hebben aangetoond dat het wederzijdse begrip tussen
de Fransen en Nederlanders vaak zwak is, hoewel sommige personen daarentegen wel meer
subtiel begrip tonen. De meningen die het meest verrassend waren, werden waargenomen
aan beide zijden, of het nu gaat om de wijze van besluitvorming, de stijlen van leiderschap of
de gezagsverhoudingen. De betekenis die wordt toegekend aan de verschillende
gedragswijzen en de voordelen alsook de meer bedenkelijke kanten daarvan, wordt echter
nauwelijks begrepen.
De Fransen hebben vaak een simplistisch idee van de Nederlanders, die alleen zouden denken
aan geld, en klaar staan om het gevecht aan te gaan, voor niemand bang, als ze hun inkomen
maar kunnen verhogen. Tegelijkertijd hebben de Nederlanders vaak een simplistisch idee van
de Fransen als sterk onderworpen aan hiërarchische structuren, gehoorzamend aan politieke
overwegingen die niet ten goede komen aan de onderneming. De gecompliceerdheid van de
verhouding tussen de individuele dimensie en gemeenschappelijke dimensie van de relaties
van de Nederlanders wordt nauwelijks onderkend door de Fransen. Evenzo wordt de
gecompliceerdheid van de nauwe relatie tussen samenwerking en conflict bij de Fransen
nauwelijks onderkend door de Nederlanders.
Een saillant detail is dat zowel de Nederlanders als de Fransen menen dat de andere partij
gedreven wordt door een strategie van dominantie, met weinig aandacht voor de belangen
van de groep als geheel. Weinig mensen begrijpen dat gelijksoortige doelstellingen aan beide
zijden kunnen worden nagejaagd met verschillende middelen en dat zij zelf, in een andere
vorm, hetzelfde doen als waarvan zij de ander beschuldigen. Iedereen wordt, terwijl hij vindt
dat hij alleen maar zichzelf verdedigt, door de andere partij als tegenstander gezien.
Niettemin lijkt de opsluiting in deze karikaturen niet onvermijdelijk te zijn, en wij hopen dat
één resultaat van dit onderzoek zal zijn dat het belang dat wordt toegekend aan deze visies
en de schadelijke effecten daarvan zullen worden afgezwakt. Dit lijkt des te waarschijnlijker
omdat veel van de geïnterviewde medewerkers een dergelijke ontwikkeling graag zouden
zien.
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