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e
r was een tijd dat ik tweehonderd keer per jaar vloog. als 
Nederlander ontkom je er dan niet aan om je regelmatig te 
verplaatsen met de kLm, de inmiddels Franse koninklijke 
Luchtvaart maatschappij. destijds was ik zo’n goede klant 
dat ik zelfs de status ‘platinum for life’ kreeg. iets waar je 

je overigens niet al te veel van moet voorstellen. 
ook vandaag de dag vlieg ik nog regelmatig business class met 

de koninklijke. en na al die jaren verbaas ik me nog altijd over de 
gretigheid waarmee vluchtgenoten de welbekende ‘blauwe kLm-
huisjes’ in ontvangst nemen. in basis is het niet meer dan een klein 
jeneverflesje, veelal in de vorm van een amsterdams grachten-
pand, waarmee je kunt laten zien dat je op stand de oceaan bent 
overgevlogen.

Nog los van het exhibitionisme vind ik de huisjes het toonbeeld 
van Nederlandse truttigheid. een soort buckler voor reizende cal-
vinisten. al jaren vraag ik de zweefdames en -heren of de kLm niet 
bereid is in plaats ervan een mooie donatie te doen aan ‘Wings of 
support’, een charitatieve hulporganisatie van medewerkers van 
kLm en martinair zelf, waarmee in ontwikkelingslanden prachtige 
dingen worden gedaan. dat verzoek is ‘veel te ingewikkeld’ en kan 
dus niet worden ingewilligd. en dus geef ik mijn huisje altijd weg aan 
een reisgenoot.

Zo truttig en gênant als de huisjes en het geleur met belasting-
vrije artikelen is, zo knap is de integratie van ‘social’ in de bedrijfs-
processen van de blauwe luchtvaartmaatschappij. een prestatie 
van wereldformaat, die bijna niemand haar nadoet.

bij kLm’s social-afdeling werken ruim zestig mensen. eén keer 
twitteren of facebooken over een vertraging en ze zitten erboven-
op. daar kan geen klachtenbalie of gratis klachtenlijn tegenop. Het 
lijkt wel alsof het bedrijf zelf de uitvinder van de webcare is.

Niet alleen op social gebied is de kLm een hoogvlieger, ook de app 
van de koninklijke werkt heel erg goed. Nu al kunnen reizigers hun 
voorkeuren digitaal doorgeven. die vervolgens aan boord op de 
iPad van het cabinepersoneel tevoorschijn worden getoverd. de 
app is ook perfect geïntegreerd met apples Passbook, dat weet 
wanneer je op een luchthaven aankomt en waarmee - met één swi-
pe - je boarding card op je toegangsscherm verschijnt. 

Zelfs op het tropische bonaire - waar ik zo nu en dan vertoef en 
ze meestal niet vooroplopen met innovaties - kan ik hierdoor met 
mijn smartphone inchecken en twee controles passeren. en dat 
zonder dat ik mijn telefoon zelfs maar hoef te ontgrendelen. door 
deze vooruitgang worden de huisjes niet minder truttig, maar 
neem ik ze wel sneller voor lief.
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