
Beste luchtvaartmaatschappijen,

De feestdagen zijn weer achter de rug en het jaar 2023 is van start gegaan. Wij willen u namens alle
grondmedewerkers die werkzaam zijn op Schiphol, of een andere Nederlandse luchthaven, een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar wensen. Laten we hopen, en er bovenal aan werken, dat het jaar 2023 een jaar wordt zonder
een extreem hoge werkdruk, omvallende of weglopende collega’s, overtredingen van de arbeidstijdenwet en
gefrustreerde passagiers die uren in diverse rijen op de luchthaven moeten staan. De goede voornemens en wensen
van de medewerkers voor 2023 zijn een leefbaar loon (minimaal 14 euro p.u.), vaste contracten en veel nieuwe
werknemers die nu wel op de luchthaven willen komen werken.

Voor onze goede voornemens en wensen hebben we uw hulp als luchtvaartmaatschappij hard nodig. De laatste
maanden is meer dan eens duidelijk geworden dat het aantal vluchten dat u kunt maken, afhangt van de
personeelsbezetting op de luchthaven. De Schiphol Group werkt als opdrachtgever van de beveiliging al enkele
maanden hard om de problemen met het tekort aan beveiligers op te lossen, een uitgebreide wervingscampagne is
van start gegaan, het loon is sterk verbeterd en de roosters zien er veel beter uit. Onze vraag aan u als
luchtvaartmaatschappij is wanneer komt u in actie om als opdrachtgever van de afhandeling op Schiphol (of een
andere luchthaven) hetzelfde te doen, maar dan voor de werknemers van de afhandelingsbedrijven?

Het personeel in de afhandeling ziet weer een zware zomer met veel verstoringen aankomen. Het personeelstekort is
enorm en werknemers ontvluchten de veel te hoge werkdruk en de lonen van nét boven het wettelijk minimum. Onze
oproep is: ga met deze afhandelingsbedrijven in gesprek, laat u informeren over het personeelstekort en werk samen
aan het oplossen voor dit probleem. De medewerkers in de afhandeling willen weer met plezier en trots op de
Nederlandse luchthavens uw vliegtuigen afhandelen, maar daarvoor is ook uw inspanning noodzakelijk. Kom in actie,
voordat wij in actie moeten komen!

Dit is beter voor uw passagiers, uw reputatie en uw eigen werknemers.

Hoogachtend mede namens alle medewerkers werkzaam op de Nederlandse luchthavens,

Joost van Doesburg Jaap de Bie
Campagneleider Schiphol Bestuurder FNV Luchtvaart


