COACH!

Solliciteren
Dé KLM bestaat niet, KLM dat ben je zelf!
Wist ik veel dat we met z’n allen een
nieuwe weg waren ingeslagen. Nieuw
beleid, bedacht in ivoren torens. Billboard-theorie, de inkt nog amper droog
en zonder handleiding. Nee, klachten
bestonden niet meer, oplossingen
evenmin. Daarvoor in de plaats kwamen
er zorgen en uitdagingen. Aan mij de
schone taak het zelf maar in te vullen.
Good luck!
Ik had weinig aan kretologie tijdens de
vechtpartijen aan boord en de aidstest
nadat ik gebeten was. Ooit gehoord van
Anchorage-vulkaanangst of World Trade
9/11-depressie? I did! De bommelding
inflight en noodlanding in Bangor. Drie
hartaanvallen en een geïmproviseerde
operatiekamer kort voor de landing in
Chicago. Wow! De aanranding in de
nacht. Doodsbedreigingen, spuugklodders en niet te vergeten kogels in een
Pakistaanse hotellobby. De bijna-ontvoering in Teheran. Seen it, done it, been
there...
Binnenkort moet ik solliciteren. Onze
functieprofielen worden namelijk gewijzigd. Een aangepaste versie gaat voor
blijere passagiers zorgen. Kennelijk was
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het me al die decennia ontgaan hoe
ontevreden die waren. Links en rechts zie
ik functies verdwijnen. Kantoorruimtes
akelig leeg en stil. De tijd tikt door en
ongemerkt komen er steeds minder
mensen naar hun werk. Van de een op de
andere dag blijven collega’s van meldingsbalie, Cabin Flight Support en Unit
thuis. Zevenentwintig jaar fulltime in
dienst, nauwelijks ziek. Drie nevenfuncties
en een taak als vrijwilliger, verder maak ik
me niet druk. Iedereen kent mij en ik ken
iedereen, dus waarom zou ik? One big
happy family!
In lavendelblauw kostuum zal ik verschijnen. Donkerblauwe Gucci-zonnebril op de
neus, blauwe suède schoenen, zachtzijden sokken in dezelfde kleur. Ondertussen wacht ronkend mijn Schieferblauwe
Porsche op het cockpitplein. Ik zal
huiswaarts keren en wachten tot het
nieuwe contract op de deurmat ligt. Mijn
sollicitatiegesprek duurt slechts één zin
lang.
Ik bén de KLM.

Leon Verberkt
SP en Sollicitatie- en Loopbaancoach

