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Bilthoven, augustus 2019
Voor mijn moeder, die mij gevormd en geïnspireerd heeft tot de onafhankelijke
hoogopgeleide jonge vrouw die ik nu ben.
Voor mijn vader die, als oud-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht en de KLM, schuldig is aan
mijn passie voor de luchtvaart.
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Don't be a show-off. Never be too proud to turn back.
There are old pilots and bold pilots, but no old, bold pilots.

E. Hamilton Lee, 1949
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Management Samenvatting
Deze scriptie behelst een onderzoek naar conflictvaardigheid bij Nederlandse vliegers en de wettelijke
waarborging daarvan.
De onderzoeksvraag die gesteld wordt, is hoe conflictvaardigheid op dit moment geborgd wordt voor de
vliegers in zowel de civiele luchtvaart als in de militaire luchtvaart. Het is een kwalitatief onderzoek naar de
toepassing van ‘conflict resolution’ in de CRM-trainingen voor vliegers. Dit is een sector waarin het van
levensbelang is dat het personeel communicatief vaardig is en conflicten weet te beslechten ‘in the heat of the
moment’. De volgende deelvragen zijn de pijlers van dit onderzoek:
Hoe gaat Defensie als hiërarchische organisatie om met conflicten?
 Modern leiderschap, ook wel sociaal leiderschap genoemd, heeft de aandacht bij de
defensieorganisatie, dat bij uitstek een hiërarchische organisatie is. De vliegers die werkzaam
zijn bij Defensie maken zodoende ook deel uit van deze bedrijfscultuur. Van de nieuwe
generatie leiders wordt verwacht dat zij hun werknemers inspireren, verbinden en naar hen
luisteren. Het kunnen bemiddelen bij conflicten op een goede manier is daar onderdeel van,
naast openstaan voor kritiek en het stimuleren van zelfreflectie. Bij Defensie wordt in de
opleidingen voor leidinggevenden bij de instituten van de verschillende
krijgsmachtonderdelen al aandacht besteed aan conflictvaardigheid, waarbij gevestigde
theorieën worden gebruikt. Toch blijkt uit onderzoek bij AGO dat conflictvaardigheid in
ongelijke mate en nog niet in elke opleiding wordt getraind. Ook door de opleidingsinstituten
wordt beaamd dat conflicthantering een belangrijk onderdeel moet vormen in de opleidingen
voor leidinggevenden. Met de komst van AGO en de borging van conflictvaardigheidstraining
– door middel van de blended learning - in de opleidingen en trainingen voor
leidinggevenden, zowel burgers als militairen, tracht het Ministerie van Defensie alternatieve
geschillenoplossing te stimuleren en daarmee een einde te maken aan de heersende
‘bezwaarcultuur’.
Hoe worden civiele en militaire vliegers getraind in conflictvaardigheid? en waarom op deze wijze?
 Vliegers worden aan de hand van CRM getraind in human factors waar conflict avoidance en
conflict resolution onderdeel van zijn. Uit onderzoek volgden verschillende hazardous attitudes
die regelmatig voorkomen bij vliegers waarvan invulnerability (vals gevoel van veiligheid en
risico’s nemen) en anti-authority (boven anderen staan en het beter weten) verreweg het
meest voorkomen. Om deze gedragingen te adresseren, zijn er verschillende strategieën,
volgens Wetmore, Bos en Lu: negeren, toegeven, competitie, compromis sluiten en
samenwerken. Zij concluderen dat samenwerken en daarmee het tonen van betrokkenheid de
juiste methode is om iemand op gevaarlijk gedrag te wijzen. Van belang is dat er een speciale
conflictvaardigheidstraining voor vliegers binnen CRM wordt ontwikkeld: Aviation Conflict
Management (ACM).
Het wordt vliegers aangeleerd dat het niet gaat om het ‘gelijk’ halen, maar om het maken van
de juiste beslissing (just culture). Belangrijk is dat ze een conflict oplossen met de zorg om
mensen en de zorg om het resultaat.
Momenteel wordt conflictvaardigheid in zekere zin ondergesneeuwd door andere elementen
die een rol spelen binnen het CRM-systeem en wordt er in de meeste trainingen niet expliciet
aandacht besteed aan conflictvaardigheidstrainingen, zoals dat bijvoorbeeld bij de opleidingen
voor leidinggevende militairen wel gebeurt. Vooral de hoeveelheid stof en de beperkte tijd die
vliegers hebben om te trainen maakt het organiseren van zo’n speciale training moeilijk.
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Hoe wordt CRM en daarmee conflictvaardigheid bij civiele en militaire vliegers wettelijk geborgd?
 Crew Resource Management wordt wettelijk verplicht voor de Europese Luchtvaart door EASA
onder leiding van ICAO (verordening 2018/1139). Op dit niveau wordt er niet over de details
gesproken van de trainingen die door de luchtvaartmaatschappijen en de KLu moeten worden
verzorgd om te voldoen aan de regelgeving. Aan de hand van deze wetgeving worden door
richtlijnen en de bijbehorende AMC en GM de nadere details van CRM-trainingen bepaald. In
de GM wordt conflict solving niet expliciet genoemd, maar is een element van de genoemde
categorie cooperation als onderdeel van het NOTECHS-systeem (par. 3.2.). Deze richtlijnen zijn
niet verplicht, maar luchtvaartmaatschappijen moeten bij een alternatief toestemming krijgen
van ILT, vanwege het voldoen aan een gelijkwaardig veiligheidsniveau.
Voor de militaire luchtvaart wordt er door de MLA op basis van de richtlijnen van EASA eigen
regelgeving geschreven, toegespitst op militaire operaties en vliegtuigen. De MAR-OPS bevat
de richtlijnen die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld helikopteroperaties (verplichting van
CRM) en deze worden nader uitgewerkt in operation manuals (hoe de CRM-training uitgevoerd
moet worden). Voor de inhoudelijke details heeft het CML een handleiding voor instructeurs
waarin het militaire NOTECHS-systeem wordt uiteengezet en waarin conflictvaardigheid
minimaal wordt toegelicht aan de hand van drie voorbeeldgedragingen. In de wetgeving wordt
conflict resolution of conflictmanagement niet genoemd. Een summiere verwijzing wordt
uiteindelijk gemaakt in de handleidingen voor CRM-training, als element binnen het NOTECHSsysteem.
Hoe wordt de huidige conflictvaardigheidstraining binnen CRM in de praktijk ervaren? En hoe gaat
het management daar mee om?
 De meningen zijn verdeeld over de toepassing van conflictvaardigheidstraining. In de
Nederlandse civiele luchtvaart worden vliegers in principe goed opgeleid door CRMtrainingen en wordt door middel van briefen een goede werksfeer gestimuleerd.
Conflictvaardigheid wordt niet expliciet getraind, maar is wel onderdeel van CRM. Een
multiculturele cockpitsamenstelling wordt steeds normaler door de expansieve groei van
internationale luchtvaartmaatschappijen en daardoor behoefte aan grote aantallen vliegers,
waardoor het belang van conflictvaardigheid in de cockpit groeit door de verschillende
normen en waarden. Niet alleen omdat het werven en trainen van vliegers een kostbare
aangelegenheid is maar ook omdat CRM bijdraagt aan een sociaal veilige werkplek en
daarmee reputatiebehoud van de instantie/luchtvaartmaatschappij, wordt vanuit het
management op verschillende manieren aandacht gegeven aan conflicten als die zich
voordoen en worden alle mogelijke oplossingen aangedragen om een conflict te beslechten.
Een voorbeeld is het zorgen voor een veilige leeromgeving en het stimuleren van speak up.
Captains hebben de taak om aandacht te besteden aan hun crew en eventueel coachend op
te treden wanneer een conflict zich voordoet.
Bij militaire vliegers moet er een balans zijn tussen samenwerken en hiërarchische
verhouding. Belangrijk is het moment van debriefen, waarbij speak up uitgedragen moet
worden en gemaakte fouten besproken worden. Ook moet er ruimte zijn om bepaalde
beslissingen die genomen zijn te bespreken. Militaire vliegers moeten snel kunnen handelen,
waardoor er geen ruimte bestaat voor discussie. Hiërarchie wordt geaccepteerd door de
vliegers, wat ook een risico met zich meebrengt: wanneer een conflict speelt, bestaat de kans
dat een van de partijen zich afsluit voor communicatie en niet meer reageert op zijn
meerdere. Schreinemachers geeft aan dat er veel meer conflictvaardigheid getraind moet
worden en suggereert voorlichtings- en oefendagen op de squadrons waarbij direct geoefend
kan worden met trainingsacteurs.
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De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat het van groot belang is dat het
Ministerie van Defensie en civiele luchtvaartmaatschappijen zoals de KLM aandacht (blijven) besteden aan
vaardigheden die benodigd zijn om een sociale veilige werkplek te creëren voor hun vliegend personeel, waarbij
speak up de norm is. Dit kan alleen worden geborgd door het herhalend trainen in leiderschaps-, communicatieen conflictvaardigheden, waarmee het ‘aanspreken, aanspreekbaar zijn en tegenspraak organiseren’
gestimuleerd wordt. De vraag is of het belang van conflictvaardigheidstraining groter is en daarmee meer
aandacht vereist, dan slechts een verwijzing met daarbij een zeer korte toelichting over de bijbehorende
gedragingen. Tijdens mijn onderzoek heb ik met verschillende specialisten en ervaringsdeskundigen gesproken,
en heb ik hen de vraag voorgelegd of er voldoende aandacht besteed wordt aan conflicthanteringstechnieken
bij de CRM-trainingen. Het merendeel van de bevraagden is van mening dat er onvoldoende aandacht besteed
wordt aan conflictvaardigheid. Ook de vliegeropleidingen bij CAE en bij de Koninklijke Luchtmacht hebben geen
aparte module voor conflict resolution. Dankzij de inrichting binnen zowel Defensie als de KLM worden
(beginnende) conflicten in principe goed opgevangen door het management. Het bieden van diensten zoals
mediation en bemiddeling ter ondersteuning om conflicten op te lossen als deze zijn geëscaleerd, dragen daar
in positieve zin aan bij. De aanwezigheid van mediators binnen de organisatie zouden een versterking zijn, zeker
wanneer ervaringsdeskundigen zoals vlieger-mediators ingezet kunnen worden bij geëscaleerde conflicten. Bij
de militaire vliegers wordt er nauwelijks aandacht besteed aan conflictvaardigheden, hetgeen het CML wil
veranderen binnen de toekomstige CRM-trainingen. Want om gewoonten te doorbreken en de zekerheid te
hebben om op basis van zelfmanagement conflicten te kunnen beslechten, moet er op herhalende wijze getraind
worden met conflicthanteringstechnieken om de huidige cultuur te veranderen, zodat er ruimte ontstaat voor
conflict oplossend vermogen. Het verschil in ‘opvoeding’ van de militaire en de civiele vlieger veroorzaakt soms
problemen, wanneer er een overstap gemaakt wordt naar de civiele luchtvaart. Ook dit kan verbeteren als de
cultuur bij de militaire luchtvaart verandert.

De volgende aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek kunnen op basis van dit onderzoek worden
gedaan:
 Geadviseerd wordt aan het CML om samen met cluster AGO een brainstormsessie te
organiseren om te kijken hoe er meer aandacht gegeven kan worden aan
conflictvaardigheden binnen de CRM-trainingen voor militaire vliegers.
 Daarnaast wordt het Ministerie van Defensie en de KLM aanbevolen om een module Aviation
Conflict Management te realiseren in de vorm van een blended learning met tools zoals op dit
moment door het cluster AGO ontwikkeld wordt voor leidinggevenden binnen de
defensieorganisatie. Dit zou een stap in de goede richting zijn.
 Laat praktijk en wetgeving hand in hand door conflict resolution een sterkere positie te geven
in de Europese richtlijnen voor de luchtvaart omtrent CRM vanuit.






Door toename van internationale luchtvaartmaatschappijen zijn multiculturele crews een
bekend gegeven. Door de verschillende culturele achtergronden met de bijbehorende set
normen en waarden, is vervolgonderzoek op het gebied van conflicthantering bij vliegers met
culturele verschillen van belang. De vraag kan gesteld worden hoe vliegers met verschillende
culturele achtergronden bij internationale luchtvaartmaatschappijen (extra) getraind worden
in communicatie- en conflictvaardigheden.
Een andere vraag die rijst, is hoe de afwezigheid van een goede werk- en rusttijdenregeling,
van continue roulatie en van een senioriteitsbeginsel – bijvoorbeeld bij bepaalde budgetairlines – effect kunnen hebben op de communicatie- en conflictvaardigheden, en daarmee
de samenwerking in de cockpit.
Ook is het interessant om te kijken naar de verschillen tussen de opleiding, de cultuur en het
gedrag van militaire vliegers en civiele vliegers, en wat dat voor effect heeft op
samenwerking, wanneer er een overstap wordt gemaakt naar de civiele luchtvaart.
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Lijst van afkortingen
CRM

Crew Resource Management

KLu

Koninklijke Luchtmacht

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

ELT

Eerste Luchtvaart Tentoonstelling

AGO

Alternatieve Geschillen Oplossing

ECLD

Expertise Centrum Leiderschap Defensie

CML

Centrum voor Mens en Luchtvaart

BWK

Boord Werktuig Kundige

CAE

Canadian Aviation Electronics

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

ICAO

International Civil Aviation Organization

EASA

European Aviation Safety Agency

JAA

Joint Aviation Authorities

NASA

National Aeronautics and Space Administration

ALPA

Air Line Pilots Association

MLA

Militaire Luchtvaart Autoriteiten

SOP

Standard Operation Procedure

ACM

Aviation Conflict Management

MCC

Multi Crew Concept

MAR-OPS

Militairy Aviation Regulation - Operations
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Dag Anne Benthe,

Namens Professor Mr. Pieter van Vollenhoven dank ik je hartelijk voor de brief van
29 april 2019, waarin je de Professor vraagt om een bijdrage te leveren aan jouw
masteronderzoek naar conflictvaardigheidstrainingen in de luchtvaart. Ik heb het
verzoek met hem besproken. Hij onderschrijft zeker het belang van het onderzoek én
van conflictvaardigheid bij vliegers. Echter, hij acht zichzelf geen specialist op dit
gebied en betwijfelt daarom of hij een nuttige bijdrage aan je scriptie kan leveren.

Verder heeft de Professor mij gevraagd je heel veel succes te wensen met dit
belangrijke en belangwekkende onderzoek!

Met een hartelijke groet,

Elise de Jong

Particulier Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der
Nederlanden
en Professor Mr. Pieter van Vollenhoven
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Voorwoord
In augustus en september 1919 vond in Nederland de ELTA (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling
Amsterdam) plaats onder leiding van Albert Plesman, die hierna de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij, ’s werelds oudste luchtvaartmaatschappij nog opererend onder de oorspronkelijke
naam, heeft opgericht. Het doel van ELTA was het Nederlandse publiek enthousiast maken voor de
luchtvaart, nadat Nederland een achterstand had opgelopen door de Eerste Wereldoorlog. Ook werd
na dit evenement de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek door Anthony Fokker opgericht, alsmede de
Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart ter bevordering van de veiligheid van de militaire luchtvaart1. De
keuze voor het thema van deze masterscriptie sluit daarmee aan op deze belangrijke historische
gebeurtenissen die een eeuw geleden plaatsvonden. Zowel KLM als de Koninklijke Luchtmacht staan
dit jaar dan ook uitgebreid stil bij deze mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis.
Sinds 2017 ben ik als reservist van de Koninklijke Luchtmacht werkzaam bij het cluster Alternatieve
Geschillen Oplossing Defensie (verder: AGO). AGO is in de zomer van 2017 opgericht met het doel om,
naast het bieden van diensten als bemiddeling en mediation, de ‘voedselketen’-mentaliteit die heerst
binnen de sterk hiërarchische en daarmee zeer gecompliceerde bedrijfscultuur van Defensie langzaam
aan open te breken, door militairen bewust te maken van hun conflictvaardigheid.
Conflictvaardigheid binnen een bedrijf of een organisatie wordt steeds meer van belang, aangezien
geëscaleerde arbeidsconflicten kunnen resulteren in een ongezonde werksfeer, ziekteverzuim of
uiteindelijk ontslag. Men geeft conflicten weinig aandacht met de gedachte dat deze conflicten zich
vanzelf weer oplossen. En wanneer een conflict escaleert, wordt door leidinggevenden een beroep op
de interne juridische dienst gedaan om het probleem zo snel mogelijk ‘op te lossen’ via de juridische
weg. Helaas resulteert dat vaak in een kostbare, langdurige rechtszaak (gemiddeld kost een
arbeidsconflict 40.000 euro). Vanwege de bezuinigingsnood van de afgelopen jaren en daarmee de
realisering dat een arbeidsconflict tijd, geld en verlies van werkkracht kost en veel leed veroorzaakt,
hebben zowel de overheid (zoals Defensie, Rijkswaterstaat, maar ook gemeenten) als commerciële
bedrijven (zoals Philips en KPN) zich opengesteld voor alternatieve geschillenoplossing en de
ontwikkeling van een interne mediators pool. Via mijn werk ontmoette ik Peter de Raaf (voorheen
werkzaam bij Fokker, nu coördinator en mediator bij Rijkswaterstaat), die mij, vanwege mijn passie
voor de luchtvaart, op het idee bracht om bij KLM te onderzoeken of zij gebruik maken van alternatieve
geschillen oplossing bij conflicten. Dit bleek echter zelden het geval: de meeste conflicten worden
afgedaan door de interne juridische dienst en eventueel kan een externe mediator worden
ingeschakeld via bijvoorbeeld de vakbond VNV als het een conflict betreft tussen vliegers. Vanuit mijn

1

M. Duursma, ‘100 jaar luchtvaart in Nederland’, NRC 13 maart 2019, nrc.nl.
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functie bij Defensie als projectleider van AGO, heb ik mij afgelopen anderhalf jaar beziggehouden met
een onderzoek naar conflictvaardigheidstraining in de opleidingen voor militaire leidinggevenden.
Naar aanleiding daarvan en mijn eigen nieuwsgierigheid naar het onderwerp, heb ik besloten om
onderzoek te doen naar conflictvaardigheid bij vliegers bij Defensie en in de Nederlandse civiele
luchtvaart, hoe ze getraind worden in conflicthantering en hoe dit wettelijk geborgd wordt.
Met deze scriptie wil ik mijn studierichting ‘Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation’, mijn
onderzoek bij AGO en mijn passie voor de luchtvaart combineren. Bij het eerste gesprek met prof. mr.
Dick Allewijn voor de keuze van het onderwerp, gaf hij mij het advies om mijn hart te volgen. Dat heb
ik gedaan. Voor u ligt het resultaat.

Dankwoord
Mijn dank gaat daarom als eerste uit naar prof. mr. Dick Allewijn en prof. mr. dr. Arno Akkermans. Zij
hebben mij uitgedaagd om het veld in te gaan, in gesprek te gaan met professionals en waar nodig mij
ondersteund met adviezen, ‘peptalk’ en het verkrijgen van belangrijke literatuur.
Ook veel dank voor prof. mr. Pieter van Vollenhoven voor het onderschrijven van het belang van
conflictvaardigheidstraining in de luchtvaart.
Mijn leidinggevende bij AGO, Petra Caspers, wil ik niet alleen danken voor haar ondersteuning en
feedback voor dit onderzoek, maar ook voor de kans die ik heb gekregen om bij AGO werkervaring op
te doen.

Daarnaast wil ik de volgende personen danken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek, door middel van
gesprekken of hun waardevolle ondersteuning:
Ellis Lap, Michael Kapteijn, Benno Baksteen, Peter de Raaf, Ralph Tier, Robert Surie, Tobias Schutte,
Sandy Dekkers, Eric van den Nieuwendijk, Dominique Schreinemachers, Pier de Groot, Eva van der
Fluit, Michel van der Pijl, Tony de Wolf, Ellen Bahler, Robert-Jan Venema, Robert Hirschel, Aram
Korevaar, Michelle Hermans.

Als laatste wil ik mijn ouders danken voor hun onvoorwaardelijke steun de afgelopen jaren. Dankzij
jullie heb ik mijn studie tot een mooi einde gebracht en loop ik straks weg met een grote glimlach, en
een diploma met meestertitel op zak.

No guts, no glory!
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Hoofdstuk 1.

Speak up!

§1.1. 27 maart 1977
Ter inleiding van dit scriptieonderzoek, neem ik u mee naar de dag die het begin van een golf van
verandering veroorzaakte in de hiërarchische en stugge bedrijfscultuur van de luchtvaart.

Op 27 maart 1977 zijn twee Boeing-747 passagiersvliegtuigen van de maatschappijen PanAm (callsign Clipper1736) en KLM
(callsign KL4805) met tezamen 644 passagiers aan boord, onderweg naar bestemming Las Palmas op de Canarische eilanden.
Door een bomexplosie in een van de terminals op het vliegveld van Las Palmas die middag, worden de naderende vliegtuigen
verzocht om uit te wijken naar Los Rodeos op Tenerife. Zowel Clipper1736 als KL4805 landen niet veel later op het aangegeven
vliegveld, in afwachting van de verdere ontwikkelingen, in de hoop dat het vliegveld van Las Palmas spoedig weer zal worden
opengesteld. Bij aankomst besluit de captain van KL4805 dat er brandstof bijgetankt moet worden, omdat er te weinig
kerosine aan boord zou zijn. Hij is een zeer gerespecteerd persoon binnen de KLM als hoofd Flight Training en heeft goede
connecties bij de Rijks Luchtvaartdienst.2 De copiloot van KL4805 daarentegen is relatief jong en nieuw in functie als vlieger
op de Boeing-747, geëxamineerd door de captain. Naast de captain en copiloot is er ook een BWK aan boord.3
De passagiers van KL4805 moeten van boord gaan en wachten in de terminal terwijl er getankt wordt. De passagiers van
Clipper1736 moeten echter in het vliegtuig wachten tot er groen licht komt voor vertrek. Door de drukte op het veld en het
bijtanken blokkeert KL4805 namelijk de weg naar de landingsbaan en kan Clipper1736 niet vertrekken, na eindelijk
toestemming te hebben gekregen van de luchtverkeersleiding. Uit later onderzoek blijkt dat het bijtanken van KL4805 niet
nodig was: er was genoeg kerosine in het vliegtuig aanwezig om naar Tenerife te vliegen.
De beide vliegtuigen krijgen de instructies om via de enige landingsbaan te taxiën naar het begin van de baan door middel
van een back track.4 Ondertussen zakt er een dichte zeemist over het veld en wordt het zicht heel slecht. KL4805 en
Clipper1736 worden voor hun onderlinge positiebepaling zodoende afhankelijk van onderlinge radiocontact met de
verkeerstoren.5
Uit het radiocontact dat uitgeschreven staat in het rapport van de onafhankelijke Air Line Pilots Association (verder: ALPA)
uit Washington, blijkt dat de copiloot van KL4805 twijfels heeft of de verkeerstoren toestemming heeft gegeven om te
vertrekken, terwijl de captain de motoren al op volle toeren laat draaien om te vertrekken. Nadat de copiloot dit opmerkt,
geeft de captain aan dat hij zich bewust is van het feit dat er nog geen duidelijke clearance is gegeven voor vertrek waarna
hij de copiloot opnieuw contact laat maken met de toren. Terwijl de copiloot nog bezig is met de clearance readback, zet de
captain alsnog de start in. Op de opnames van de black box is te horen dat de copiloot aan het einde van zijn readback zowat
stamelt “we are…uh…taking off”. ALPA concludeert onder andere in hun onderzoek dat de copiloot de juistheid van het

2

ALPA Aircraft Accident Report 1978 (Tenerife), p. 38.
BWK staat voor boordwerktuigkundige, die in het verleden verantwoordelijkheid droeg over alle technische systemen van
het vliegtuig. Tegenwoordig bestaat deze functie niet meer: door automatisering in de cockpit werd deze functie overbodig.
Er zijn alleen nog een captain en een copiloot (en soms een tweede copiloot, genaamd co-co) aanwezig.
4 Back track is een procedure waarbij een vliegtuig de landingsbaan gebruikt als taxibaan, om na een draai van 180 graden
aan het einde van die baan in tegenovergestelde richting te vertrekken/starten/opstijgen.
5 ‘TV-reporter: de menselijke factor (vliegramp Tenerife, KLM & Pan-Am’, tvenradiodb.nl youtube 20 november 2016.
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besluit van de captain betwijfelt en dat hij het ongegronde besluit van de captain duidelijk probeert te maken aan de
verkeerstoren en Clipper1736 met bovengenoemde woorden.6
Terwijl Clipper1736 nog op de baan rijdt, zet KL4805 de start in, tegen alle procedures in, en met alle gevolgen van dien: de
captain van KL4805 probeert de situatie nog te redden, door (te vroeg) de neus omhoog te trekken om zo over Clipper1736
te vliegen, maar een botsing is niet meer te voorkomen. Alle inzittenden van KL4805 komen om het leven, en van de 389
inzittenden van Clipper1736 overleven 54 personen de ramp.

Zowel de onderzoeken van de Spaanse en Amerikaanse instanties als het onafhankelijke rapport van
ALPA concluderen hetzelfde: ondanks alle omstandigheden die deze middag speelden, lag de grootste
fout bij de communicatie tussen de captain en de copiloot van het KLM-vliegtuig, oftewel human
factors. Niet alleen het ongeluk in Tenerife, maar verschillende andere ongelukken in de jaren ’70 en
’80 zoals het ongeluk in 1972 met de Lockheed L-1011 in de Everglades van Florida, resulteerden
uiteindelijk in een internationale bijeenkomst georganiseerd door NASA, met experts op het gebied
van luchtvaart, recht en psychologie om met elkaar een oplossing te bedenken om de zogenaamde
human factors ongelukken te voorkomen.7

§1.2. Lessons learned: speak up!
Het ongeluk in Tenerife is voor KLM een gigantisch keerpunt geweest: er moest meer aandacht besteed
worden aan human factors, wat zou moeten bijdragen aan een cultuurverandering binnen het bedrijf.
Het hiërarchische aspect speelde destijds teveel de boventoon in het werk. In die tijd waren de copiloot
en de (toentertijd nog) boordwerktuigkundige de ‘hulpjes’ van de captain die de functionele
verantwoordelijkheid draagt over het gehele vliegtuig met al zijn personeel en passagiers. In de
periode 1930-1960 werden de captains van KLM naar buiten toe geprofileerd als helden, lords of the
sky, met hun foto’s op ansichtkaarten afdrukt en uitgedeeld aan passagiers.8
Al met al zorgde dit voor een scheve gezagsverhouding tussen de captain en de copiloot: een
captain die heel makkelijk op zijn strepen kon gaan staan en een copiloot die geen commentaar durfde
te geven op de handelingen van de captain en zodoende deed wat hem gezegd werd. Met als doel
deze situatie te veranderen, deze scheve machtsverhouding te voorkomen en de samenwerking te
stimuleren werd Crew Resource Management (verder: CRM) ontwikkeld, een training die de vliegers
meer confronteert met human factors – ook wel soft skills of sociale vaardigheden genoemd – zoals
samenwerking, communicatievaardigheden en conflictvaardigheden. Een belangrijke term die hierbij

6

ALPA Aircraft Accident Report 1978 (Tenerife), p. 39 rapport.
Human Factors wordt door ICAO (International Civil Aviation Organization) als volgt gedefinieerd: “Human factors is about
people. It is about people in their working and living environment, and it’s about their relationship with equipment,
procedures and environment. Just as importantly, it’s about their relationships with other people. Its two objectives can be
seen as safety and efficiency.” (bron:https://www.faa.gov/tv/?mediaId=447).
8 Van der fluit 2016, p. 131.
7
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binnen de luchtvaart wordt gebruikt is ‘speak up’. Met deze term wordt bedoeld dat vliegers bij twijfel
over veiligheid, zich direct uitspreken zonder zich te laten belemmeren door hiërarchische
verhoudingen.9 Indirect impliceert dit dat er ruimte moet zijn om elkaar aan te spreken. Het moet veilig
zijn, met andere woorden, een hogere in rang aanspreken mag geen negatieve consequenties tot
gevolg hebben voor degene die aanspreekt. Maar ook dat degene in hogere rang bereid is om zich aan
te laten spreken.
Een sterk hiërarchische verhouding ziet men tegenwoordig nog bij militairen: termen als meerdere en
mindere, officier en onderofficier, en bevel behoren tot het militair jargon. Vooral de oudere garde
van Defensie is opgevoed met een continue gehoorzaamheid ten aanzien van de hogere in rang, en
niet alleen tijdens missies maar ook tijdens vredestijd.10 Bij Defensie is er sprake van een ‘top-down
management’, waarbij besluiten op verschillende niveaus genomen worden door de minister of de
hogeren in rang. Daarnaast is er binnen Defensie nog sprake van een bezwaarcultuur. Wanneer men
het niet eens is met een besluit, wordt er vaak via de juridische dienst - gebruikmakend van de
bestuursrechtelijke weg – in bezwaar gegaan tegen dat besluit. Ook daar is langzamerhand – mede
door de aandacht voor alternatieve geschillenoplossing – een kentering waar te nemen en wordt er
steeds vaker voor gekozen om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel met begeleiding van een
mediator, in plaats van een bezwaarprocedure.
Naast hiërarchie en tradities zijn er nog een aantal kenmerken die het lastig maken voor de militairen
om elkaar aan te spreken, zoals een sterke interne groepscultuur, het regelmatig rouleren van
leidinggevende functies en (te) weinig diversiteit qua personeelssamenstelling. Maar ondanks al deze
belemmeringen is er ook binnen Defensie een cultuurverandering waar te nemen met – net als binnen
de civiele luchtvaart – aandacht voor ‘aanspreken, aanspreekbaar zijn en tegenspraak organiseren’,
ofwel ‘speak up!’. Daarom ben ik naast mijn onderzoek naar conflicthantering en de wettelijke borging
daarvan in de civiele luchtvaart, ook heel nieuwsgierig hoe men bij Defensie – en in het bijzonder bij
de vliegers van de Koninklijke Lucht en Marine – omgaat met conflicthantering.
Belangrijk is dat door leidinggevenden een sociaal veilige werkplek gecreëerd wordt en zij het
voorbeeldgedrag vertonen door zelf aanspreekbaar te zijn en anderen aan te spreken op hun gedrag.11
Zodoende moeten de ‘next generation’ militairen en vliegers meer gevoel hebben voor human factors,
hun sociale vaardigheden, waardoor aanspreken als normaal wordt ervaren en mogelijke conflicten al
in een vroeg stadium en mensgericht opgelost kunnen worden en zelfs kunnen worden voorkomen.

9

Hammelburg, Lubbers & Nauta 2014, p. 84-85.
Vredestijd betekent ‘het dagelijkse werk’, wanneer men niet op uitzending in een missiegebied is.
11 Uit de brochure ‘Aanspreken? Gewoon doen! - een handreiking voor leidinggevenden’ van de Centrale Organisatie
Integriteit Defensie (COID), p. 3-8.
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De term speak up is daarmede de alomvattende term voor het stimuleren van aanspreken,
aanspreekbaar zijn en tegenspraak organiseren en een passende titel voor dit onderzoek.

§1.3. Onderzoeksvraag en methodologie
Het onderzoek van deze masterscriptie ziet dan ook toe op de vraag:
Hoe wordt conflictvaardigheid op dit moment geborgd voor de vliegers in zowel de civiele
luchtvaart als in de militaire luchtvaart in Nederland?
Het is een kwalitatief onderzoek naar de toepassing van ‘conflict resolution’ in de CRM-trainingen voor
vliegers. Dit is namelijk een sector waarin het van levensbelang is dat het personeel communicatief
vaardig is en conflicten weet te beslechten ‘in the heat of the moment’. De volgende deelvragen zullen
de pijlers van mijn onderzoek zijn:

Hoe gaat Defensie als hiërarchische organisatie om met conflicten?

Hoe worden civiele en militaire vliegers getraind in conflictvaardigheid? en waarom op deze
wijze?

Hoe wordt CRM en daarmee conflictvaardigheid bij civiele en militaire vliegers wettelijk
geborgd?

Hoe wordt de huidige conflictvaardigheidstraining binnen CRM in de praktijk ervaren? En hoe
gaat het management daar mee om?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal ik mij eerst verdiepen in de wijze waarop
conflictvaardigheid binnen Defensie wordt getraind in de militaire opleidingen en de theorieën die
daarbij worden gebruikt. Een extra handicap is dat Defensie een sterk hiërarchische organisatie is.
Defensie biedt al sinds 2005 alternatieve geschillenoplossing in de vorm van mediation en is daarmee
een van de voorlopers op dit gebied in vergelijking met andere Nederlandse instanties en bedrijven.
Daarnaast bezie ik het wettelijk verplichte Crew Resource Management (zowel in de wet als in de
praktijk) voor vliegers en hoe conflictvaardigheid daarin is geborgd. Om het onderzoek niet alleen op
literatuurbronnen te baseren, heb ik ook een beroep gedaan op de kennis van meerdere professionals
uit de luchtvaart en specialisten op het gebied van conflictmanagement, CRM en vliegveiligheid. Hun
bijdrage zal ik gaandeweg verwerken in mijn onderzoek en naar verwijzen middels voetnoten.
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Het verwijzen naar of bespreken van waargebeurde casuïstiek is mij vanuit Defensie en KLM niet
toegestaan, vanwege de vertrouwelijkheid en de veiligheid die daarmee door Defensie en KLM voor
hun personeel worden geborgd.

De volgende specialisten hebben een bijdrage geleverd:
Dhr. Benno Baksteen (oud-gezagvoerder KLM/vliegveiligheidsexpert DEGAS)
Dhr. Robert Surie (oud-testvlieger Fokker)
Mevr. Petra Caspers (hoofd AGO Defensie)
Mevr. Ellis Lap (adviseur AGO Defensie)
Dhr. Tobias Schutte (oud-demovlieger KLu/vlieger KLM)
Mevr. Dominique Schreinemachers (vlieger KLu/mediator)
Dhr. Ralph Tier (hoofd psychologische dienst vliegers CML)
Dhr. Peter de Raaf (mediator Rijkswaterstaat)
Dhr. Pier de Groot (supervisor Cockpit Flight Support KLM)
Dhr. Robert Hirschel (jurist Militaire Luchtvaart Autoriteit)
Dhr. Robert-Jan Venema (jurist ILT)
Dhr. Michel van der Pijl (manager opleidingen CAE)
Dhr. Tony de Wolf (hoofd trainingen CAE)
Dhr. Michael Kapteijn (vliegerinstructeur KLM)
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Hoofdstuk 2.

Conflictmanagement in een hiërarchische organisatie

Hoe gaat Defensie als hiërarchische organisatie om met conflicten?
Vanuit mijn positie als reservist/werkstudent bij de cluster Alternatieve Geschillenoplossing Defensie (AGO)
ben ik een aantal keren aanwezig geweest bij een netwerkbijeenkomst van coördinatoren van interne
mediatorpools vanuit zowel publieke als private organisaties. Dit netwerk komt een aantal keren per jaar
samen om ervaring en kennis te delen, en om de ontwikkelingen rond mediation in het algemeen en interne
mediation in het bijzonder, te bespreken. Defensie lijkt hierbij een voorbeeldrol te hebben, samen met de
Belastingdienst, het UWV en Rijkswaterstaat. Private organisaties zoals Philips, Rabobank, KPN en ASML zijn
in navolging van de genoemde publieke organisaties, ook gestart met het bieden van alternatieve
geschillenoplossing in de vorm van advies en/of mediation.
Tevens wordt momenteel onderzocht of er een rijksbrede Mediatorpool kan worden gestart, mede met het
oog op de komende normalisatie van de ambtenarenstatus, waarbij ambtenaren een civielrechtelijke
arbeidsovereenkomst krijgen, in tegenstelling tot een aanstelling op basis van het ambtenarenrecht. Defensie,
de politie en de rechterlijke macht gaan echter niet mee in deze verandering van de rechtspositie van de
ambtenaar; zij behouden een eenzijdige aanstelling op basis van het ambtenarenrecht.
In dit hoofdstuk zal ik de theoretische kant van conflictmanagement in een (hiërarchische) organisatie
belichten alsmede de wijze uiteenzetten waarop dit binnen Defensie is ingericht.
Momenteel doe ik bij AGO onderzoek naar de mate en wijze waarop conflictvaardigheidstraining in de
opleidingen voor de militaire leidinggevenden is geborgd. Vanwege het feit dat Defensie als voorbeeld wordt
gezien door andere bedrijven en onderdeel is van mijn onderzoek, hanteer ik deze informatie als uitgangspunt
voor dit onderzoek.

§2.1. Wat is een conflict?
Zowel het oefenmateriaal dat gebruikt wordt voor de opleidingen voor militaire leidinggevenden als
de standaard literatuur op het gebied van conflictmanagement beginnen met een algemene definitie
van conflict, zoals bijvoorbeeld ‘wanneer twee of meer partijen doelen of aspiraties nastreven,
belangen hebben of waarden voorstaan die niet met elkaar te verenigen zijn’.12 Dit kan vaak, in een
(hiërarchische) organisatie, gespecificeerd worden naar botsende persoonlijkheden, verschil van
inzicht met betrekking tot een bepaalde (bedrijfs-)strategie of een sterke afkeer voor iemands normen
en waarden.13 Ook spelen opvoeding, opleiding en, met name in de huidige maatschappij, de culturele
achtergrond vaak een rol bij arbeidsconflicten.14

12

Brenninkmeijer, Bonenkamp, Van Oyen & Prein 2013, p. 69.
De Dreu 2008, p. 7.
14 De Dreu, p. 12-13.
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Men ziet een conflict als een negatief gegeven dat te allen tijde vermeden moet worden, terwijl
conflicten tevens voordelen kunnen hebben (functionele conflicten) zoals het scherp krijgen van
personeel, zodat er beter gepresteerd wordt. Dit noemt men proceswinst.15 In de literatuur worden
verschillende invalshoeken van proceswinst bij conflicten benoemd:
Conflicten gaan groepsdenken tegen en stimuleren individuen juist om kritisch te blijven,
waardoor de kwaliteit van beslissingen verbetert.
Verschillende percepties (vanuit achtergrond, ervaring, persoonlijkheden e.d.) zorgen juist
voor diversiteit en stimulering van creativiteit en vernieuwing.
Competitie tussen en binnen groepen kan juist positief worden ervaren.
Het uiten van opgekropte emoties werkt verlichtend.
Kritische zelfreflectie bevordert verandering van gedrag bij medewerkers.
Toch worden conflicten door betrokken partijen meestal niet als zodanig ervaren, en dat gaat vaak ten
koste van de groepsprestatie doordat het conflict destructieve vormen aanneemt en escaleert. De
goede werkverhouding gaat verloren, de communicatie verslechtert, de eenheid binnen de groep
verdwijnt, de motivatie om bij te dragen vermindert aanzienlijk, men sluit zich af en keert in zichzelf,
waardoor de effectiviteit verslechtert en zelfs in bepaalde werkomgevingen zoals de cockpit de
veiligheid in het geding kan komen.16
Het kan daarnaast niet alleen resulteren in demotivatie om naar het werk te gaan, maar ook
gezondheidsklachten tot gevolg hebben door een verhoogd stressniveau en depressie door sociale
druk.

§2.2. Hiërarchische organisatie
Bij Defensie alsmede bij luchtvaartmaatschappijen ‘heerst’ een hiërarchische bedrijfscultuur. Dit houdt
in dat de structuur binnen een bedrijf, soms al eeuwenoud, gebaseerd is op een rangenstelsel. Op basis
van ervaring, kennis, en leeftijd worden werknemers ingedeeld in rangen of schalen. Daar komt bij dat
in beide organisaties leiderschap hoog in het vaandel staat. Een kenmerk van een leidinggevende is de
formele bevoegdheid om een ondergeschikte een bevel, order of opdracht te geven dat vervolgens
opgevolgd of uitgevoerd dient te worden, wat soms door de wet kan worden afgedwongen. Deze
verhouding zorgt ervoor dat er een ongelijkwaardige relatie bestaat, die gebaseerd is op eenzijdig
eisen en gehoorzamen.17
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Gramsbergen-Hoogland, Blom & Van der Molen 2005, p. 26.
Blom & Van der Molen 2005, p. 30.
17 Euwema 1992, p. 3.
16Gramsbergen-Hoogland,

26

Toch wordt bij bovengenoemde organisaties deze formele macht gelegitimeerd omdat het een
belangrijk aspect is door het soort werk dat verricht wordt. En niet alleen in crisissituaties maar ook
onder normale omstandigheden is het vaak nodig dat een persoon de leiding neemt. Van militairen,
vliegers en cabinepersoneel wordt verwacht dat zij doorgaans snelle beslissingen kunnen nemen,
sturing kunnen geven aan anderen, slagvaardig en gecoördineerd kunnen optreden en bij interne
conflicten kunnen bemiddelen.

§2.3. Conflictmanagement binnen Defensie
§2.3.1. Visie Leidinggeven Defensie
Het ministerie van defensie heeft in 2007 door het Expertisecentrum Leiderschap Defensie (verder:
ECLD) de Leiderschapskompas laten ontwikkelen (in 2011 is
deze visie herzien). Dit is een soort CRM voor leidinggevenden
defensie-breed, waarin verschillende eigenschappen worden
uitgewerkt die nodig zijn om een goede leider te worden. De
nieuwe militaire leidinggevende wordt gestimuleerd om snel,
effectief en bewust hun leiderschapsstijl aan te passen naar
wat de situatie op dat moment van hen vraagt. Daarbij
moeten ze beperkingen van hun voorkeursstijl kennen en
moeten ze blijven leren door zelfreflectie en door anderen. Afbeelding 1. Het leiderschapskompas van de
Deze visie is niet alleen ontstaan op basis van theorieën, maar

ECLD (bron: Defensie)

ook door in gesprek te gaan over ‘goed leiderschap’ met de mannen in het veld in zogenaamde
klankbordgroepen.

Relationele

competenties

zoals

conflictvaardigheden,

onderhandelen,

samenwerken en motiveren, spelen een belangrijke rol.18
De interne opleidingen binnen de verschillende krijgsmachtonderdelen zijn sinds deze ontwikkeling
aan de hand van de visie Leidinggeven samengesteld. Van de nieuwe generatie militairen wordt
verwacht dat zij inspireren boven controleren, luisteren boven zenden en verbinden boven overtuigen
verkiezen.19

§2.3.2. Commissie Giebels
Op 5 december 2017 kreeg de Commissie Giebels (ook wel de Commissie Sociaal Veilige
Werkomgeving) de opdracht van het Ministerie van Defensie om te onderzoeken hoe Defensie

18
19

Dalenberg, Folkerts & Bijlsma, Militaire Spectator 2014, afl. 183/1, p. 36.
Dalenberg, Folkerts & Bijlsma, Militaire Spectator 2014, afl. 183/1, p. 33.
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invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving en wat er verbeterd moet worden.20 Dit
onderzoek werd onder andere ingesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen op de kazerne in
Schaarsbergen.21 In de conclusie van het rapport stelt de Commissie dat de commandanten een
belangrijke rol spelen bij het constateren van mogelijke problemen en het bespreekbaar maken van
de problemen met betrokken partijen. De Commissie benadrukt het belang van het organiseren van
trainingen rondom sociale veiligheden, en benoemd daarbij ook conflictvaardigheden.22 Op dit
moment wordt er nog niet defensie-breed op gelijke wijze aandacht besteed aan conflictvaardigheid.
Tijdens mijn nog lopende onderzoek naar conflictvaardigheden in de opleidingen voor leidinggevende
militairen, is mijn conclusie dat er in een aantal opleidingen weinig tot geen aandacht besteed wordt
aan dit onderwerp, bijvoorbeeld in de opleiding voor officieren aan de Koninklijke Militaire Academie
(KMA).
Het ECLD geeft aan dat het een belangrijk onderwerp is dat aan bod zou moeten komen in alle
opleidingen, echter vanwege de beperkte hoeveelheid tijd die men heeft, moeten er bepaalde keuzes
worden gemaakt wat wel en wat niet in het curriculum van de opleiding als verplicht onderdeel wordt
opgenomen. Men staat echter open om te kijken hoe er op efficiënte wijze toch aandacht besteed kan
worden aan conflicthantering tijdens de officiersopleidingen. Voor dit onderzoek heb ik gesproken met
dhr. Ralph Tier, hoofd psychologische dienst vliegers van het Centrum voor Mens en Luchtvaart te
Soesterberg (verder: CML). Ook hij geeft aan dat de vliegers van Defensie op dit moment niet expliciet
getraind worden in conflictvaardigheid, ondanks dat het genoemd wordt in de voorgeschreven CRMtrainingen (zie hoofdstuk 3 en 4). Het CML wil de CRM-trainingen gaan reviseren en Tier is voornemens
om met AGO in gesprek te gaan over de mogelijkheid om een aparte training in conflicthantering voor
vliegers te (laten) ontwikkelen, die opgenomen kan worden in de trainingen voor (gevechts-)vliegers.

§2.3.3. Conflictvaardigheidstrainingen binnen Defensie
In de opleidingen voor leidinggevende onderofficieren van de verschillende krijgsmachtonderdelen
wordt veruit de meeste aandacht besteed aan conflictvaardigheid, ten opzichte van alle
opleidingsinstituten bij Defensie. Naargelang de rang hoger is en meer leiderschapsvaardigheden
gevraagd worden van de leidinggevende militair, wordt er met meer gevestigde theorieën geoefend.
Een aantal van deze theorieën licht ik in paragraaf 2.4 toe.
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Rapport Commissie-Giebels 2018, p. 9.
‘Een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie uit 2015 laat een vernietigend beeld van de cultuur op de
kazerne zien. Dit meldt de Volkskrant. Uit het rapport blijkt dat militairen op grote schaal alcohol dronken en drugs
gebruikten. Militairen pikten buiten de kazerne vrouwen op en vernielden of stalen voor aanzienlijke bedragen materiaal
van Defensie. Verder was sprake van ’informele ontgroeningen.’(Misstanden kazerne Schaarsbergen veel groter,
Noventas.mobi).
22 Rapport Commissie-Giebels 2018, p. 67.
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Naast de modules in de leiderschapstrainingen, wordt er ook een driedaagse training
conflictvaardigheid verzorgd door het ADR Instituut uit Amsterdam. Deze training wordt aangeboden
via de opleidingscatalogus in het personeelssysteem en men kan zich hier zelf voor aanmelden. De
training is zowel voor militair- als burgerpersoneel toegankelijk. Er zijn twee versies beschikbaar. Een
versie voor leidinggevenden en een versie voor personeelsadviseurs.
Inmiddels is het cluster AGO bezig met het ontwikkelen van een blended learning – een combinatie
van e-learning en praktijktrainingsdagen – met de titel ‘Samenwerken en conflicthantering’, die
uiteindelijk de driedaagse training zal gaan vervangen en op termijn wellicht ook als (verplichte)
module in de militaire opleidingen voor leidinggevenden wordt opgenomen. Het voordeel is dat deze
blended learning veel efficiënter zal zijn: het e-learning gedeelte wordt digitaal thuis of op het werk
gevolgd, het praktische gedeelte zal aansluitend op het betreffende e-learning-gedeelte, tijdens een
aantal praktijkdagen geoefend worden. De deelnemers kunnen zo op regelmatige basis oefenen onder
begeleiding van trainers, die veelal ervaren mediators uit de praktijk zijn, en met behulp van acteurs.
Naar verwachting zal bij deze trainingsvorm de reflectie met de praktijk op de dagelijkse werkvloer
vele malen groter zijn dan nu het geval is bij de huidige driedaagse training die wordt aangeboden.

Doordat de blended learning vanwege het flexibele karakter van e-learning makkelijker te combineren
is met de reguliere werkzaamheden, is de verwachting dat de training op grote schaal gevolgd zal gaan
worden en mogelijk een verplicht karakter krijgt voor alle (toekomstig) leidinggevenden.

§2.3.4. Mediation en bemiddeling als er sprake is van escalatie van een conflict
Naast het ontwikkelen van de blended learning, biedt faciliteert AGO ook diensten als mediation en
bemiddeling. Wanneer een conflict op de werkvloer escaleert, of een werknemer of leidinggevende
ervaart een conflict – ook als dit slechts door een partij wordt ervaren – dan kan een beroep worden
gedaan op het cluster AGO. Degene die een conflict ervaart, vraagt mediation aan en door middel van
een gesprek wordt door de adviseur van AGO bepaald of de kwestie die de partijen verdeeld houdt,
geschikt is om via bemiddeling of mediation te trachten op te lossen. Is dat het geval dan worden een
of twee mediators uit de interne mediatorpool, bestaande uit circa 25 MfN-geregistreerde mediators,
benaderd om de mediation of bemiddeling te starten. De interne mediatorpool van Defensie is in 2005
opgericht, in de periode dat mediation op grotere schaal werd geïntroduceerd in Nederland, onder
andere met het project ‘Mediation naast rechtspraak’ bij het gerechtshof in Arnhem. Vervolgens werd,
tot aan de oprichting van AGO in 2017, de coördinatie van de inzet van mediators uit de pool verzorgd
door de afdeling Juridische Dienstverlening van Defensie. Na de komst van AGO is deze coördinatie
overgegaan naar AGO.
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Een andere taak van AGO is het onder de aandacht brengen van alternatieve geschillenoplossing als
alternatief voor de juridische procedure om een geschil op te lossen. Defensie kent van oudsher een
‘bezwaarcultuur’: ben je het niet eens met een besluit, dan ga je in bezwaar. Door middel van kleine
en grootschalige bijeenkomsten, zoals symposia en informatiesessies bij de verschillende onderdelen,
trachten de adviseurs van AGO alternatieve geschillenoplossing onder de aandacht te brengen. De
aanvraag voor mediations en bemiddelingen bij arbeidsconflicten is dan ook stijgende. Waar eerst de
juridische procedure de enige manier leek om een conflict op te lossen, wordt nu steeds vaker gekozen
voor de alternatieve wijze zoals mediation en bemiddeling om een kwestie tot een goed einde te
brengen. Bedrijfsartsen, personeelsadviseurs en vertrouwenspersonen verwijzen steeds vaker door
naar AGO om partijen middels mediation te laten begeleiden naar een oplossing, zelfs als er geen
ruimte meer lijkt te bestaan voor een goed gesprek.
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§2.4. Gehanteerde conflictvaardigheidstheorieën binnen de krijgsmacht
In deze paragraaf licht ik een aantal theorieën toe, die worden gehanteerd in communicatie- en
conflictvaardigheidstrainingen en die gebruikt worden binnen Defensie in de militaire opleidingen voor
leidinggevenden. Voor de toelichting maak ik gebruik van de informatie uit mijn eigen – nog lopende –
onderzoek bij AGO, waarbij ik inventariseer in hoeverre het trainen van conflictvaardigheid is
opgenomen in de interne opleidingen. De hieronder geschreven teksten komen derhalve overeen met
de inhoud van het onderzoeksrapport bij AGO. Verder verwijs ik in de voetnoten naar de externe
informatie die ten grondslag ligt aan de beschreven materie. Verwijzing naar documenten van
Defensie, zoals opleidingssyllabi, is niet toegestaan.

§2.4.1. DiSC
In de Visie Leidinggeven wordt belang gehecht aan het bewust richting geven aan gedrag en daarmee
het inspireren van anderen, om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Om dit te bewerkstelligen,
is de DiSC-methode voorgeschreven in de opleidingen voor leidinggevende militairen. Dit is een theorie
die aan de hand van vier psychologische functies of gedragsstijlen mensen een inzicht geeft in hun
persoonlijke gedragswijze.23 De vier stijlen ziet u in onderstaande gekleurde blokken met bijbehorende
gedragingen en conflicthanteringsstijlen.
Dominant
Deze persoon gemotiveerd door resultaten en het
behalen van doelen:

In de ideale wereld willen ze uitdagingen

Angst om te verliezen

Ze zijn snel, assertief en direct

Praten snel en duidelijk

Vragen: ‘wat?’

Ik-vorm

Houding is niet te missen

Invloed
Deze persoon wordt gemotiveerd door erkenning en
populariteit:

In de ideale wereld willen ze vooral plezier

Angst voor afwijzing

Ze zijn receptief, mensgericht, aangenaam

Praten enthousiast

Vragen: ‘wie?’

Wij-vorm

Houding is beweeglijk

Conflicthantering:

Wordt agressief en autoritair

Creëert win/verlies situaties

Weigert te buigen

Overweldigt anderen met kracht

Conflicthantering:

Wil gehoord worden

Doet eerst of er niets aan de hand is

Uit gevoelens op impulsieve wijze

Persoonlijke aanval

Stabiliteit
Deze persoon wordt gemotiveerd door relaties en
waardering:

In ideale wereld willen ze vooral rust

Angst voor verlies van zekerheid

Ze passen zich aan omgeving aan, zijn rustig,
kalm en zorgvuldig

Praten kalm en waakzaam

Vragen: ‘hoe?’

Luisteren

Houding is modaal

Consciëntieus
Deze persoon wordt gemotiveerd door gelijk hebben en
kwaliteit:

In de ideale wereld willen ze perfectie

Angst voor kritiek

Ze zijn kritisch, sceptisch, logisch en uitdagend

Praten bedachtzaam

Woorden: ja… maar

Vragen ‘waarom?’

Houding is neutraal

Conflicthantering

Vermijdt agressie

Probeert relaties te redden

Komt tegemoet of geeft toe

Is een binnenvetter
23

Conflicthantering:

Verdedigt zichzelf

Ontwikkelt strategieën op een beheerste manier

Biedt op een passief-agressieve manier weerstand

Overweldigt met logica en feiten

https://www.effectieve-coaching.nl/persoonlijke-coaching/disc-model/.

31

In bovenstaande blokken zijn de vier verschillende profielen weergegeven, waarnaar verwezen wordt
in de DiSC-methode, welke ook wordt gebruikt om conflicthanteringsstijlen inzichtelijk te maken. Deze
zijn namelijk gekoppeld aan de verschillende
beschreven karakters.
De vaak complexe werkelijkheid van mensen en
hun gedrag wordt daarmee inzichtelijk gemaakt.
Zodoende kan er bewust worden gewerkt aan
het verminderen van stress, het verhogen van
doeltreffendheid en persoonlijke ontwikkeling.
Afbeelding 2: Visie Leidinggeven & DiSC , bron: Defensie

Ruim 90 jaar geleden is deze methode bedacht
door psycholoog prof. dr. William Marston

(Harvard Medical School). Tegenwoordig wordt DiSC vaak gebruikt in leiderschapstrainingen bij
verschillende bedrijven en instituten over de wereld.24

§2.4.2. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (bijlage 2: vragenlijst Thomas-Kilmann)
Op basis van bovenstaande theorie wordt het Thomas-Killman Conflict Mode Instrument ingezet. Dit
is een vragenlijst met dertig vragen die uiteindelijk in kaart brengt hoe men met een conflict omgaat
en wat de dominante stijl is.25 Men probeert op deze wijze de militair leidinggevenden bewust te laten
worden van de verschillende conflictstijlen die bestaan en dat het van de situatie afhangt wanneer een
bepaalde stijl het beste toegepast kan worden. Zodoende zal men door deze bewustwording,
uiteindelijk zelf een afweging kunnen maken hoe een bepaald conflict het beste benaderd kan worden
of zelfs kan worden voorkomen.
In de afbeelding hieronder ziet u de matrix met de vijf hoofdstijlen, ingedeeld bij de assen ‘zorg voor
eigen belang’ en ‘zorg voor andermans belang’.26
Ter illustratie zal ik in de bijlagen van dit onderzoek de bijbehorende vragenlijst toevoegen, zoals die
gebruikt wordt bij Defensie. Deze methode wordt in de meeste opleidingen toegepast, ook in de
driedaagse training conflictvaardigheid voor leidinggevend burgerpersoneel en militairen,
georganiseerd door het ADR Instituut.

24

Voor meer informatie verwijs ik naar het boek van dhr. Marston, ‘Emotions of Normal People’; www.discprofile.com.
Zie bijlage 2 bij dit onderzoek.
26 http://www.conflictoplosseninorganisaties.nl/conflict-oplossen/interventies-thomas-kilmann-conflict-modeinstrument.php; www.kilmanndiagnostics.com.
25
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Afbeelding 3: Thomas Killman Conflict Mode Instrument

§2.4.3. Friedrich Glasl
Een andere theorie die veelvuldig gebruikt wordt is het escalatie-model van Friedrich Glasl. Dit model
maakt de escalatie van een conflict stapsgewijs inzichtelijk. Een conflict is in de perceptie van Glasl
geen geleidelijk afglijdend proces, maar stabiliseert steeds op een bepaald niveau voordat het
(mogelijk) verder escaleert. De partijen kunnen zich een lange tijd inzetten om het conflict niet te laten
escaleren, of juist ervoor kiezen om elkaar te provoceren. Een passend voorbeeld in het kader van deze
scriptie wordt door dhr. Hugo Prein gegeven in het Handboek Mediation:

een oorlogssituatie waarin afgesproken wordt door partijen waar de grenzen liggen van
oorlogsvoering, neergelegd in het Verdrag van Geneve.27

Toch kunnen er partijen zijn die bewust kiezen voor het negeren van de afgesproken regels en juist de
grenzen overschrijden, waardoor een nieuw niveau van vijandelijkheid wordt betreden. Glasl deelt de
escalatie van conflicten op in drie hoofdfasen:
-

Fase 1: Het conflict behelst een probleem dat nog (samen) opgelost kan worden.

-

Fase 2: Het conflict wordt meer gezien als een strijd die gewonnen moet worden.

-

Fase 3: Het conflict is een oorlog.

De hoofdfasen worden weer opgesplitst in verschillende sub-fasen, zoals in de onderstaande illustratie
is te zien.

27

Brenninkmeijer, Bonenkamp, Van Oyen & Prein 2013, p. 90.
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Afbeelding 3: De escalatietrap in woord en beeld, uit: Conflictcoaching, pag. 50/51

§2.4.4. Kernkwadranten van Daniel Ofman
De theorie van kernkwaliteiten en kernkwadranten is bedacht door de Nederlander Daniel Ofman,
managementcoach en oprichter van zijn adviesbureau Core Quality.
Het systeem biedt ruimte tot zelfreflectie met betrekking tot eigenschappen. Een kernkwadrant wordt
opgesplitst in vier termen die onderling samenhangen: kernkwaliteit, allergie, valkuil en uitdaging. In
onderstaande afbeelding wordt het systeem geïllustreerd aan de hand van een stroomschema.

Afbeelding 4: overzicht theorie Daniel Ofman
(bron: https://www.arteveldehogeschool.be/studielicht/node/93)
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Kernkwaliteit: dit zijn eigenschappen die bij een persoon horen en kenmerkend zijn voor deze
persoon. Voorbeelden zijn creativiteit en besluitvaardigheid.
Valkuil: dit zijn de vervormingen van de kwaliteit, zoals bijvoorbeeld besluitvaardigheid waar
doordrukken tegenover staat.
Uitdaging: de uitdaging daarentegen is weer het positieve tegenovergestelde van de valkuil.
Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: doordrukken als valkuil met daartegenover geduld.
Allergie: een allergie is een uitdaging die men vaak in een ander ontdekt. Bij
besluitvaardigheid kan bijvoorbeeld de allergie ‘passiviteit’ horen.28

§2.4.5. De fasen van een conflict
In de meeste opleidingen binnen Defensie wordt ook verwezen naar de verschillende fasen van een
conflict. De verschillende instituten maken, elk op een andere wijze, deze fasen inzichtelijk. Voor de
tabel hieronder, die ik ook in mijn onderzoek bij AGO heb verwerkt, heb ik gebruik gemaakt van een
van de readers die aan de cursisten ter hand wordt gesteld:

Fase

De latente fase

Men is zich niet bewust van de verschillende
belangen: de leidinggevende kan de situatie
onderkennen,
observeren
en
partijen
stimuleren om met elkaar samen te werken.

De fase van onderkenning

Partijen constateren dat belangen/doelen niet
parallel lopen: de leidinggevende kan dan het
beste observeren en chefs informeren.

De emotionele fase

Partijen zetten zich af tegen elkaar en er is
weinig communicatie: wanneer het conflict zich
in deze fase bevindt, schaadt het de organisatie.
De gewenste actie van de leidinggevende in dit
geval is direct optreden en een gesprek aangaan
met partijen.

De manifeste fase

Het conflict komt openlijk tot uiting: de
leidinggevende moet in deze situatie wel
optreden om escalatie te voorkomen, door een
bemiddelingsgesprek te organiseren met
partijen.
Tabel 1. Fasen van een conflict

28

De theoretische informatie heb ik uit readers die intern bij de verschillende krijgsmachtonderdelen zijn ontwikkeld en
gebruikt worden. Mij is gevraagd hier verder geen specifieke verwijzingen naar te maken.
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§2.4.6. De Roos van Leary
Deze theorie is ontwikkeld in de jaren ‘50 door psycholoog Timothy Leary, naar aanleiding van een
onderzoek naar de werking van gedrag waarin geconcludeerd werd dat gedragspatronen voorspelbaar
zijn. De roos typeert het gedrag en verduidelijkt de werking daarvan op anderen. De nadruk ligt dan
ook op de interactie tussen mensen. De roos bestaat uit twee assen, de ‘samen – tegen’-as en de
‘boven – onder’-as (agressie/liefde, en dominantie/afhankelijkheid).
Verschillende patronen zijn te onderscheiden:
Samen-gedrag: verantwoordelijk, behulpzaam, respecterend, dankbaar en
samenwerkingsgezind.
Tegen-gedrag: onafhankelijk, wantrouwend, standvastig, kritisch en twijfelend.
Boven-gedrag: actief, initiërend, beïnvloedend, beheersend en motiverend.
Onder-gedrag: passief, afhankelijk, onderdanig, conformerend en bescheiden.

Afbeelding 4: De roos van Timothy Leary (bron: https://mvomieke3.wordpress.com/tag/roos-van-leary/)

De bovenstaande afbeelding laat zien hoe de roos is samengesteld: het plaatst gedrag in een
overzichtelijk visueel model, aan de hand waarvan gedrag geanalyseerd kan worden. Toch is het,
volgens Leary, belangrijk dat er geen waardeoordeel wordt gekoppeld aan de gedragingen en hij stelt
daarbij dat iedereen alle gedragingen in huis heeft.29

29

https://managementmodellensite.nl/roos-leary/#.XGVds0mWyUk.
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§2.4.7. Oefenen met trainingsacteurs
Een belangrijke ontwikkeling die ik ben tegengekomen in de opleidingen voor leidinggevenden is het
praktische gedeelte van de module conflicthantering. Ondanks het feit dat de theoretische gedeeltes
veelal van elkaar verschillen, wordt er toch in alle opleidingen aandacht besteed aan het oefenen van
praktijk gerelateerde casus. Dit praktische gedeelte wordt ofwel met instructeurs geoefend ofwel met
ingehuurde trainingsacteurs die ervaring hebben op het gebied van conflictbemiddeling en het geven
van feedback. Dit geeft de cursisten een mogelijkheid om de gelezen en besproken theorieën op een
realistische wijze te oefenen en ervaring op te doen voor de praktijk. Dit geeft hen ook meer zekerheid
wanneer zich een conflict voordoet op de werkvloer. Tijdens mijn gesprek met Dominique
Schreinemachers gaf zij aan dat het niet alleen van belang is dat vliegers getraind worden in de
gerenommeerde theorieën op het gebied van conflicthantering, maar ook dat zij in klassikale setting
casuïstiek oefenen en niet alleen bespreken.

§2.5. Tussenconclusie I:
Hoe gaat Defensie als hiërarchische organisatie om met conflicten?
Een conflict ontstaat wanneer twee partijen doelen of aspiraties nastreven, maar met tegenstrijdige
belangen of waarden. Vaak wordt een conflict als negatief ervaren en verslechtert de effectiviteit
binnen een team, ontstaan er gezondheidsklachten door een verhoogd stressniveau, zondert een
partij zich af en kan de veiligheid op de werkplek in het geding komen, zoals in de cockpit. Wanneer
er niet op een constructieve manier wordt ingegrepen, kan het desastreuze gevolgen hebben. In een
hiërarchische organisatie is er sprake van een rangenstelsel, waarbij het tonen van leiderschap een
belangrijk gegeven is. Ondanks de ongelijkwaardige werkverhoudingen, wordt de formele macht
toch gelegitimeerd. In oorlogstijd kan en mag er niet getwijfeld worden aan het bevel van een
meerdere.
Modern leiderschap, ook wel sociaal leiderschap genoemd, heeft de aandacht bij de
defensieorganisatie, dat bij uitstek een hiërarchische organisatie is. De vliegers die werkzaam zijn bij
Defensie maken zodoende ook deel uit van deze bedrijfscultuur. Van de nieuwe generatie leiders
wordt verwacht dat zij hun werknemers inspireren, verbinden en naar hen luisteren. Het kunnen
bemiddelen bij conflicten op een goede manier is daar onderdeel van, naast openstaan voor kritiek
en het stimuleren van zelfreflectie. In 2017 heeft de Commissie Giebels bij Defensie onderzoek
gedaan naar de sociaal veilige werkomgeving en wat er verbeterd moet worden om dat te bereiken.
In de conclusie wordt onder andere het belang van het trainen van leidinggevenden in
conflictvaardigheid benadrukt. Bij Defensie wordt in de opleidingen voor leidinggevenden bij de
instituten van de verschillende krijgsmachtonderdelen al aandacht besteed aan conflictvaardigheid,
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waarbij gevestigde theorieën worden gebruikt (zie paragraaf 2.4). Toch blijkt uit mijn onderzoek bij
AGO dat conflictvaardigheid in ongelijke mate en nog niet in elke opleiding wordt getraind. Ook door
de opleidingsinstituten wordt beaamd dat conflicthantering een belangrijk onderdeel moet vormen
in de opleidingen voor leidinggevenden. Door middel van de ontwikkeling van de blended learning
‘Samenwerking en conflicthantering’ wil het cluster AGO conflictvaardigheidstraining zo efficiënt
mogelijk en in de toekomst op uniforme wijze, borgen in (in ieder geval) de opleidingen voor
leidinggevende militairen bij Defensie. Daarnaast biedt AGO diensten als mediation en bemiddeling
voor conflicten die zijn geëscaleerd op de werkvloer en die mogelijk door mediation of bemiddeling
kunnen worden opgelost. Met het organiseren van informatiesessies en symposia probeert AGO
alternatieve geschillenoplossing bredere bekendheid te geven binnen Defensie en de kracht van
mediation en bemiddeling onder de aandacht te brengen bij de medewerkers van Defensie. Met de
komst van AGO en de borging van conflictvaardigheidstraining in de opleidingen en trainingen voor
leidinggevenden, zowel burgers als militairen, tracht het Ministerie van Defensie alternatieve
geschillenoplossing te stimuleren en daarmee een einde te maken aan de heersende
‘bezwaarcultuur’.

Modern leiderschap, ook wel sociaal leiderschap genoemd, heeft de aandacht bij de
defensieorganisatie, dat bij uitstek een hiërarchische organisatie is. De vliegers die werkzaam zijn bij
Defensie maken zodoende ook deel uit van deze bedrijfscultuur. Van de nieuwe generatie leiders
wordt verwacht dat zij hun werknemers inspireren, verbinden en naar hen luisteren. Het kunnen
bemiddelen bij conflicten op een goede manier is daar onderdeel van, naast openstaan voor kritiek
en het stimuleren van zelfreflectie. Bij Defensie wordt in de opleidingen voor leidinggevenden bij de
instituten van de verschillende krijgsmachtonderdelen al aandacht besteed aan conflictvaardigheid,
waarbij gevestigde theorieën worden gebruikt. Toch blijkt uit onderzoek bij AGO dat
conflictvaardigheid in ongelijke mate en nog niet in elke opleiding wordt getraind. Ook door de
opleidingsinstituten wordt beaamd dat conflicthantering een belangrijk onderdeel moet vormen in
de opleidingen voor leidinggevenden. Met de komst van AGO en de borging van
conflictvaardigheidstraining – door middel van de blended learning - in de opleidingen en trainingen
voor leidinggevenden, zowel burgers als militairen, tracht het Ministerie van Defensie alternatieve
geschillenoplossing te stimuleren en daarmee een einde te maken aan de heersende
‘bezwaarcultuur’.
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Hoofdstuk 3.

Conflictvaardigheid & Cockpit/Crew Resource Management

Hoe worden civiele en militaire vliegers getraind in conflictvaardigheid? En
waarom op deze wijze?
In dit hoofdstuk bezie ik de geschiedenis en de inhoudelijke materie van CRM. Voor mijn onderzoek maak ik
onderscheid tussen civiele vliegers en militaire vliegers. Voor beiden is CRM door regelgeving verplicht, maar
zij worden ‘opgevoed’ en getraind in een van elkaar verschillende bedrijfscultuur en operationele
werkomgeving. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van CRM in de civiele luchtvaart, maak ik gebruik
van het onderzoek bij KLM van Eva van der Fluit. Helaas mocht ik zelf geen onderzoek doen bij deze
luchtvaartmaatschappij en zal ik mij voornamelijk beroepen op de inzichten die in haar proefschrift
‘Professionals en ‘the sweet spot of conflict’ staan beschreven. Daarnaast hebben Dominique
Schreinemachers (vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht), Sandy Dekker (psycholoog bij het CML) en Eric van
den Nieuwendijk (instructeur Marine) mij een inzicht gegeven in de manier waarop de vliegers bij Defensie
getraind worden in CRM.

§3.1. Het ontstaan van CRM
§3.1.1. Wake-up call
Naar aanleiding van verschillende vliegtuigrampen in de jaren ’70, waarvan het ongeluk in Tenerife de
grootste was, besloot NASA om onderzoek te doen naar de achterliggende redenen waardoor deze
ongelukken waren veroorzaakt. De conclusie was dat het merendeel was veroorzaakt door nontechnical skills: door menselijke fouten op het gebied van interpersoonlijke communicatie, hiërarchie
en besluitvorming in de cockpit. Naar aanleiding van deze resultaten werd in 1979 een
conferentie/werkgroep, Resource Management on the Flightdeck, georganiseerd/gevormd door NASA
voor de verbetering van de vliegveiligheid.30 Genodigden waren vliegers, specialisten op het gebied
van vliegveiligheid en human factors, en academici en ambtenaren die onderzoek deden naar human
performance.31 Ook in 1986 werd een werkgroep georganiseerd: CRM Training Conference. CRM
bestond toen uit intensieve modules met betrekking tot teambuilding, briefing strategies, situation
awareness en stress management. Daarnaast moest ook specifiek aandacht besteed worden aan
strategische besluitvorming en breaking the chain of errors. Voor Nederland was het ongeluk in
Tenerife een ‘wake-up call’: dhr. Frank Hawkins introduceerde een eerste variant van human factors
training bij de KLM, aan de hand van het SHEL-model.32

30

Helmreich, Merritt & Wilhelm 1999, p. 1.
Deze conferentie/werkgroep werd op 26, 27 en 28 juni 1979 gehouden in San Francisco, onder leiding van G.E. Cooper
Associates for the Aviation Safety Research Office of Ames Research Centre.
32 Kanki, Anca & Chidester 2019, p. 28; SHEL staat voor Software (niet-fysieke onderdelen, zoals veiligheidsmaatregelen en
standard operating procedures)-Hardware (fysieke onderdelen, zoals het vliegtuig zelf en de instrumenten in cockpit)Environment (werkomgeving)-Liveware (interactie tussen personen; voorkomen van conflict door effectieve communicatie
en speak up zijn hier onderdelen van).
31
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§3.1.2. Onderzoek naar gedragingen
Helmreich en Foushee constateerden in hun onderzoek naar de oorzaak van vliegtuigrampen tussen
1959 en 1989 (1993) dat 70% van de ongelukken veroorzaakt is door het gebrek aan Crew Resource
Management.33 De FAA heeft daarnaast in 1991 de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar
ongelukken door gevaarlijk gedrag van flight crew op Amerikaanse vliegdekschepen. Uit dit onderzoek
volgde vijf gedragingen, aanduid als hazardous attitudes, met de bijbehorende remedies of antidotes
(invulnerability, anti-authority, macho, impulsivity en resignation).34 De gedragingen beïnvloeden CRM
en het nemen van de juiste beslissingen tijdens de vlucht en kunnen tot levensgevaarlijke situaties
leiden. Invulnerability en anti-authority zijn de gedragingen die het meeste voorkomen:

Invulnerability (‘het zal mij niet overkomen’)
Deze gedraging beschrijft het gevoel van onschendbaarheid, dat ongelukken alleen anderen
overkomt. Vliegers met deze instelling zijn eerder geneigd (levensgevaarlijke) risico’s te
nemen.
Eigenschappen: niet bewust van gevaar, onverschillig tegenover risico’s nemen, geen angst,
onverantwoordelijk, onrealistisch, oogkleppen op.
De bijbehorende remedie is: ook mij kan het overkomen!

Anti-authority (‘ik luister niet naar jou! Ik weet het beter!’)
Deze gedraging komt voor bij mensen die moeite hebben met autoriteit en weigeren iets aan
te nemen van een ander. Zelfs regels en procedures kunnen in de wind geslagen worden. Een
mooie verwijzing is het voorbeeld uit de inleiding van dit onderzoek, en een recenter voorbeeld
wordt genoemd in het als bijlage opgenomen artikel uit Op De Bok (vakblad VNV) waarbij de
captain besluit de aanwijzingen van de luchtverkeersleiding te negeren.35 Toch is het de
bedoeling dat wanneer een fout voorkomen kan worden, tegen autoriteit wordt ingegaan. In
het geval van de casus uit de inleiding, had de copiloot zich moeten uitspreken tegen de
captain en actie moeten ondernemen.
Eigenschappen: schendt de regels en procedures, ongehoorzaam naar de verkeersleiding,
discussie met collega’s in de cockpit, tegendraads, rebelleert.
De bijbehorende remedie is: volg de regels! Dezen zijn normaalgesproken correct.
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Nuñez, López, Velazquez & Mora 2018, p. 38.
Nuñez, López, Velazquez & Mora 2018, p. 37.
35 Zie bijlage 1 bij dit onderzoek.
34
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§3.1.3. Strategieën voor conflicthantering
Om deze gedragingen in te perken wordt er onder andere verwezen naar de strategieën voor
conflicthantering in de cockpit. In 2007 werd een artikel van Wetmore, Bos en Lu geplaatst in
International

Journal

of

Applied

Aviation

Studies

met

betrekking

tot

de

gebezigde

conflicthanteringsstijlen tijdens de vliegopleidingen, tussen de leerlingen en vlieginstructeurs.36
Hetgeen aan strategieën beschreven wordt in dit artikel komt overeen met de hiervoor besproken
theorieën DiSC en Thomas-Kilmann, en kan ook toegepast worden op crewleden in de praktijk:
Negeren:

geen betrokkenheid, teruggetrokken, gebrek aan commitment.
Situatie: in dit geval doet de vlieginstructeur geen moeite om het
conflict op te lossen en beroept hij zich op het reglement van de
vliegschool/maatschappij. Hij is niet betrokken genoeg om naar een
goede oplossing te zoeken.
Acceptabel: De leerlingen moeten juist gestimuleerd worden om
gevaarlijk gedrag te herkennen en bewust van te zijn van hun eigen
gedrag.

Toegeven:

betrokkenheid voor anderen, neemt geen verantwoordelijkheid,
geeft makkelijk in, gehoorzaamheid, geen tegengas.
Situatie: als er tijdens de vlucht gevaarlijk gedrag wordt vertoond door
de leerling, zal een instructeur toegeven aan en meegaan met de uitleg
van de leerling omtrent zijn gedrag.
Acceptabel: Instructeurs behoren de studenten te begeleiden, te
adviseren en te corrigeren waar nodig. Wanneer een leerling machogedrag of de regels overtreedt, moet de instructeur op de juiste
manier kunnen ingrijpen.

Competitie:

dominant, agressief, egocentrisch, constant in discussie.
Situatie: instructeurs met deze conflicthanteringsstijl hebben vaak een
agressieve, uitdagende stijl van lesgeven. Wanneer zij een fout
ontdekken, zullen zij de leerling direct op een confronterende wijze de
les lezen. Vervolgens zullen ze hun eigen vliegvaardigheden
demonstreren, zonder de vliegveiligheid te adresseren.
Acceptabel: met een dominante stijl een conflict hanteren/probleem
oplossen, kan gewenst zijn wanneer er gevaarlijk gedrag door de

36

Wetmore, Bos & Lu 2007, p. 260-261.
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leerling wordt vertoond. Maar dit hangt van de situatie af. Soms moet
er op een krachtige manier ingegrepen worden.
Compromis sluiten:

onderhandelen, concessies doen, meewerkend, beraden.
Situatie: een instructeur kan verleid worden tot het doen van
concessies om de band tussen leerling en instructeur te verbeteren of
om het zelfvertrouwen van een leerling te stimuleren, en daarmee
gedrag toe te laten dat zowel gevaarlijk als onprofessioneel is.
Acceptabel: in de leeromgeving van een vliegopleiding en tijdens
vluchten is er heel weinig ruimte om te onderhandelen en concessies
te doen, in verband met de vliegveiligheid.

Samenwerken:

betrokkenheid, probleem oplossen, respectvol, vertrouwen,
toegewijd.
Situatie: instructeurs die graag samenwerken met de leerlingen om
goede resultaten neer te zetten. Ze zijn vaak heel enthousiast wat
lesgeven betreft en betrokken bij de leerlingen. Wanneer er een
conflict ontstaat, proberen ze deze op een effectieve manier op te
lossen. Leerlingen hebben vaak veel respect voor deze instructeurs.
Acceptabel: de leerlingen wordt geleerd om zelf hun decision making
process te kunnen beoordelen. De instructeurs in deze categorie
steken veel tijd en energie in het begeleiden van de leerlingen en het
voorkomen en bespreken van gedragingen die de vliegveiligheid in het
geding brengen.

Wetmore, Bos en Lu concluderen dat negeren, toegeven, competitie en compromis sluiten niet de
juiste conflicthanteringsstijlen zijn tijdens trainingen in de vliegopleiding of in de praktijk, bij een
luchtvaartmaatschappij. Deze stijlen bevorderen niet de vliegveiligheid. Alleen door middel van
samenwerken en daarmee betrokkenheid, zullen instructeurs (en vliegers) een (leerling-) vlieger op
zijn of haar gevaarlijke gedrag kunnen wijzen en laten inzien dat hun anti-authority of invulnerability
gedragingen een onnodig risico vormen. Een uitzondering doet zich echter voor wanneer er impulsief
gehandeld wordt door een leerling (of vlieger), zonder na te denken, en er geen tijd is om uitgebreid
stil te staan bij een alternatieve (juiste) handeling. De auteurs benadrukken het belang om vliegers te
trainen in conflicthantering die gericht is op de meest effectieve manier om gevaarlijk gedrag te
voorkomen en de vliegveiligheid te behouden. Zodoende stellen ze voor om een nieuw vak te
introduceren binnen CRM: Aviation Conflict Management (ACM).
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§3.1.4. Human Factors
Het trainen van vliegers bestond, voor de introductie van CRM, voornamelijk uit technische
vaardigheden en theoretische kennis met betrekking tot het vliegen. Naar aanleiding van onder andere
de NASA-workshop voor luchtvaartspecialisten en het genoemde onderzoek van Helmreich en
Foushee werd gesteld dat vliegers meer getraind moesten worden op het gebied van zogenaamde
‘soft skills’ oftewel human factors, de menselijke vaardigheden zoals communicatie- en
leiderschapsvaardigheden. Zij beslaan onze perceptie (wat we horen en zien), hoe we met de wereld
om ons heen omgaan (situation awareness en decision making), situaties die ons gedrag beïnvloeden
(zoals stress en vermoeidheid) en het maken van fouten en het oplossen daarvan. Onder de term
human factors valt daarnaast de werking tussen mens en machine, teamwork, organisatie en
training.37 CRM kan zodoende beschreven worden als een management systeem dat gebruik maakt
van alle middelen om de veiligheid te borgen en de uitwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen
tijdens operaties in risicovolle omgevingen. Het is ontstaan in de luchtvaart, maar inmiddels wordt het
breed gedragen en toegepast in bijvoorbeeld de maritieme wereld, bij de brandweer en bij de
operatieteams in ziekenhuizen. Ter illustratie van laatstgenoemde: in Nederland heeft dr. Marck
Haerkens het concept van CRM geïntroduceerd in de ziekenhuizen.38 Tijdens deze trainingen wordt er
onder andere aandacht besteed aan het organiseren van tegenspraak door middel van effectieve
communicatie in kritische omstandigheden, de toepassing van briefings- en debriefingstechnieken en
het parkeren van emoties die tegenspraak in de weg kunnen zitten (zoals de hiërarchische
verhoudingen en daarmee ‘apenrots-gedrag’). 39 Men leert een conflict te voorkomen door de juiste
manier van communiceren tijdens stressvolle situaties. Haerkens geeft aan dat het van belang is om
meerdere trainingen te geven, om ingesleten gedrag te veranderen. Zijn ontwikkelde ICU-CRM training
(CRM voor de Intensive Care Unit) bestaat uit een intensieve tweedaagse training met lezingen, videofeedback en interactieve oefeningen. Na deze training worden de groepen een jaar lang gecoacht door
professionals uit de luchtvaart.40

37

JAA-TO, HF and CRM in aviation, p. 12.
Dr. Marck Haerkens is chirurg en gespecialiseerd op het gebied van traumatologie. In 2017 is hij gepromoveerd op het
proefschrift ‘Human Factos and Team Performance. Zijn carriere begon bij de Koninklijke Luchtmacht als vliegerarts (hij
heeft later ook zijn Groot Militair Vliegbrevet gehaald). In april 2009 heeft Haerkens het Generaal Snijders Erediploma voor
Bijzondere Verdienste ontvangen uit handen van Generaal b.d. Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten, voor zijn
bijdrage aan de Nederlandse Luchtvaart. In mei 2009 heeft hij de Koninklijke Luchtmacht verlaten als kolonel om zich met
Wings of Care te richten op verbetering van teamfunctioneren in hoogrisico processen. Haerkens is reservist bij de
Luchtmacht gebleven. Voor dit onderzoek heb ik Wings of Care benaderd voor een interview, maar helaas geen reactie
meer ontvangen van dhr. Haerkens. Zodoende heb ik gebruik gemaakt van verschillende beschikbare publicaties van en
over hem. Voor meer informatie: https://www.wingsofcare.nl/nl/organisatie/2-uncategorised/4-achtergrond-marckhaerkens.
39 P. van Lonkhuyzen, ‘Leren van luchtvaart: in de fout als je géén tegenspraak geeft’, MT 18 november 2014, mt.nl.
40 Haerkens, Jenkins & Van der Hoeven, Annals of Intensive Care 2012, p. 3.
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§3.2. Hoe ziet CRM eruit?
In 2001 werd een assessment voor CRM-vaardigheden door de Joint Aviation Authorities (JAA)
verplicht gesteld voor flight crews. Dit assessment bestaat uit het observeren, opnemen, interpreteren
en debriefen van de crews en van de individuele crewleden zelf in een operationele omgeving van een
vliegtuig of een simulator. Tijdens de beoordeling wordt gekeken naar41:
Alle waarneembare gedragingen.
CRM-vaardigheden die de veiligheid bevorderen.
Gedrag dat mogelijk de veiligheid in het geding brengt.
De luchtvaartmaatschappijen mogen zelf invulling geven aan de wijze waarop zij CRM trainen. Een van
de varianten is het NOTECHS-systeem (Non-Technical skills) dat als basis gebruikt wordt door onder
andere KLM en door Defensie (MILNOTECHS).42 Het systeem bestaat uit vier onderdelen (Cooperation,
Leadership and Managerial skills, Situational awareness en Decision-making), die weer onderverdeeld
zijn in verschillende elementen. Deze elementen bestaan uit een aantal voorgeschreven gedragingen
die beoordeeld worden.43 Hieronder ziet u een deel van het raamwerk van NOTECHS beschreven,
waarbij ik het element conflict solving uitwerk met behulp van de tabel op de volgende pagina. Conflict
solving wordt in de literatuur waarin dit systeem wordt uiteengezet, omschreven als, ‘articulation of
different interpersonal positions with suggestions for solutions’.44
NONTECHS

COOPERATION
(categorie)

TEAMBUILDING AND
MAINTAINING

CONFLICTSOLVING
(element)

CONSIDERING OTHERS

Keeps calm in
interpersonal conflicts
(+)

Suggests conflict
solution(+)

Concentrates on what is
right rather than who is
wrong (+)

Overreacts in conflicts
(-)

Sticks to own position ()

SUPPORTING OTHERS

Accuses other
crewmembers of
making errors (-)

Tabel 2. Cooperation in het NOTECHS-systeem

Door de toepassing van CRM kan een dusdanige ‘veilige’ leer- en werkomgeving ontstaan, waarin men
de vrijheid ervaart om problemen die zich binnen de vier pijlers van CRM (leadership,, situational
41

Kanki, Anca & Chidester 2019, p. 199.
Flin, O’Connor & Crichton 2008, p. 287.
43 Kanki, Anca & Chidester 2019, p. 201.
44 Flin et al., Human Factors and Aerospace Safety 2003, p. 95-117; Cap737 Crew Resource Management (CRM) Training:
Guidance for Flight Crew, CRM Instructors (CRMIS) and CRM Instructor-Examiners (CRMIES) 2006, p. 252.
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awareness, decision making en cooperation) kunnen afspelen, te adresseren. De trainingen zijn erop
gericht om open communicatie (over mogelijke kritische informatie) bij het ontdekken en het mogelijk
voorkomen van fouten, te stimuleren. Conflicthantering is daar een onderdeel van.45
Tijdens een CRM-training wordt er onder andere aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen46:
Communicatie

Culturele

invloeden,

rol

(hieronder

valt

bijvoorbeeld leeftijd en positie binnen crew),
assertiviteit, participatie, luisteren naar elkaar,
feedback geven.
(Kan aanleiding zijn voor conflict.)

Situational Awareness

Bewustzijn van omgeving, realiteit vs. perceptie
van

realiteit,

fixatie,

arbeidsongeschiktheid

monitoring,

(gedeeltelijk/geheel;

fysiek/psychologisch).
Probleem oplossen/beslissing nemen
Conflicthantering, beoordeling.
Leiderschap/followership

Teambuilding, management skills, autoriteit,
assertiviteit, barrières, culturele invloeden,
rollen,

professionaliteit,

geloofwaardigheid,

verantwoordelijkheid binnen team.
(Kan aanleiding zijn voor conflict.)
Stress management

Fysieke

fitheid,

vermoeidheid,

mentale

gesteldheid.
Kritiek

Briefing voor vlucht: analyseren en plannen,
continue review, briefing na vlucht.

Interpersoonlijke skills

Luisteren, conflicthantering, bemiddelen.
Tabel 3. Onderwerpen in de CRM-training

De genoemde thema’s beslaan niet de gehele CRM-training, maar overige onderwerpen zoals
automation en monitoring and intervention laat ik achterwege, omdat ze niet relevant zijn voor dit

45
46

JAA-TO, HF and CRM in aviation, p. 13.
https://www.skybrary.aero/index.php/CRM_Skills_Training_(OGHFA_BN).
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onderzoek. In de nieuwste CRM-trainingen wordt ook aandacht besteed aan operator’s safety culture
and company culture.
Er zijn twee soorten CRM-trainingen: de initiële training wordt tijdens de vliegopleidingen of in het
eerste jaar als starter bij een luchtvaartmaatschappij gegeven (CRM 1). Bij CAE Brussel wordt de CRMtraining al tijdens de opleiding gegeven, bij KLM pas in het eerste jaar na de opleiding. Momenteel zijn
er plannen om de CRM 1 cursus bij de KLM Flight Academy te implementeren vanwege efficiëntie.
Militaire vliegers krijgen pas te maken met CRM wanneer zij na de grondschool en de trainingen in
Nederland, op specifieke vliegtuigen met Multi Crew Concept (MCC) in Amerika getraind worden. De
recurrency trainingen voor vliegers worden steeds na een bepaalde tijd herhaald. Daarnaast heb je de
training voor toekomstige captains (CRM 2).47 Dit is allemaal wettelijk verplicht (hoofdstuk 4).

47

Bij KLM geldt er een senioriteitsbeginsel (op basis van de hoeveelheid jaren in dienst komt men in aanmerking voor een
functie als captain. Dit kan 5 tot 10 jaar duren, na de aanstelling bij de maatschappij. Deze informatie heb ik gekregen
tijdens mijn gesprek met dhr. Michael Kapteijn, instructeur bij KLM.
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§3.3. Trainen van civiele vliegers
In 2015 is Eva van der Fluit gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op haar etnografische
onderzoek naar conflicten bij vliegers: Professionals en ‘the sweet spot of conflict’. Dit onderzoek heeft
zij kunnen uitvoeren bij KLM, waarna zij een infographic heeft ontwikkeld die op dit moment gebruikt
wordt in de interne trainingen. Haar proefschrift geeft een helder beeld van de CRM-trainingen en de
bedrijfscultuur met betrekking tot conflicthantering. Omdat bepaalde informatie met betrekking tot de
trainingen binnen KLM inmiddels verouderd is, heb ik met hulp van Tobias Schutte het meest recente
trainingssysteem kunnen beschrijven. Verder heb ik gesproken met Michel van der Pijl en Tony de Wolf
van CAE over conflictvaardigheid en CRM in de vliegopleiding.48

§3.3.1. Vliegopleiding
De vliegopleiding bij CAE duurt ongeveer twintig maanden. Tijdens het MCC/APS MCC gedeelte, krijgen
studenten ook lessen in CRM.49 De klassen variëren van vier tot twaalf studenten. Aan de hand van
een PowerPoint-presentatie worden verschillende onderwerpen van CRM besproken. Om de lessen
levendig te houden worden persoonlijke ervaringen van de instructeurs gedeeld en worden accident
case studies met betrekking tot CRM getoond en met de groep besproken. De studenten worden
daarnaast aangespoord om eigen ervaringen met betrekking tot het besproken onderwerp te delen.
Ook tijdens deze lessen wordt gestreefd naar een veilige leeromgeving waarin een open houding wordt
gestimuleerd. Conflictvaardigheden worden niet expliciet getraind tijdens deze lessen.
Wanneer studenten tijdens een simulatorsessie in een conflict komen, worden ze wel door de
instructeurs begeleid en gecoacht. Daarnaast wordt het ontstane conflict besproken tijdens de
debriefing van de praktijkles, na de simulatorsessie. De Wolf vindt dat conflictvaardigheid toegevoegd
moet worden aan de CRM-lessen, daar vliegers te weinig getraind worden op dit gebied.

§3.3.2. Interne trainingen
Bij KLM wordt elke vlieger regelmatig gecheckt50:
License Proficiency Check: een keer per jaar wordt er een evaluatie/examenvlucht gehouden
o.b.v. vlieger-instructeurs waarbij gekeken wordt of de geëxamineerde vlieger zijn brevet mag
houden.
Type Recurrency: twee keer per jaar wordt een lijnvlucht in de simulator uitgevoerd waarbij
meestal een combinatie van verschillende storingen wordt gegeven, in de vorm van ‘worst
48

CAE is een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is ontwikkelen van simulatiesystemen en het trainen van vliegers.
Michel van der Pijl is Manager Training Services van CAE Amsterdam, en Tony de Wolf is Hoofd Trainingen van CAE Brussels.
49 MCC staat voor Multi Crew Competencies en APS MCC (Airline Pilot Standard) is een vervolg op MCC voor gevorderden.
50 Van der fluit 2016, p. 140-141.
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case scenario’. Op deze manier wordt er gekeken naar de technische vaardigheden, maar
vooral naar de CRM-gerelateerde vaardigheden. Ook zit er een gedeelte instructie bij,
waardoor het verschilt van de License Proficiency Check.
Line Oriented Evaluation: Dit is een lijnvlucht in de simulator waarbij een technische storing
of medisch ongeval bij een van de passagiers wordt gesimuleerd. Het scenario wordt zo
realistisch mogelijk nagebootst en er wordt gekeken naar de CRM-vaardigheden van de
vliegers wanneer er sprake is van tijdsdruk.
Deze simulatorsessie mag ook twee keer per jaar in plaats van de Line-Check worden gedaan.
De Line-Check is een gewone vlucht, waar zich meestal geen speciale situaties voordoen en
zodoende de vaardigheden van de individuele vlieger niet echt gemeten kunnen worden.
Flight Crew CRM: eens in de drie jaar wordt er een verplichte gezamenlijke CRM-training
georganiseerd voor vliegers en cabinepersoneel, waarin conflicthantering ook een onderdeel
is (omgaan met vervelende passagiers, wat te doen als er een conflict ontstaat bij personeel,
etc.).

§3.3.4. Trainingsmanuals
In haar onderzoek geeft Van der Fluit aan dat er in de trainingsmanuals niet expliciet verwezen wordt
naar conflicthantering. 51 Daarbij haalt zij het CRM standaardwerk van Helmreich en Foushee aan dat
conflicthantering in slechts een paar regels beziet. Het advies is om verschillende meningen goed te
bestuderen en escalatie te voorkomen door te focussen op het ‘wat’ en niet op het ‘hoe’. In de
trainingsmanual van CRM-2 wordt conflicthantering zijdelings genoemd bij de verschillende
interpersoonlijke processen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een conflict, zoals
leiderschap en communicatie (zie tabel 2). Daarnaast wordt er een halve pagina besteed aan
conflictmanagement op basis van het onderzoek naar leiderschap van Robert Blake en Jane Mouton,
die net als Helmreich betrokken waren bij de ontwikkeling van CRM. In de CRM-2 manual wordt ook
verwezen naar de bijbehorende matrix (zie afbeelding 5), die enigszins overeenkomt met het
eerdergenoemde DiSC-systeem. Benadrukt wordt dat het van belang is dat vliegers een conflict
oplossen met de zorg om mensen EN de zorg om resultaat in ogenschouw nemend. Just culture is een
belangrijk gegeven binnen de luchtvaart: menselijke fouten worden niet gezien als een aanleiding tot
het stellen van de schuldvraag, maar als uitgangspunt voor het verbeteren van de
veiligheidsmaatregelen en –systemen.52 . Het stimuleren van goede werksfeer en een vertrouwen voor

51
52

Van der fluit 2016, p. 137.
Van Dijk et al., Just Culture: transparantie in de luchtvaart 2018, p. 14.
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speak up omwille van de veiligheid is van belang. Het conflict negeren, ter plekke sussen of op de
strepen staan, zijn minder gewenst.53

Afbeelding 6. Managerial grid van Blake & Mouton

§3.4. Trainen van Militaire vliegers
De initiële vliegopleiding vraagt veel van de leerling-vliegers: elke vlucht is een test waarbij een hoge
score vereist is om de opleiding voort te mogen zetten. Ook tijdens de grondschool moet sprake zijn
van een steile leercurve en moeten zogenaamde ‘reviews’ voorkomen worden. Een verdiepende
training op het gebied van conflicthantering zal dan weinig effect hebben, omdat het behalen van de
benodigde resultaten om de opleiding te continueren de hoogste prioriteit heeft voor de leerlingen.
“Dit maakt dat de leerlingen zich voornamelijk bezighouden met het ‘halen van de testen en het voorkomen van
reviews’. Een training die verdiepend ingaat op conflictmanagement is dan tijdens de EMVO gewoon te vroeg. “

- Ralph Tier -

§3.4.1. Interne trainingen
Schreinemachers geeft aan dat ook bij de Luchtmacht (en Marine) de vliegers regelmatig worden
gecheckt op hun technische skills en human factors:

53

Van der fluit 2016, p. 138.
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Operational check flight: een keer per jaar worden tijdens deze check alle tactische elementen
door een wapeninstructeur gecheckt. CRM is hier ook onderdeel van bij de grading.
Proficiency check flight: daarnaast worden alle standard flying skills gecheckt door een vliegerinstructeur. Dit houdt in dat de vliegers zowel op de technische vaardigheden worden
gecontroleerd, als op CRM. Dit is een belangrijke test, omdat deze tevens bepaalt of het brevet
behouden mag worden.
Simulator check: verder worden de vliegers tien keer per jaar gedurende twee uur in een
simulator beoordeeld door een instructeur, die wederom kijkt naar flying skills gecombineerd
met CRM.
Van den Nieuwendijk voegt daaraan toe dat er eens per drie jaar een grote CRM recurrency training
plaatsvindt, waarbij casuïstiek wordt behandeld en een intervisie met betrekking tot CRM
onderwerpen wordt gehouden, waar vragen besproken worden zoals ‘wanneer ging het goed en
wanneer ging het niet goed?’.

§3.4.2. Try out
Het CML heeft enige tijd geleden een korte workshop Conflicthantering ontwikkeld voor de
Elementaire Militaire Vlieg Opleiding (verder: EMVO) als ‘try out’.54 In deze workshop kregen de
leerlingen de definities toegelicht van:
Conflict55
Onderhandelen56
Mediation57
Daarnaast hebben de leerlingen een toelichting gekregen over het Thomas-Kilmann Conflictmodel en
daarmee geoefend (zie toelichting in paragraaf 2.4.2.). Aan de hand van de uitleg worden er per ‘stijl’
tactieken besproken, zoals ‘veranderen van onderwerp’ (ontwijken), ‘eisen stellen’ (forceren), ‘zichzelf
blootgeven’ (confronteren), ‘initiëren of exploreren van mogelijkheden voor probleem-oplossen’
(verzoenen) en ‘eigen wensen of behoeftes ontkennen’ (toedekken). Ook de geschiktheid van de vier
stijlen wordt bezien: wanneer pas je een bepaalde stijl toe? Voorbeelden zijn:

54

Onderstaande tekst is gebaseerd op de lesstof van deze workshop. Het is mij niet toegestaan om de lesstof als bijlage toe
te voegen aan dit onderzoek.
55 ‘Er is sprake van een conflict wanneer tussen (tenminste) twee partijen de rollen, opvattingen of belangen onverenigbaar
lijken of blijken en dit door een of beide partijen als problematisch wordt ervaren (Prein, 2002).’; citaat uit het materiaal
van de workshop.
56 ‘Onderhandelen is een activiteit waarbij twee of meer partijen, met gemeenschappelijk, verenigbare of tegenstrijdige
belangen, vanuit posities of belangen tot een gunstige overeenstemming proberen te komen’(Ritsema van Eck & Huguenin,
2002); citaat uit het materiaal van de workshop.
57 ‘Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de
onderhandelingen tussen beide partijen begeleidt, om vanuit hun belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen
optimale resultaten te komen (Brenninkmeijer, 2003).; citaat uit het materiaal voor de workshop.
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Ontwijken:

Een ander kan het conflict effectiever hanteren.

Forceren:

Een snelle, besliste handeling is vereist.

Confronteren:

Integratie van verschillende perspectieven is wenselijk.

Toedekken:

De inhoud van het conflict is voor de ander belangrijker.

Deze workshop is na de try-out niet gestandaardiseerd in het curriculum van de EMVO, omdat het niet
effectief genoeg zou zijn, vanwege de wijze waarop de leerling-vliegers de opleiding moeten
doorkomen. De prioriteiten liggen bij het halen van de opleiding, volgens Tier, waardoor het
daadwerkelijk inzien van het belang van conflictmanagement en de benodigde aandacht voor de
theorie en het oefenen aan ze voorbij gaat. Wellicht zou het op een later moment in hun loopbaan als
vlieger van de Luchtmacht en Marine, tijdens een van de CRM-trainingen beter passen.

§3.5. Tussenconclusie II:
Hoe worden vliegers getraind in conflictvaardigheid? En waarom op deze wijze?
Vliegers worden aan de hand van CRM getraind in human factors waar conflict avoidance en conflict
resolution onderdeel van zijn. CRM is ontstaan naar aanleiding van vliegtuigongelukken die
voornamelijk veroorzaakt werden door fouten op het gebied van non-technical skills zoals
interpersoonlijke communicatie. Uit onderzoek volgden verschillende hazardous attitudes die
regelmatig voorkomen bij vliegers waarvan invulnerability (vals gevoel van veiligheid en risico’s
nemen) en anti-authority (boven anderen staan en het beter weten) verreweg het meest voorkomen.
Om deze gedragingen te adresseren, zijn er verschillende strategieën, volgens Wetmore, Bos en Lu:
negeren, toegeven, competitie, compromis sluiten en samenwerken. Zij concluderen dat
samenwerken en daarmee het tonen van betrokkenheid de juiste methode is om iemand op gevaarlijk
gedrag te wijzen. Ook benadrukken zij het belang van conflictvaardigheidstraining voor vliegers en
stellen voor om een nieuwe module binnen CRM op te zetten: Aviation Conflict Management (ACM).
Naar aanleiding van onderzoek en de CRM Training Conference van NASA in 1986, werd een training
voor soft skills (human factors) gericht op het werk van vliegers opgezet, waar het organiseren van
tegenspraak door effectieve communicatie, briefings- en debriefingstechnieken en het parkeren van
emoties die tegenspraak in de weg zitten onderdeel van werden. Inmiddels wordt het ook toegepast
in ziekenhuizen. Haerkens concludeert dat het van belang is meerdere trainingen te organiseren, wil
men verandering brengen in gewoontes en ingesleten gedrag.
In 2001 werd het assessment voor CRM door de JAA verplicht gesteld op basis waarvan
luchtvaartmaatschappijen zelf invulling mochten geven aan de inhoud van de trainingen. Een van de
goedgekeurde methodes is het (MIL)NOTECHS-systeem. Conflict solving is binnen dit systeem een
element van Cooperation. Dit wordt getraind bij het oplossen van een probleem en interpersoonlijke
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skills. In het systeem wordt gekeken naar de volgende competenties tijdens een simulatorsessie of
tijdens een vlucht:

Overreacts in conflict (-)
o

Keeps calm in interpersonal conflicts (+)

Sticks to own position (-)
o

Suggest conflict solution (+)

Accuses other crewmembers of making errors (-)
o

Concentrates on what is right rather than who is wrong (+)

Daarnaast wordt er in de trainingen verwezen naar de Managerial Grid van Blake en Mouton, waarin
verschillende gedragingen en de uitwerkingen daarvan worden beschreven. Het wordt vliegers
aangeleerd dat het niet gaat om het ‘gelijk’ halen, maar om het maken van de juiste beslissing (just
culture). Belangrijk is dat ze een conflict oplossen met de zorg om mensen en de zorg om het resultaat.
Toch wordt conflictvaardigheid in zekere zin ondergesneeuwd door andere elementen die een rol
spelen binnen het CRM-systeem en wordt er in de meeste trainingen niet expliciet aandacht besteed
aan conflictvaardigheidstrainingen, zoals dat bijvoorbeeld bij de opleidingen voor leidinggevende
militairen wel gebeurt. Vooral de hoeveelheid stof en de beperkte tijd die vliegers hebben om te
trainen maakt het organiseren van zo’n speciale training moeilijk. Het CML heeft enige tijd een
workshop gegeven met betrekking tot conflicthanteringstechnieken als try-out voor de leerlingvliegers van de EMVO. Het stadium was echter nog te vroeg door de druk op de leerlingen om in hoog
tempo goede resultaten te behalen, waardoor er weinig intrinsieke motivatie was om de workshop
aandachtig te volgen.
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Hoofdstuk 4.

Het juridisch kader van CRM

Hoe wordt de CRM en daarmee conflictvaardigheid bij vliegers wettelijk geborgd?
In

dit

hoofdstuk

breng

ik

de

wetgeving

omtrent

de

toepassing

van

CRM

en

daarmee

conflictvaardigheidstraining in kaart. Voor deze uitwerking heb ik gesproken met dhr. mr. Robert Hirschel
(Militaire Luchtvaart Autoriteit) en dhr. mr. Robert-Jan Venema (Inspectie Leefomgeving en Transport) om een
helder beeld te krijgen van het systeem van zowel de militaire als de civiele luchtvaart reglementen.

§4.1. De autoriteiten
Wereldwijd zijn er verschillende instanties die invloed hebben op het uitwerken en uitoefenen van
reglementen met betrekking tot de vereisten van uitoefening van militaire en civiele vliegoperaties.
Bovenaan staat de International Civil Aviation Organisation (ICAO): een gespecialiseerde organisatie
van de VN en de verantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van richtlijnen en standaarden voor
de internationale luchtvaart.58 De richtlijnen zien niet alleen toe op veiligheidsvoorschriften voor
vliegers, maar ook worden voor het onderzoeken van vliegtuigongelukken protocollen ontwikkeld
door ICAO. Op basis van deze richtlijnen worden door de European Aviation Safety Agency (EASA) en
de Federal Aviation Administration (FAA; actief in de Verenigde Staten) door middel van een speciale
commissie de reglementen uitgewerkt voor de Europese en Amerikaanse luchtvaart. Voor dit
onderzoek laat ik de FAA achterwege en richt ik mij op EASA en de verdere Nederlandse instanties die
zich bezighouden met de wetgeving. EASA is verantwoordelijk voor milieubescherming en veiligheid in
de luchtvaart in Europa.59 Onder hun takenpakket vallen de uitwerking van regelgeving en certificering
en het bevorderen van veiligheidsnormen. In Nederland is de MLA (Militaire Luchtvaart Autoriteit)
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van regelgeving met betrekking tot de militaire luchtvaart, en
daarnaast de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) voor de regelgeving en vergunningen voor de
civiele luchtvaart.

§4.2. De wetgeving
§4.2.1. ICAO
In 1944 is ICAO opgericht door de VN bij besluit van de Conventie van Chicago (verdrag van Chicago).
Door de sterke ontwikkeling van de luchtvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog, was er behoefte
ontstaan aan regulering en afspraken omtrent de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van de
internationale luchtvaart.

60

Op wereldniveau is het ICAO die de richtlijnen en standaarden voor de
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https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vhxseqa81kv4.
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easa.nl.
60 https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx.
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luchtvaart ontwikkelt, met de steun van 193 aangesloten staten en groepen binnen de
luchtvaartindustrie. Dit gebeurt eens in de drie jaar tijdens de zitting van de Assemblee, waar nieuwe
ontwikkelingen besproken worden en nieuwe richtlijnen worden opgesteld. Op basis van deze nieuwe
richtlijnen en afspraken werkt EASA concrete uniforme regelgeving uit voor de Europese luchtvaart.

§4.2.2. Het systeem
Belangrijke wetgeving begint bij de Europese verordening 2018/1139, waarin gehanteerde basisregels
binnen de civiele luchtvaart en de oprichting van EASA door het Europees Parlement en de Europese
Raad zijn neergelegd (zie bijlage ....).61 Deze verordening staat boven alle regelgeving omtrent de
civiele EN militaire luchtvaart binnen Europa. Op elke lidstaat van de EU is de centrale wetgeving van
EASA van toepassing en is het de bedoeling dat de bijbehorende richtlijnen Acceptable Means of
Compliance (AMC) en Guidance Material (GM) on air operations geïmplementeerd worden. Deze
richtlijnen worden in overleg met de lidstaten en de bedrijven uit de sector opgesteld en hebben geen
bindend karakter. Als er niet wordt voldaan aan een dergelijke AMC, moet er toestemming gevraagd
worden aan de ILT voor een alternatief, door aan te tonen dat het veiligheidsniveau gelijk is aan de
AMC.62 De luchtvaartmaatschappijen en de KLu, in samenspraak met de ILT en de MLA, geven aan de
hand van AMC en GM invulling aan de details met een standard operation procedure (SOP). De Joint
Aviation Authorities Training Organisation (verder: JAA TO) spelen een belangrijke rol in de
ondersteuning en advisering met betrekking tot trainingen. Voor de oprichting van EASA was JAA de
organisatie die samen met de aangesloten lidstaten wetgeving met betrekking tot de luchtvaart
ontwikkelde. Nadat EASA in 2008 alle wetgevende taken heeft overgenomen, is JAA TO zich gaan
concentreren op trainingen (vandaar het later toegevoegde TO - Training Organisation).63 Dat er ook
daadwerkelijk aan de vereisten in de regelgeving wordt voldaan, wordt gecontroleerd door zowel de
MLA als door de ILT aan de hand van sporadische audits die eens in de zoveel tijd worden uitgevoerd.64
In principe worden alle gegevens bijgehouden in een soort jaarverslag ter inzage voor de autoriteiten.
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Zie bijlage 3 voor dit gedeelte van de verordening, en bijlage 4 voor de essentiële eisen in bijlage IV.
https://www.ilent.nl/onderwerpen/easa-regelgeving.
63 https://jaato.com/about-jaa-to/.
64 Een audit is een onderzoek naar een proces of organisatie, waarbij gecontroleerd wordt of de wet- en regelgeving
nageleefd wordt.
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§4.2.3. De verordening
Art. 23 van verordening 2018/1139 (EU) bepaalt dat piloten een certificaat of vergunning krijgen zodra
vastgesteld is dat zij voldoen aan de essentiële vereisten:
(…) alsook piloten, luchtverkeersleiders en personen, producten en organisaties die betrokken
zijn bij hun opleiding en medische keuring, moeten een certificaat of vergunning krijgen zodra
is vastgesteld dat zij voldoen aan de relevante essentiele eisen of, voor zover van toepassing,
de andere eisen die in of overeenkomstig deze verordening zijn vastgesteld.

In deel II van de verordening worden de vereisten voor de bemanning besproken:
art. 20 Essentiele eisen
Piloten en cabinepersoneel die betrokken zijn bij vluchtuitvoeringen met de in art. 2, lid 1, onder
b),

bedoelde

luchtvaartuigen,

niet

zijnde

onbemande

luchtvaartuigen,

alsmede

vluchtnabootsingsinstrumenten, personen en organisaties die betrokken zijn bij de opleiding,
toetsing, controle en medische keuring van die piloten en dat cabinepersoneel, moeten voldoen
aan de essentiële eisen in bijlage IV.65

In de genoemde bijlage IV voor essentiële eisen wordt onder art. 1:2 (pilotenopleiding- theoretische
kennis) beschreven waar een vlieger aan moet voldoen66:
Een piloot moet een kennisniveau bereiken en onderhouden dat passend is voor de in het
luchtvaartuig uit te voeren taken en dat in verhouding staat tot de risico’s die verbonden zijn
aan het type activiteit. Dergelijke kennis omvat tenminste het volgende:
 sub j: communicatie
 sub k: niet-technische vaardigheden, met inbegrip van het herkennen en beheersen
van bedreigingen en fouten.

Onder art.1:4 sub n (praktische vaardigheden verwerven en onderhouden) en art. 1:5 lid 1 sub e
(praktische vaardigheden aantonen en onderhouden) wordt wederom verwezen naar niet-technische
vaardigheden:
Niet-technische vaardigheden, met inbegrip van het herkennen en beheersen van bedreigingen
en fouten, met gebruikmaking van een goede beoordelingsmethode in samenhang met de
beoordeling van technische vaardigheden.

65
66

Zie bijlage 3 bij dit onderzoek.
Zie bijlage 4 bij dit onderzoek.
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Wat opvalt aan deze wetsartikelen is dat er op dit niveau nergens verwezen wordt naar conflict
resolution. Het algemene kader wordt geschetst, die met nadere richtlijnen ingevuld moet worden.

§4.2.4. Richtlijn, AMC, GM & SOP
Naar aanleiding van bovengenoemde verordening is de EU-richtlijn 965/2012 on air operations
opgesteld, waarin verplicht wordt om Flight Crew in CRM te trainen (Annex III-ORO.FC.115). Een
bijbehorende Acceptible Means of Compliance omtrent CRM is AMC1 ORO.FC.115.67 Deze AMC is
gericht op de vereisten van CRM-training. In onderdeel (f) Training Elements worden de
luchtvaartmaatschappijen en trainingsorganisaties verplicht om de genoemde onderwerpen (punt 1
t/m 7) te behandelen. Onderdeel (g) CRM training syllabus verschaft een tabel met de onderwerpen
die aanbod moeten komen en in welke mate per training. De wetgever heeft onder andere op dit punt
ook het behandelen van cultural differences (5) opgenomen in de verplichte trainingselementen.
Conflict solving wordt echter niet expliciet genoemd in deze richtlijn.
Naast de AMC ORO.FC115 staat de GM ORO.FC.115 die in aanvulling op de AMC als leidraad dient voor
luchtvaartmaatschappijen en instanties, en de meer specifieke invulling van een CRM-training regelt.68
In GM1 wordt de algemene definitie van CRM besproken, waarna in GM2 t/m GM7 de leeromgeving,
de minimale trainingstijden, de invulling en evaluatie, het NOTECHS en het trainer assessment volgen.
In tabel 1 van GM6 worden de elementen zoals in paragraaf 3.2. besproken, en daarmee conflict
solving wettelijk verplicht als onderdeel van het NOTECHS assessment (inbegrepen bij cooperation.
Ook in deze GM wordt conflictvaardigheid niet expliciet genoemd, terwijl het een belangrijke factor is
voor het behoud van een veilige werkomgeving in cockpit.

§4.2.5. MAR-OPS, Operation Manual & Training Manual
Op basis van de wetgeving van EASA en advies van de JAA wordt door de MLA eigen regelgeving voor
de militaire luchtvaart in Nederland afgegeven: de zogenaamde MAR-OPS (Military Aviation Regulation
– Operations). In bijlage 7ziet u een voorbeeld van zo’n document.69 In deel N (Flight Crew) van MAROPS 3 Helicopter Operations staat in art. 943 sub d wederom een verwijzing naar de elementen van
CRM. De richtlijnen uit de MAR-OPS worden per vliegbasis uitgewerkt voor de aanwezige squadrons.
Het bovengenoemde reglement bijvoorbeeld is samengesteld voor de helikopter squadrons en wordt
nader toegelicht in de Operations Manual.70 In deel D wordt onder 1.0.5. Training and Checking eerst
67

Zie bijlage 5 bij dit onderzoek.
Zie bijlage 5 en 6 bij dit onderzoek.
69 Zie bijlage 7 bij dit onderzoek
70 Zie bijlage 8; helaas kon ik niet de OM van het Defensie Helikopter Commando vinden, dus maak ik gebruik van de OM
van vliegbasis Eindhoven (fixed wing luchttransport).
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toegelicht wat het verschil is tussen een type rating (TR; training voor een bepaald vliegtuig) en
conversion course (CT; training voor een specifieke operatie). In zowel de TR als de CT is CRM verplicht.
Vanaf 1.0.5.2. wordt CRM en de elementen wederom genoemd met een verwijzing naar de
trainingssyllabus van zowel voor de TR als voor de CT.
Voor de TR voor een specifiek vliegtuig of helikopter bestaat een Training Manual voor de
vliegers. Als voorbeeld gebruik ik in dit geval de Training Manual voor vliegers van de NH-90 (Marine
helikopter).71 In art. 11 van deel II (Part 1. Basic – Theoretical Knowledge Instruction) wordt het doel
beschreven van de CRM training, en wordt er voor het eerst specifiek verwezen naar conflictoplossing.
Onder art. 4.2.1. (cooperation) wordt conflict solving als volgt uitgelegd: ‘Articulation of different
interpersonal positions with suggestions for solutions.’

Afbeelding 5. Regelementen en voorschriften binnen Defensie en meer specifiek binnen de Luchtmacht (bron: Defensie)

§4.2.6. MilNoTechS
Toch is al het bovengenoemde slechts een samenstel van verplichtingen die voortvloeien uit de
wetgeving en als leidraad dienen voor het personeel van de verschillende vliegbasis: de gecertificeerde
trainers en de vliegers die moeten voldoen aan de essentiële vereisten. Om inhoud te geven aan de
CRM-training heeft het CML een speciale handleiding voor de Military No Technical Skills (MilNoTechS)

71

Zie bijlage 9 bij dit onderzoek.
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uitgegeven, waarin zij uitgebreid het beoordelingssysteem toelichten.72 Dit systeem is de militaire
versie van het NOTECHS-systeem als besproken in par. 3.2. Conflict solving valt ook hier onder de
categorie Cooperation (par. 3.1.4.), met voorbeeldgedragingen die gelijk zijn aan de civiele variant:
Articulates differences of opinion.
Keeps calm in interpersonal conflicts.
Suggests conflict solutions.
Het element Conflict solving staat in verbinding met de andere elementen die onderdeel zijn van de
categorie Cooperation. Zo wordt onder Team building and maintaining (par. 3.1.1.) de elementen
motivates crew by appreciation (positiviteit), encourages inputs and feedbacks from others (open staan
voor elkaars mening en feedback), gives appropriate personal feedback (appropriate volume and tone
of voice), reacts positively to inputs and feedbacks genoemd. Allemaal factoren die zorgen voor een
goede werksfeer, open communicatie en daarmee vliegveiligheid. Supporting others (par. 3.1.3.) is een
ander element in deze categorie die ook indirect bijdraagt aan een conflictvrije samenwerking. De
voorbeeldgedragingen zijn helps other crew/flight members in demanding situations, offers assistance
en coaches other crew/flight members when required.

§4.3. Tussenconclusie III:
Hoe wordt de CRM en daarmee conflictvaardigheid bij vliegers w ettelijk geborgd?
Crew Resource Management wordt wettelijk verplicht voor de Europese Luchtvaart door EASA onder
leiding van ICAO (verordening 2018/1139). Op dit niveau wordt er nog niet over de details gesproken
van de trainingen die door de luchtvaartmaatschappijen en de KLu moeten worden verzorgd om te
voldoen aan de regelgeving. Aan de hand van deze wetgeving worden door richtlijnen en de
bijbehorende AMC en GM de nadere details van CRM-trainingen bepaald. In de GM wordt conflict
solving niet expliciet genoemd, maar is een element van de genoemde categorie cooperation als
onderdeel van het NOTECHS-systeem (par. 3.2.). Deze richtlijnen zijn niet verplicht, maar
luchtvaartmaatschappijen moeten bij een alternatief toestemming krijgen van ILT, vanwege het
voldoen aan een gelijkwaardig veiligheidsniveau.
Voor de militaire luchtvaart wordt er door de MLA op basis van de richtlijnen van EASA eigen
regelgeving geschreven, toegespitst op militaire operaties en vliegtuigen. De MAR-OPS bevat de
richtlijnen die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld helikopteroperaties (verplichting van CRM) en deze
worden nader uitgewerkt in operation manuals (hoe de CRM-training uitgevoerd moet worden). Voor
de inhoudelijke details heeft het CML een handleiding voor instructeurs waarin het militaire NOTECHSsysteem wordt uiteengezet en waarin conflictvaardigheid wordt toegelicht aan de hand van drie
voorbeeldgedragingen. In de wetgeving wordt conflict resolution of conflictmanagement niet
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Zie bijlage 10 bij dit onderzoek.
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genoemd. Een summiere verwijzing wordt uiteindelijk gemaakt in de handleidingen voor CRM-training,
als element binnen het NOTECHS-systeem.

Hoofdstuk 5.

Conflictvaardigheid in de praktijk

Hoe wordt de huidige conflictvaardigheidstraining binnen CRM in de praktijk
ervaren? En hoe gaat het management daarmee om?
In dit hoofdstuk bespreek ik de perspectieven van de ervaringsdeskundigen ten opzichte van
conflictvaardigheid in de praktijk. Daarbij maak ik gebruik van informatie uit de gesprekken die ik heb gehad
met Dominique Schreinemachers, Eric van den Nieuwendijk, Sandy Dekker, Tobias Schutte (vlieger KLM/oudvlieger Luchtmacht), Robert Surie (oud-testvlieger Fokker), Michael Kapteijn (vlieger-instructeur KLM) en
Benno Baksteen (oud-gezagvoerder KLM en vliegveiligheidsspecialist). Verder maak ik gebruik van de
bevindingen van Van der Fluit, omdat zij met haar onderzoek (inclusief interviews) een gedetailleerd beeld
toont van ‘the way of life’ binnen de KLM op het gebied van conflictvaardigheid.

§5.1. Civiele vliegers
De opleiding tot commercieel en militair vlieger (en deze vliegers vervolgens current houden), is een
kostbare aangelegenheid. Daarom zullen de meeste grote maatschappijen en de overheid niet snel
gewillig zijn om een vlieger te laten gaan wanneer een conflict uit de hand is gelopen. Reden om vanuit
het management op verschillende manieren aandacht te bieden voor een gezond werkklimaat.

§5.1.1. Gaandeweg leert men
Tijdens de trainingen wordt een veilige leeromgeving gecreëerd, waarin een open houding wordt
gevraagd van de vliegers en waarin fouten gemaakt mogen worden. Ook door middel van briefen en
debriefen probeert men te zorgen voor een goede werksfeer en een mogelijkheid tot het bespreken
van de gang van zaken tijdens de vlucht. Captains worden getraind om voorafgaand aan de vlucht
aandacht te besteden aan hun crewleden, wanneer hen iets opvalt aan hun gedrag of wanneer
crewleden aangeven (direct of indirect) dat er iets van persoonlijke aard speelt.
Voor vliegers is het van belang dat de verstandhouding goed blijft, terwijl zij mogelijk een verschil in
perspectief op inhoud ervaren tijdens het werk. Open staan voor andere zienswijzen, zich waarderend
opstellen (bijvoorbeeld tijdens de prebriefing) ter bevordering van speak up en het rekening houden
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met elkaars gevoelens wanneer er een meningsverschil ontstaat, zijn in de praktijk ontwikkelde
manieren om de sfeer en de samenwerking optimaal te houden.73

“CRM is behoorlijk geïntegreerd in de westerse luchtvaartmaatschappijen, toch kan het geen kwaad om meer
aandacht te besteden aan conflictvaardigheid door eerst te verdiepen in de theorie en daarna te oefenen in de
praktijk.”
- Benno Baksteen -

Van der Fluit beschrijft in haar onderzoek drie manieren waarop vliegers mogelijke conflicten
benaderen, wanneer deze ontstaan tijdens de vlucht74:
Convergeren:
 Zelfmanagement: verschil aankaarten.
 Interactie: samen oplossen (alle perspectieven uitwisselen, ervaring boven strepen
laten gaan), gelijk geven (fout toegeven, meegaan en zaadje planten, stilzwijgend
gelijk geven), overrulen (uitleggen waarom, keuze geven).
Bevriezen:
 Zelfmanagement: je emoties in bedwang houden, oplettend blijven ondanks afleiding.
 Interactie: vaststellen dat er een probleem is, gesprek over probleem parkeren, van
rol veranderen, werken volgens de standaardprocedures, vlucht uitzitten.
Escaleren:
 Zelfmanagement: afstand nemen, buiten emotie blijven.
 Interactie: mensen bedaren (emotie eruit halen, luisteren, inleven), stoppen met
samenwerken, stoppen met werken (afstappen, vlucht cancelen, vliegtuig landen),
rapporteren (management informeren, klacht indienen, rapport opstellen).

§5.1.2. Vangnet
Het management binnen de KLM probeert een optimale werkomgeving te creëren door middel van
bepaalde afspraken met de vliegers75:
De werk- en rusttijdenregeling voor vliegers zorgt ervoor dat ze fit to fly zijn en daarmee
voldoende energie hebben voor interactie met collega’s tijdens hun werk.
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Van der fluit 2016, p. 247.
Van der fluit 2016, p. 170.
75 Van der fluit 2016, p. 250.
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Vliegers werken continu met wisselende teams, waardoor de kans klein is dat ze nog een keer
met dezelfde crew vliegen. Dit maakt de kans op escalerende conflicten kleiner.
Om te voorkomen dat er competitiegedrag ontstaat op de werkvloer ten opzichte van
promotie, maakt KLM gebruik van een senioriteitsbeginsel. Iedere vlieger komt automatisch
aan de beurt voor promotie. Dit voorkomt dat vliegers geen promotie kunnen maken door
bijvoorbeeld een conflict.
Het management van KLM propageert en hanteert een cultuur die gericht is op mensvisie en
just culture, dat ‘leren van fouten, in plaats van afstraffen’ inhoudt. Dit bevordert ook het
reduceren van conflicten.
Michael Kapteijn, vlieger en tevens instructeur bij KLM, voegt daaraan toe dat KLM een goed vangnet
heeft als er toch een conflict is ontstaan tijdens een vlucht, voor zowel de vliegers als voor het
cabinepersoneel.
“In het verleden is er bij KLM weleens gebruik gemaakt van een speciale groep coaching/heidag, om een conflict
op te lossen tussen een vlieger en een groep crewleden, met een positief resultaat.”
- Michael Kapteijn -

Vliegers kunnen een conflict met een collega eventueel aankaarten bij de Chief Pilot, nadat zij zelf
geprobeerd hebben om het samen op te lossen.76 Hij nodigt de partijen dan uit voor een gesprek, en
wanneer men dan niet tot een oplossing komt en het conflict alsnog escaleert, wordt Hoofd Vliegdienst
op de hoogte gesteld en kan men te rade gaan bij een OVB (Onafhankelijk Vertrouwenspersoon
Burgerluchtvaart) van de vakbond VNV .77
Direct na de vlucht kan men een probleem of conflict ook melden bij de Crew Support Hub op Schiphol
en om advies vragen.
Niet alleen deze vangnetten, maar ook de bestaande hiërarchie helpt bij het oplossen van conflicten.
Uiteindelijk is de captain degene die de knopen doorhakt en de verantwoordelijkheid draagt voor de
veiligheid van zijn crewleden en passagiers aan boord.

“Just Culture is een heel belangrijk gegeven in de luchtvaart: wanneer er fouten gemaakt worden is het juist van
belang dat er gekeken wordt naar ‘waarom’ het fout is gegaan en niet direct gefocust wordt op ‘welke procedure’
overtreden is.”
- Benno Baksteen –
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De Chief Pilot is de chef vlieger van een gedeelte van de vloot (bijv. van de Boeing 737-unit). Dat betekent dat hij het
aanspreekpunt is voor alle vliegers op dat type vliegtuig.
77 Hoofd Vliegdienst is verantwoordelijk voor alle vliegers binnen KLM.
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§5.1.3. Multiculturele crews
Vanwege de toename van internationale airlines en de enorme vraag naar vliegers, wordt er veel
gewerkt met multiculturele crews. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben vijftig verschillende
nationaliteiten werkzaam als flightcrew.78 Dit kan problemen met zich meebrengen op het gebied van
communicatie, leiderschap en teamwork, door verschillen in cultuur, normen en waarden en
achtergrond. Helmreich en Meritt hebben al met hun onderzoek in 1998 aangetoond dat nationale,
bedrijfsculturele en professionele verschillen een significante invloed hebben op het gedrag van
flightcrews.79 Ook op het gebied van conflicthantering hebben bovengenoemde verschillen invloed.
“Het is juist ook interessant om onderzoek te doen naar communicatietrainingen voor multiculti-crews. Neem
bijvoorbeeld Indiase vliegers (kastensysteem): een copiloot uit de hogere Vaishya-kaste met een captain uit de
lagere Shudra-kaste kan voor een moeizame samenwerking zorgen. 1 Zuid-Amerikaanse captains zien hun positie
als een goddelijk gegeven en zijn de baas in de cockpit. De Nederlandse vliegers zijn daarentegen anders (beter)
‘opgevoed’.”
- Robert Surie -

78
79

Kanki, Anca & Chidester 2019, p. 192.
Helmreich et al., Improving Teamwork in Organizations: Applications of Resource Management Training, 2001,
p. 305-325.
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§5.2. Militaire vliegers
De vliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine verschillen van civiele vliegers.
Voorafgaand aan de opleiding voor militaire vliegers vindt er,
vergeleken met de selectie van de gerenommeerde vliegscholen,
een strengere selectie plaats (zowel medisch, psychologisch als
vliegaanleg) bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) om
het kaf van het koren te scheiden. De aangenomen leerlingvliegers krijgen eerst een militaire opleiding aan de Koninklijke
Militaire Academie in Breda en de initiële vliegopleiding op de

Afbeelding 6. Commercial van Defensie, 2008

vliegbasis Woensdrecht. Tijdens dit traject wordt, net als bij de
civiele vliegers, het volgen van CRM-trainingen door regelementen verplicht gesteld (zie hoofdstuk 4).

§5.2.1. Debriefen
Hoewel conflicthanteringstraining niet expliciet gebezigd wordt tijdens de opleiding, zit onder andere
het leren voorkomen van conflicten door de gehele bedrijfsvoering heen, volgens Van den
Nieuwendijk. Een belangrijke factor om conflicten te vermijden, is het ‘debriefen’ van iedere
uitgevoerde operatie. Daarnaast zijn de vaardigheden die behoren tot speak up en het fit to fly zijn,
belangrijke elementen die de militaire vlieger, net zoals de civiele vlieger, moet beheersen.

“Bij de Marine worden de vliegers tijdens een missie 3 maanden gestationeerd op een schip, waardoor ze niet
alleen nauw samenwerken maar ook 24/7 met elkaar opgescheept zitten. Daarom is er 12 weken voorafgaand
aan een missie een opwerktraject voor de crew. Naast de technische skills en simulatorsessies, ligt de focus
voornamelijk op het CRM-gedeelte en wordt er gewerkt aan teambuilding.”
- Eric van den Nieuwendijk -

Er moet een balans zijn tussen samenwerken en de hiërarchische verhouding. Zeker tijdens missies
moet er snel gehandeld kunnen worden en is er, anders dan bij commerciële vluchten, helemaal geen
tijd om in discussie te gaan tijdens de vlucht. De hiërarchie is in sterke mate aanwezig tijdens een
operatie, wat door de vliegers en andere crewleden geaccepteerd wordt: vliegers moeten in een ‘split
second’ kunnen reageren in precaire situaties, en daarbij hoort het respecteren van rangen en de
daarmee samenhangende verantwoordelijkheden. Het debriefen na een gevlogen missie is een
belangrijk onderdeel om bepaalde beslissingen en moeilijke situaties te analyseren en te bespreken
met elkaar, ook met het oog op ‘lessons learned’.
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“Bij de KLu leer je eerlijk te zijn over je eigen fouten en deze te bespreken tijdens het debriefen. Dit is belangrijk
voor lessons learned. Daarnaast wordt de uitspraak ‘we zijn geen dameskappers’ gebezigd. Een fout wordt
besproken en daarna gaat men weer verder. De militaire vliegers zijn wat dat betreft meer doelgericht, hebben
een hardere mindset en meer discipline dan de civiele vliegers. Maar zij hebben zodoende ook een sterkere band.
Hiermee worden in de praktijk situaties gede-escaleerd voordat er sprake is van een conflict.”
- Tobias Schutte -

Toch zitten er risico’s aan vast, wanneer een conflict ontstaat en er een beroep wordt gedaan op de
hiërarchische verhouding: een vlieger kan dan psychisch ‘afhaken’ en zowel verbaal als in gedrag niet
meer reageren op zijn meerdere.
Schreinemachers, ervaringsdeskundige als militair vlieger bij de KLu en MfN-geregistreerde mediator,
meent dat trainen in conflictvaardigheden een gemist onderdeel is van de CRM-trainingen en vindt dat
de militaire vliegers daardoor te weinig onderricht worden op het gebied van conflictmanagement.

“Het zou inderdaad goed zijn als er een ‘roadshow’ wordt georganiseerd die langs de squadrons gaat om het
belang van conflictvaardigheid in en buiten de cockpit aan te kaarten en er meteen gefaciliteerd wordt in
oefendagen met acteurs. Ook de commandanten zullen achter dit idee staan.”
- Dominique Schreinemachers -

§5.2.2. Een voor allen, allen voor een!
Bij Defensie staat kameraadschap hoog in het vaandel, waardoor er veel aandacht besteed wordt aan
teambuilding tijdens de trainingen. De vliegers van de Luchtmacht worden aangenomen op bepaalde
karaktertrekken die nodig zijn om snel beslissingen te kunnen maken. Om botsing tussen karakters te
voorkomen, is teambuilding belangrijk. Ook conflicthanteringstraining aan de hand van methodes als
DiSC, Thomas-Kilmann en de Managerial grid zou daar onderdeel van moeten zijn, volgens
Schreinemachers. Bij Marine-vliegers wordt tijdens het opwerktraject extra aandacht besteed aan
teambuilding en worden ze onder andere gecoacht door de vlieger-psychologen.

“Het terughalen van een vlieger of het staken van een missie gaat tegen de natuur van de militair in. De
uitzending/missie is voor militairen een belangrijk deel van hun werkzame leven. Daarom wordt er alles aan
gedaan om een mogelijk conflict te voorkomen of op te lossen. Eventueel wordt een vlieger-psycholoog invlogen
om te ondersteunen.”
- Sandy Dekkers -
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Het verblijf op een schip voor drie maanden lang is anders dan op een vliegbasis. Wanneer er toch een
conflict tussen de crewleden speelt, wordt er alles aangedaan om het op te lossen. De volgende
stappen worden dan in volgorde genomen:
I.

Melding bij de detachementscommandant die in gesprek gaat met partijen.

II.

Melding bij de vluchtcommandant (de vluchtleiding, die ook de crew samenstelt).

III.

De vlucht- chef maakt in samenwerking met een vlieger-psycholoog van het CML een
plan van aanpak.

IV.

Gesprek met partijen, onder leiding van de vlieger-psycholoog.

Wanneer een conflict ondanks bovenstaande opties, niet beslecht wordt, kan men contact zoeken met
de adviseurs van cluster AGO, voor gespreksbegeleiding, bemiddeling of mediation. Van belang is dat
er commitment is vanuit beide partijen en dat het op vrijwillige basis gebeurd en ze niet verplicht
worden door een leidinggevende.

§5.3. Tussenconclusie IV:
Hoe wordt de huidige conflictvaardigheidstraining binnen CRM in de praktijk
ervaren? En hoe gaat het management daar mee om?
Niet alleen omdat het werven en trainen van vliegers een kostbare aangelegenheid is maar ook
omdat CRM bijdraagt aan een sociaal veilige werkplek en daarmee reputatiebehoud van de
instantie/luchtvaartmaatschappij, wordt vanuit het management op verschillende manieren
aandacht gegeven aan conflicten als die zich voordoen en worden alle mogelijke oplossingen
aangedragen om een conflict te beslechten. Een voorbeeld is het zorgen voor een veilige
leeromgeving en het stimuleren van speak up. Captains hebben de taak om aandacht te besteden
aan hun crew en eventueel coachend op te treden wanneer een conflict zich voordoet.
Om een conflict te voorkomen heeft het management in de civiele luchtvaart meestal verschillende
afspraken gemaakt met vliegers:
Goede werk- en rusttijdenregeling (fit to fly)
Wisselende teams
Senioriteitsbeginsel
Just Culture
Van der Fluit heeft in haar onderzoek drie verschillende manieren beschreven van gedragingen die
vliegers toepassen wanneer zij een conflict ervaren: convergeren, bevriezen en escaleren. Het
management biedt een vangnet bij een conflict wanneer de vliegers er zelf niet uitkomen, zoals
coaching of gesprekken.
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Een interessant onderwerp voor nader onderzoek is de multiculturele crew: hoe wordt
conflictvaardigheid getraind bij maatschappijen waarbij de flight crew bestaat uit meerdere culturele
achtergronden? Zowel Surie als Schutte geven aan dat een onderzoek naar verschillende culturen in
de cockpit en conflictvaardigheid van belang is.
Bij militaire vliegers moet er een balans zijn tussen samenwerken en hiërarchische verhouding.
Belangrijk is het moment van debriefen, waarbij speak up uitgedragen moet worden en gemaakte
fouten besproken worden. Ook moet er ruimte zijn om bepaalde beslissingen die genomen zijn te
bespreken. Militaire vliegers moeten snel kunnen handelen, waardoor er geen ruimte bestaat voor
discussie. Hiërarchie wordt geaccepteerd door de vliegers, wat ook een risico met zich meebrengt:
wanneer een conflict speelt, bestaat de kans dat een van de partijen zich afsluit voor communicatie
en niet meer reageert op zijn meerdere. Schreinemachers geeft aan dat er veel meer
conflictvaardigheid getraind moet worden en suggereert voorlichtings- en oefendagen op de
squadrons waarbij direct geoefend kan worden met trainingsacteurs.
Bij de vliegers van de Marine is de samenwerking nog intenser vanwege hun verblijf op een fregat.
Daarom is het des te meer van belang dat conflicten worden voorkomen. Ook omdat uitzending een
belangrijk deel van het leven van een militair is. Als een conflict, na zelfmanagement, toch escaleert,
worden militairen opgevangen door leidinggevenden en psychologen van het CML. Daarnaast
kunnen de mediators van AGO ingeschakeld worden.
De meningen zijn verdeeld over de toepassing van conflictvaardigheidstraining. In de Nederlandse
civiele luchtvaart worden vliegers in principe goed opgeleid door CRM-trainingen en wordt door
middel van briefen een goede werksfeer gestimuleerd. Conflictvaardigheid wordt niet expliciet
getraind, maar is wel onderdeel van CRM. Een multiculturele cockpitsamenstelling wordt steeds
normaler door de expansieve groei van internationale luchtvaartmaatschappijen en daardoor
behoefte aan grote aantallen vliegers, waardoor het belang van conflictvaardigheid in de cockpit
groeit door de verschillende normen en waarden. Bij de militaire vliegers kan ook meer aan
conflictvaardigheidstraining worden ondernomen, meent Schreinemachers. Dit wordt
tegengesproken door Schutte: de militaire vliegers wordt aangeleerd om eerlijk te zijn en hun fouten
te bespreken, daar wordt niet moeilijk over gedaan.
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Hoofdstuk 6.

Conclusies & aanbevelingen

Hoe wordt conflictvaardigheid op dit moment geborgd voor de vliegers in zowel
de civiele luchtvaart als in de militaire luchtvaart in Nederland?
§6.1. Conclusies
De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat het van groot belang is
dat het Ministerie van Defensie en civiele luchtvaartmaatschappijen zoals de KLM aandacht (blijven)
besteden aan vaardigheden die benodigd zijn om een sociale veilige werkplek te creëren voor hun
vliegend personeel, waarbij speak up de norm is. Dit kan alleen worden geborgd door het herhalend
trainen in leiderschaps-, communicatie- en conflictvaardigheden, waarmee het ‘aanspreken,
aanspreekbaar zijn en tegenspraak organiseren’ gestimuleerd wordt.
Vandaag de dag wordt bij de KLM nog steeds naar verwezen naar het ongeluk in 1977 op Tenerife waarmee ik begon ter inleiding van dit onderzoek - als DE wake-up call om meer aandacht te besteden
aan human factors, soft skills. Dankzij de werkgroepen die NASA in 1979 en 1986 organiseerde, werd
Crew Resource Management door de jaren heen ontwikkeld en genormaliseerd. Conflicthantering of
Conflict Resolution is daar indirect onderdeel van: er wordt in wetgeving niet specifiek naar verwezen,
maar het wordt wel in de handleidingen van het NOTECHS-systeem wordt het als element van
samenwerking of Cooperation genoemd.
De vraag is of het belang van conflictvaardigheidstraining groter is en daarmee meer aandacht vereist,
dan slechts een verwijzing met daarbij een zeer korte toelichting over de bijbehorende gedragingen.
Tijdens mijn onderzoek heb ik met verschillende specialisten en ervaringsdeskundigen gesproken, en
heb

ik

hen

de

vraag

voorgelegd

of

er

voldoende

aandacht

besteed

wordt

aan

conflicthanteringstechnieken bij de CRM-trainingen. Het merendeel van de bevraagden is van mening
dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan conflictvaardigheid. Ook de vliegeropleidingen bij
CAE en bij de Koninklijke Luchtmacht hebben geen aparte module voor conflict resolution.
Tijdens de verplichte checks worden vliegers in simulatorsetting of tijdens een vlucht gecontroleerd
op hun CRM-skills en wordt er gekeken hoe zij onderling met elkaar communiceren. Wanneer er een
conflict ontstaat, wordt hun manier van het benaderen van een conflict geanalyseerd en bij de
debriefing na de vlucht besproken. Dankzij de inrichting binnen zowel Defensie als de KLM worden
(beginnende) conflicten in principe goed opgevangen door het management. Het bieden van diensten
zoals mediation en bemiddeling ter ondersteuning om conflicten op te lossen als deze zijn geëscaleerd,
dragen daar in positieve zin aan bij. De aanwezigheid van mediators binnen de organisatie zouden een
versterking zijn, zeker wanneer ervaringsdeskundigen zoals vlieger-mediators ingezet kunnen worden
bij geëscaleerde conflicten.
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Tijdens de trainingen worden er weinig tot geen tools gegeven aan de vliegers, zoals dat WEL gebeurt
in de modules met betrekking tot conflicthantering in de opleidingen voor leidinggevende militairen.
Bij KLM heeft Van der Fluit wel naar aanleiding van haar onderzoek met betrekking tot conflicten een
infographic kunnen ontwikkelen die opgenomen is in de trainingen.
Bij de militaire vliegers wordt er nauwelijks aandacht besteed aan conflictvaardigheden, hetgeen het
CML wil veranderen binnen de toekomstige CRM-trainingen. Want om gewoonten te doorbreken en
de zekerheid te hebben om op basis van zelfmanagement conflicten te kunnen beslechten, moet er
op herhalende wijze getraind worden met conflicthanteringstechnieken om de huidige cultuur te
veranderen, zodat er ruimte ontstaat voor conflict oplossend vermogen. Het verschil in ‘opvoeding’
van de militaire en de civiele vlieger veroorzaakt soms problemen, wanneer er een overstap gemaakt
wordt naar de civiele luchtvaart. Ook dit kan verbeteren als de cultuur bij de militaire luchtvaart
verandert.
Een andere uitdaging op het gebied van conflicthantering in de cockpit is de toename van multiculturele flight crews bij (internationale) luchtvaartmaatschappijen. Door een verschillende culturele
achtergrond met andere normen en waarden, kan dit communicatie en daarmee het beslechten van
een (beginnend) conflict bemoeilijken.
Een suggestie die voortvloeit uit onderzoek is het ontwikkelen van een speciale module Aviation
Conflict Management, waarin vliegers nog meer geconfronteerd worden met zelfreflectie, en tools
meekrijgen om met conflicten om te gaan en door oefening de gehanteerde theorieën in praktijk te
brengen. In de vorm van een blended learning met tools zal de training effectiever en eenvoudig te
combineren zijn met andere werkzaamheden. Tevens worden door deze wijze van training de
aangeleerde technieken, mede door terugkomdagen waar onder begeleiding van ervaren mediators
met elkaar kan worden geoefend, beter geborgd.

Goede communicatie en een conflictvrije omgeving zijn van levensbelang in zowel de civiele als de
militaire cockpit. Dat dit heden ten dage nog een uitdaging kan zijn, blijkt uit het recente voorval dat
beschreven staat in het artikel #doeslief uit het tijdschrift Op De Bok (bijlage 1) van de Vereniging
Nederlandse Verkeersvliegers.

68

§6.2. Aanbevelingen:
Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:

Geadviseerd wordt aan het CML om samen met cluster AGO een brainstormsessie te
organiseren om te kijken hoe er meer aandacht gegeven kan worden aan
conflictvaardigheden binnen de CRM-trainingen voor militaire vliegers.

Daarnaast wordt het Ministerie van Defensie en de KLM aanbevolen om een module Aviation
Conflict Management te realiseren in de vorm van een blended learning met tools zoals op
dit moment door het cluster AGO ontwikkeld wordt voor leidinggevenden binnen de
defensieorganisatie. Dit zou een stap in de goede richting zijn.

Laat praktijk en wetgeving hand in hand door conflict resolution een sterkere positie te geven
in de Europese richtlijnen voor de luchtvaart omtrent CRM vanuit.

§6.3. Suggesties voor vervolgonderzoek
Door toename van internationale luchtvaartmaatschappijen zijn multiculturele crews een
bekend gegeven. Door de verschillende culturele achtergronden met de bijbehorende set
normen en waarden, is vervolgonderzoek op het gebied van conflicthantering bij vliegers
met culturele verschillen van belang. De vraag kan gesteld worden hoe vliegers met
verschillende culturele achtergronden bij internationale luchtvaartmaatschappijen (extra)
getraind worden in communicatie- en conflictvaardigheden.

Een andere vraag die gesteld kan worden, is hoe de afwezigheid van een goede werk- en
rusttijdenregeling, van continue roulatie en van een senioriteitsbeginsel – bijvoorbeeld bij
bepaalde budget-airlines – effect kunnen hebben op de communicatie- en
conflictvaardigheden, en daarmee de samenwerking in de cockpit.

Ook is het interessant om te kijken naar de verschillen tussen de opleiding, de cultuur en het
gedrag van militaire vliegers en civiele vliegers, en wat dat voor effect heeft op
samenwerking, wanneer er een overstap wordt gemaakt naar de civiele luchtvaart.
----
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Bijlage 1

Artikel

‘#Doeslief’

—

Op de Bok, 2019 nr. 3

Tekst: Martocs van Pctrc ren
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Niet echt gebeurd, denk je vast. Helaas. Bovenstaand
voorbeeld van huftergedrag heb ik persoonlijk en met
open mond mogen aanhoren op de GND-frequentie van

KI.MJ 008 give way to
company Embraer
leaving Bravo
platform, KLM7008

Schiphol. Daar waar de controllers op dc verschillende
Schiphol-frequenties vaak rap van antwoord zijn, bleef het

wilco

hier even stil.

t.”

1
1
1

Huftergedrag. We zijn er allemaal slachtoffer van én schul
dig aan. Inmiddels is dit woord net zo ingebakken in dc
Nederlandse taal als googelen, tuintegeltaks of treitervlog

KI.M1333 you are
number one,
KLMJ 333 roger...

Y,

1

ger. Maar waarom is ‘huftergedrag’ zo veel gebruikt in 2019
en niet in 2000 of 1950? Waren er toen minder hufters?

Uhhh, ground,
KLM1333, confirm
number one?

Gedroegen we ons nettcr tegenover elkaar?

77
Affirm KLM13331
KLMJOO8 you
were totd to walL

II
,,) 1

L
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Drie decennia geleden hadden we Sjonnie en Anita, de
aso’s uit de jaren 8o en 90. Gekenmerkt door joggingbroe
ken, foute kapsels en een blikje bier in de hand. Beetje

KLM7008, the
Embraer was
going so slow,

rondhangen, niet werken, uitslapen en naar foute muziek
luisteren.

we decided to
continue.

Begin 2000 hadden we de hanongeren. Groepjes rondhangende tieners met niets beters te doen dan hangen.
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Artikel

Zij stonden bekend om het sissen naar vrouwen, rotzooi
maken, kleine criminaliteit en het af en toe in elkaar slaan
van een homostel.

tafel hebt gekregen omdat ze geen caesarsalade hebben,
onbeschoft gedrag tegen de ober omdat het menu niet in
het Engels is of geen fooi willen geven omdat het leven al
zo zwaar is. Soms helpt diep in- en uitademen niet meer
en vervaagt de grens tot het hufterschap in een rap tempo.

De huidige hufters
zitten overal

Maar wie is hier dan de hufter?
Terug naar het incident op Schiphol. Dit is helaas geen

Inmiddels zijn we aanbeland in

2019

en kan ik geen

op zichzelf staande gebeurtenis. Tijdens piekuren ligt de

precieze groep met hufters meer aanwijzen. De huidige

irritatiegrens bij ons en AlG duidelijk lager. En ook hier

hufters zitten overal, in alle lagen van de samenleving:

denken we weer dat we alles maar kunnen zeggen en de

oude iouwtjes dringen voor in de supermarkt, moeders

frequentie kunnen blokkeren met lange zinloze discussies.

parkeren hun bakfiets voor de ingang van de winkel,

Eerlijk toegeven, is er iemand bij wie de irritaties niet soms

bumperklevers in de file omdat het niet snel genoeg gaat,

de overhand krijgen? TSAT-veranderingen, buitenlandse

zwartrijders bespugen de buschauffeur, ouders schelden

maatschappijen die er niets van begrijpen, banen die dicht

de juf uit omdat hun kind geen vwo-advies krijgt. Het zit in

zijn, mensen die door je heen praten op de frequentie,

alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen.

ondoorzichtige protocollen, en ga zo maar door.

Ook de politiek

—

met voorbeeldfunctie

—

doet hier lek

Alles komt voorbij en
geen opmerking wordt
geschuwd

ker aan mee: elkaar zwartmaken, gesofisticeerd uitschcl
den, wantrouwen kweken. Politieke partijen aan beide
uiteinden van het spectrum draaien op huftergedrag: angst
inboezemen en verdeel-en-heerstactiek. Hoe meerje an
dere bevolkingsgroepen zwart weet te maken, hoe beter je
het in de peilingen doet. En als ze zelf commentaar krijgen,

Gedragsverbeteringsclub SlEE wil met de campagne

dan is het allemaal onjuist, gelogen of fake news.

ftdoeslief, die dit jaar van start is gegaan, laten zien hoeveel
onaardig gedrag er is. Groot en klein. Laten we er met z’n

Social media is misschien wel de plek waar hufters zich het

allen wat aan doen, aldus SIRE. Zeg tegen alle schreeuwers,

meest uiten: het geeft je een stem, maar geen gezicht. En

schelders, bumperklevers, korte lontjes, asocialen, pestkop

nu kan ik ook met een vingertje naar onszelf wijzen: met de

pen, herrieschoppers, treiteraars en spugers: DOESLIEF.

cao-onderhandelingen in volle gang begint ook het mod
dergooien tussen de verschillende groepen binnen KLM,

Met het eind van dit artikel in zicht verwachten jullie

maar ook tussen de vliegers onderling weer: de bonusrege

natuurlijk mijn persoonlijke oplossing voor alle hufterpro

ling, pensioenleeftijd, verlengde binding, werk- en rusttij

blemen. Helaas... Ik ben ook maar een simpele vlieger, geen

den, IPB-regelingen. Alles komt voorbij en geen opmerking

psycholoog of filosoof. Misschien is dit een fase, lachen we

wordt geschuwd. Soms alleen maar om te stangen, waar

er over twintig jaar om. Is dit het begin van het einde of het

weer een verhitte discussie op volgt. Vrijheid van menings

einde van het begin? Ja, ik denk dat we ons in

uiting betekent blijkbaar dat alle fatsoensnormen zomaar

tegenover elkaar gedroegen. De hufters waren er wel, waar

van tafel geveegd mogen worden.

schijnlijk in dezelfde getalen, maar de sociale controle was

1950

netter

er ook. Die lijkt tegenwoordig nog wel eens te ontbreken.
Ik beschouw mezelf niet als heilig boontje. Ik merk dat ik
zelf ook steeds vaker geïrriteerd ben door het gedrag, of

Daarom, ga niet op je telefoon zitten kijken als je uit eten

ontbreken van fatsoen bij mensen om mij heen. Gezellig

bent, luister als iemand tegen je praat, behandel ande

met zijn allen uit eten op nachtstop levert bij mij soms

ren als je gelijke en denk na voor je iets doet of zegt. Dat

al genoeg ergernissen op: facebookende collega’s tijdens

anderen zich als hufter gedragen betekent niet dat dit het

het avondeten, een restaurant uitlopen terwijl je net een

nieuwe normaal is.

29

OpdeBok 2019 INr.3

Bijlage 2. Vragenlijst Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument

lhomasKilmann
Conflict Mode
Instrument
PROFILE AND INTERPRETIVE REPORT

.

Kenneth W. Thomas and Ralph H Kilmann

tki

Vragenlijst

flrnrnirnnzmn

SMVBO

Vragenlijst_Thomas-Kilmann

SMVBO

-

Pagina 1 van 5

20-3-2017

Ilmtftt1mrT

SMVBO!
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Thomas-Kilmann instrument (TKI) voor conflicthantering
Denk aan situaties waarin u merkt dat uw wensen verschillen van die van een ander. Denk daarbij
niet aan conflicten in uw privéleven maar aan conflicten op het werk, zoals met een collega of met
uw chef. Hoe reageert u meestal in zulke situaties?
De volgende pagina’s bevatten 30 paar uitspraken waarin mogelijke gedragingen worden
beschreven. Omcirkel voor ieder paar de letter (‘A’ of ‘B’) voor de uitspraak die uw gedrag het
beste beschrijft.
In veel gevallen zal noch de uitspraak ‘A’ noch de uitspraak ‘B’ zeer typerend zijn voor uw gedrag,
maar kies dan het antwoord dat het dichtstbij uw gedrag ligt. Vul de vragen vooral intuïtief in, dus
zonder lang wikken en wegen.
1.
A.
B.

Er zijn momenten waarop ik anderen verantwoording laat nemen voor het oplossen van
een probleem.
In plaats van te onderhandelen over dingen waar we het niet over eens zijn, probeer ik de
nadruk te leggen op dingen waar we het wel over eens zijn.

2.
A.
B.

Ik probeer een compromis oplossing te vinden.
Ik probeer rekening te houden met al zijn/haar en mijn belangen.

A.
B.

Ik ben meestal vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
Ik probeer de ander gerust te stellen en onze relatie intact te houden.

A.
E.

Ik probeer een compromis oplossing te vinden.
Soms offer ik mijn eigen wensen op voor de wensen van de ander.

3.

4.

5.
A. Ik vraag consequent om hulp van de ander bij het zoeken naar een oplossing.
B. Ik probeer te doen wat noodzakelijk is om onnodige spanningen te vermijden.
6.
A.
8.

Ik probeer het creëren van ongemakkelijke situaties te vermijden.
Ik ben dwingend in het naar voren brengen van mijn standpunt.

7.
A. Ik probeer de kwestie uit te stellen tot ik wat tijd heb gehad om erover na te denken.
B. Ik lever een aantal punten in, in ruil voor andere.
8.
A.
8.

Ik ben meestal vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
Ik probeer alle belangen en kwesties meteen openbaar te maken.

A.
B.

Ik vind dat verschillen niet altijd de moeite waard zijn om je zorgen over te maken.
Ik doe enige moeite om mijn zin te krijgen.

A.
8.

Ik ben vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
Ik probeer een compromis cpiossing te vinden.

A.
B.

Ik probeer alle belangen en kwesties meteen openbaar te maken.
Ik probeer de ander gerust te stellen en onze relatie intact te houden.

9.

10.

11.
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12.
A. Ik vermijd soms het innemen van standpunten die voor controverse kunnen zorgen.
B. Ik laat de andere persoon een aantal van zijn/haar standpunten behouden als ik een paar
van mijn standpunten mag behouden.
13.
A.
B.

Ik stel een middenweg voor.
Ik ben vasthoudend in het overbrengen van mijn standpunt.

A.
A.

Ik vertel de ander mijn ideeën en vraag naar die van hem/haat.
Ik probeer de ander de logica en voordelen van mijn standpunt te laten zien.

14.

15.
A. Ik probeer de ander gerust te stellen en onze relatie intact te houden.
B. Ik probeer te doen wat noodzakelijk is om spanningen te vermijden.
16.
A.
A.

Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
Ik probeer de andere persoon van de voordelen van mijn standpunt te overtuigen.

A.
B.

Ik ben meestal vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
Ik probeer te doen wat noodzakelijk is om onnodige spanningen te vermijden.

17.

18.
A. Als het andere mensen gelukkig maakt, laat ik ze misschien hun mening handhaven.
B. Ik laat andere mensen een aantal van hun standpunten behouden als ik een paar van mijn
standpunten mag behouden.
19.
A.
B.

Ik probeer alle belangen en kwesties meteen openbaar te maken.
Ik probeer de kwestie uit te stellen tot ik wat tijd heb gehad om erover na te denken.

A.
B.

Ik doe moeite om onze verschillen onmiddellijk op te lossen.
Ik probeer een eerlijke combinatie van winst en verlies voor ons beiden te vinden.

A.

Bij het aangaan van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van
de andere persoon.
Ik neig altijd naar een rechtstreekse bespreking van het probleem.

20.

21.

B.
22.

A. Ik probeer een standpunt te vinden dat een middenweg vormt tussen dat van hem/haar en
die van mij.
B. Ik maak mijn wensen duidelijk op een vastberaden manier.
23.
A. Ik houd me vaak bezig met het voldoen aan al onze wensen.
B. Er zijn momenten waarop ik anderen verantwoording laat nemen voor het oplossen van het
probleem.
24.
A. Als het standpunt van de ander erg belangrijk voor hem/haar lijkt te zijn, zou ik proberen
aan zijn/haar wensen te voldoen.
B. Ik probeer de andere persoon te laten instemmen met een compromis.
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25.
A.
B.

Ik probeer de andere persoon de logica en voordelen van mijn standpunt te laten zien.
Bij het aangaan van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van
de andere persoon.

A.
B.

Ik stel een middenweg voor.
Ik houd me bijna altijd bezig met het voldoen aan al onze wensen.

26.

27.
A. Ik vermijd soms het innemen van standpunten die voor controverse kunnen zorgen.
B. Als het andere mensen gelukkig maakt, laat ik ze misschien hun mening handhaven.
28.
A. Ik ben meestal vastberaden in het nastreven van mijn doelen.
B. Ik vraag meestal om hulp van de ander bij het zoeken naar een oplossing.
29.
A. Ik stel een middenweg voor.
B. Ik vind dat verschillen niet altijd de moeite waard zijn om je zorgen over te maken.
30.
A.
B.

Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
Ik deel het probleem altijd met de andere persoon, zodat we naar een oplossing kunnen
zoeken.
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verdrag. Voor producten, onderdelen en niet-geïnstalleerde apparatuur moeten echter de essentiële eisen inzake
milieuverenigbaarheid van bijlage III bij deze verordening gelden voor zover de bepalingen van het Verdrag van
Chicago geen eisen inzake milieubescherming bevatten. De mogelijkheid moet worden geboden om ook voor
deze producten, onderdelen en niet-geïnstalleerde apparatuur gedetailleerde eisen op het gebied van milieube
scherming vast te leggen.

t 1 9)

Voor de veilige verlening van grondafhandelingsdiensten en AMS moeten essentiële eisen worden vastgesteld.

(20)

Aangezien de burgerluchtvaart steeds meer afhankelijk is van moderne informatie- en communicatietechno
logieën, moeten essentiële eisen worden vastgesteld om de beveiliging van de door de burgerluchtvaartsector
gebruikte informatie te waarborgen.

(21)

Aan de verplichtingen van de luchtvaartterreinexploitant kan rechtstreeks door de luchtvaartterreinexploftant
worden voldaan, of in sommige gevallen, door een derde partij. In die gevallen moet de luchtvaartterreinex
plokant met die derde partij een regeling hebben getroffen om de naleving van deze verordening en van de uit
hoofde van deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, te waarborgen.

(22)

Er moeten essentiële eisen worden vastgesteld inzake het melden en analyseren van veiligheidsvoorvallen. De
gedetailleerde regels met het oog op het waarborgen van de uniforme toepassing en naleving van deze essentiële
eisen moeten stroken met Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad (‘).

(23)

Luchtvaartproducten, onderdelen en niet-geïnstalleerde apparatuur, luchtvaartterreinen en hun veiligheidsgerela
teerde uitrusting, exploitanten van luchtvaartuigen en luchtvaartterreinen, ATM/ANS-systemen en -componenten
en ATM/ANS-verleners, alsookj,iloten, luchtverkeersleiders en personen, producten en organisaties die betrokken
zijn bij hun opleiding en medische keuring, moeten een certificaat of vergunning krijgen zodra is vastgesteld dat
zij voldoen aan de relevantçgentiële eisen of, voor zover van toepassing, de andere eisen die in of overeen
komstig deze verordening zijn vastgesteld. Om het certificeringsproces te faciliteren, moeten de nodige gedetail
leerde regels voor de afgifte van deze certificaten en, voor zover relevant, de verklaringen die daartoe moeten
worden ingediend, worden vastgesteld, rekening houdend met de doelstellingen van deze verordening en de aard
en het risico van de specifieke activiteit in kwestie.

(24)

Cabinepersoneel dat betrokken is bij commercieel luchtvervoer moet worden gecertificeerd en moet na certifi
cering een attest krijgen. Om te zorgen voor uniforme regels voor het verstrekken van die certificering moeten
aan de Commissie uiwoenngsbevoegdheden worden toegekend tot vaststelling van de gedetailleerde regels en
procedures voor de kwalificatie van cabinepersoneel. Het moet voor de Commissie ook mogelijk zijn om, in die
uitvoeringshandelingen, met aandacht voor de aard van de activiteit in kwestie en het eraan verbonden risico, van
cabinepersoneel dat betrokken is bij andere soorten activiteiten te vereisen dat het zich laat certificeren en een
attest bezit. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU)
nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (2)

(25)

De organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp en de productie van luchtvaartproducten, -onderdelen en nietgeïnstalleerde apparatuur moeten de mogelijkheid krijgen om een verklaring in te dienen waaruit blijkt dat het
ontwerp van de producten, onderdelen en niet-geïnstalleerde apparatuur voldoet aan de relevante sectorale
normen, indien dit geacht wordt een aanvaardbaar veiligheidsniveau te zullen waarborgen. Deze mogelijkheid
moet worden beperkt tot producten die worden gebruikt in de sport- en recreatieve luchtvaart, en moet gepaard
gaan met passende beperkingen en voorwaarden om de veiligheid te waarborgen.

(26)

Aangezien naast bemande luchtvaartuigen ook onbemande luchtvaartuigen vluchten uitvoeren in het luchtruim,
dienen deze laatste onder deze verordening te vallen, ongeacht hun gewicht. De technologieën voor onbemande
luchtvaartuigen maken nu een breed spectrum aan vluchtuitvoeringen mogelijk en voor deze vluchtuitvoeringen
moeten regels worden opgesteld die in verhouding staan tot het risico van de specifieke vluchtuitvoering of het
type vluchtuitvoeringen.

(1)

(2)

Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen
van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot

intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG)
nr. 1330/2007 van de Commissie (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 18).
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door
de Commissie controleren (P51. 55 van 28.2.2011, blz. 13).
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3. Wat betreft de milieuverenigbaarheid van de in artikel 2, lid 1, onder a) en b), bedoelde luchtvaartuigen en hun
motoren, propellers, onderdelen en niet-geïnstalleerde apparatuur, wordt aan de Commissie de bevoegdheid verleend om
overeenkomstig artikel 12$ gedelegeerde handelingen vast te stellen om de verwijzingen naar de in artikel 9, lid 2, eerste
alinea, bedoelde bepalingen van het Verdrag van Chicago aan te passen aan latere wijzigingen ervan die in werking
treden na 4 juli 2018 en in alle lidstaten van toepassing worden, voor zover die aanpassingen de werldngssfeer van deze
verordening niet verruimen.
DEEL II

Bemanning

Artikel 20

Essentiële eisen
Piloten en cabinepersoneel die betrokken zijn bij vluchtuitvoeringen met de in artikel 2, lid 1, onder b), bedoelde
luchtvaartuigen, niet zijnde onbemande luchtvaartuigen, alsmede vluchtnabootsingsinstrumenten, personen en
organisaties die betrokken zijn bij de opleiding, toetsing, controle en medische keuring van die piloten en dat cabineper
soneel, moeten voldoen aan de essentiële eisen in bijlage IV.
Artikel 21

Toepassingsgebied
1. Piloten moeten een bewijs van bevoegdheid als piloot en een passend medisch certificaat voor piloten voor de te
verrichten vluchtuitvoering hebben, behalve in situaties waarin, ten gevolge van de vaststelling van de in artikel 23, lid 1,
onder c), i), bedoelde uitvoeringshandelingen, en gelet op de doelstellingen en de beginselen bedoeld in de artikelen 1
en 4, en in het bijzonder op de aard en het risico van de betreffende activiteit, zulke bewijzen van bevoegdheid als piloot
of medische certificaten niet verplicht worden gesteld.
2.
Het in lid 1 van dit artikel bedoelde bewijs van bevoegdheid als piloot wordt afgegeven op aanvraag, wanneer de
aanvrager heeft aangetoond dat hij voldoet aan de in artikel 23 bedoelde uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld om
te waarborgen dat de in artikel 20 bedoelde essentiële eisen worden nageleefd.
3.
Het in lid 1 van dit artikel bedoeld medisch certificaat wordt afgegeven op aanvraag, wanneer de aanvrager heeft
aangetoond dat hij voldoet aan de in artikel 23 bedoelde uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld om te waarborgen
dat de in artikel 20 bedoelde essentiële eisen worden nageleefd.
4.
In het bewijs van bevoegdheid als piloot en het medisch certificaat, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt
vermeld welke rechten aan de piloot worden verleend.
Het bewijs van bevoegdheid als piloot en het medisch certificaat voor piloten kunnen overeenkomstig de in artikel 23,
lid 1, onder c), bedoelde uitvoeringshandelingen worden gewijzigd om rechten toe te voegen of schrappen.
5.
Het bewijs van bevoegdheid als piloot en het medisch certificaat voor piloten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
kunnen worden beperkt, geschorst of ingetrokken, indien de houder niet meer voldoet aan de regels en procedures voor
het afgeven en handhaven van een bewijs of een medisch certificaat in overeenstemming met de in artikel 23, lid 1,
onder c), bedoelde uitvoeringshandelingen.
6.
Opleiding en ervaring in luchtvaartuigen die niet onder deze verordening vallen, kunnen worden erkend met het
oog op het verkrijgen van het bewijs van bevoegdheid als piloot, bedoeld in lid 1 van dit artikel, overeenkomstig de in
artikel 23, lid 1, onder c), iv), bedoelde uitvoeringshandelingen.
Artikel 22

Cabinepersoneel
1.

Cabinepersoneel dat betrokken is bij commercieel luchtvervoer moet houder zijn van een attest.

2. Rekening houdend met de in de artikelen 1 en 4 beschreven doelstellingen en beginselen en in het bijzonder met
de aard en het risico van de betreffende activiteit, kan van cabinepersoneel dat betrokken is bij ander luchtvervoer dan
commercieel luchtvervoer ook worden vereist dat het houder is van een attest, overeenkomstig de in artikel 23, lid 2,
onder a), bedoelde ukvoeringshandelingen.
3.
De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde attesten worden afgegeven op aanvraag, als de aanvrager heeft
aangetoond dat hij voldoet aan de in artikel 23 bedoelde uitvoeringshandeÏingen, die zijn vastgesteld teneinde te
waarborgen dat de in artikel 20 vermelde essentiële eisen worden nageleefd.
4.
In de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde attesten worden de aan het cabinepersoneel verleende rechten
vermeld. De attesten kunnen overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, onder a), bedoelde uitvoeringshandelingen worden
gewijzigd om rechten toe te voegen of te schrappen.
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BIJLAGE IV

Essentiële eisen voor vliegtuigbemanningen
PILOTENOPLEIDING

1.1.

Algemeen
Een persoon die wordt opgeleid om een luchtvaartuig te besturen moet in educatief, lichamelijk en mentaal
opzicht voldoende zijn ontwikkeld om de relevante theoretische kennis en praktische vaardigheden te kunnen
opdoen, onderhouden en aantonen.

1.2.

Theoretische kennis
Een piloot moet een kennisniveau bereiken en onderhouden dat passend is voor de in het luchtvaartuig uit te
voeren taken en dat in verhouding staat tot de risico’s die verbonden zijn aan het type activiteit. Dergelijke kennis
omvat ten minste het volgende:
a) luchtvaartwetgeving;
b) algemene kennis inzake luchtvaartuigen;
c) technische zaken die verband houden met de betreffende categorie van luchtvaartuigen;
d) vluchtprestaties en -planning;
e) menselijke prestaties en beperkingen;
f) meteorologie;
g) navigatie;
h) operationele procedures, inclusief middelenbeheer;
i)

vluchtbeginselen;

j) communicatie, en
k) niet-technische vaardigheden, met inbegrip van het herkennen en beheersen van bedreigingen en fouten.
1.3.

Aantonen en onderhouden van theoretische kennis

1.3.1. Het opdoen en onderhouden van theoretische kennis moet worden aangetoond aan de hand van voortdurende
evaluaties tijdens de opleiding en, waar van toepassing, door middel van examens.
1.3.2. Er moet een passend niveau van bekwaamheid in theoretische kennis worden gehandhaafd. De overeenstemming
met deze eis wordt aangetoond door middel van regelmatige evaluaties, examens, tests of controles. De regelmaat
waarmee deze examens, tests of controles worden uitgevoerd, moet in verhouding staan tot het risiconiveau van
de activiteit.
1.4.

Praktische vaardigheden
Een piloot moet de praktische vaardigheden verwerven en onderhouden die passend zijn voor zijn taken in het
luchtvaartuig. Dergelijke vaardigheden moeten in verhouding staan tot de risico’s die verbonden zijn met het type
activiteit en moeten, naargelang de taken die in het luchtvaartuig worden uitgevoerd, het volgende omvatten:
a) activiteiten véôr en tijdens de vlucht, waaronder bepaling van prestaties van het luchtvaartuig, bepaling van
massa en zwaartepunt, inspectie en onderhoud van het luchtvaartuig, brandstof-/energieplanning,
weerkundige beoordeling, routeplanning, luchtruimbeperkingen en beschikbaarheid van start- en
landingsbanen;
b) bewegingen op het luchtvaartterrein en in het circuit;
c) voorzorgsmaatregelen en procedures ter voorkoming van botsingen;
d) controle van het luchtvaartuig door middel van externe visuele referentie;
e) vliegmanoeuvres, ook in kritieke situaties, en bijbehorende herstelmanoeuvres, voor zover technisch
uitvoerbaar;
f)

normale en zijwindse start en landing;

g) vliegen op uitsluitend instrumenten, naargelang het type activiteit;
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h) operationele procedures, waaronder teamvaardigheden en middelenbeheer, naargelang het type vluchtuit
voering, met een- of meerpersoonsbemanning;
i)

navigatie en toepassing van luchtvaartvoorschnften en bijbehorende procedures, met gebruik van, voor zover
van toepassing, visuele referentie- of navigatiehulpmiddelen;

j) abnormale en noodhandelingen, ook naar aanleiding van gesimuleerde defecten aan de apparatuur van het
luchtvaartuig;
k) samenwerking met luchtverkeersdiensten en naleving van communicatieprocedures;
1)

aspecten die specifiek zijn voor het type luchtvaartuig of de klasse luchtvaartuigen;

m) aanvullende training in praktische vaardigheden die vereist kunnen zijn om de risico’s in verband met
specifieke activiteiten te verkleinen, en
n) niet-technische vaardigheden, met inbegrip van het herkennen en beheersen van bedreigingen en fouten, met
gebruikmaking van een goede beoordelingsmethode in samenhang met de beoordeling van de technische
vaardigheden.
1.5.

Aantonen en onderhouden van praktische vaardigheden

1.5.1. Een piloot moet aantonen dat hij in staat is de procedures en manoeuvres uit te voeren met een mate van
bekwaamheid die passend is voor de taken die in het luchtvaartuig worden uitgeoefend, door:
a) vluchten uit te voeren binnen de beperkingen van het luchtvaartuig;
b) blijk te geven van goed inzicht en vliegerschap;
c) luchtvaartkundige kennis toe te passen;
d) te allen tijde het luchtvaartuig onder controle te houden zodat de succesvolle afloop van een procedure of
manoeuvre is verzekerd, en
e) niet-technische vaardigheden, met inbegrip van het herkennen en beheersen van bedreigingen en fouten, met
gebruikmaking van een goede beoordelingsmethode in samenhang met de beoordeling van de technische
vaardigheden.
1.5.2. Er moet een passend niveau van bekwaamheid in praktische vaardigheden worden gehandhaafd. De overeen
stemming met deze eis wordt aangetoond door middel van regelmatige evaluaties, examens, tests of controles. De
regelmaat waarmee deze examens, tests of controles worden uitgevoerd, moet in verhouding staan tot het
risiconiveau van de activiteit.
1.6.

Taalvaardigheid
Een piloot moet over de taalvaardigheid beschikken die passend is voor de taken die in het luchtvaartuig worden
uitgeoefend. Deze vaardigheid houdt in dat de piloot in staat is om:
a) documenten met weerkundige informatie te begrijpen;
b) luchtvaartkundige routekaarten, vertrek- en aankomstkaarten en bijbehorende documenten met luchtvaartin
lichtingen te gebruiken, en
c) tijdens alle fasen van de vlucht, ook tijdens de voorbereiding, te communiceren met andere leden van het
cockpitpersoneel en met luchtvaartnavigatiediensten in de taal die wordt gebruikt voor radiocommunicatie
tijdens de vlucht.

1.7.

Vluchtnabootsingsinstrument
Indien een vluclitnabootsingsinstrument (FSTD) wordt gebruikt voor opleidingsdoeleinden, of om aan te tonen
dat een piloot praktische vaardigheden heeft verworven of behouden, moet dat FSTD geschikt zijn voor een
bepaald prestatieniveau op de gebieden die van belang zijn voor de uitvoering van de betreffende taak. Met name
de nabootsing van de configuratie, besturingseigenschappen, prestaties van het luchtvaartuig en het gedrag van
het boordsysteem moet in voldoende mate overeenkomen met die van het luchtvaartuig.

1.8.

Opleidingscursus

1.8.1. Opleiding moet worden verzorgd door middel van een cursus.
1.8.2. Een opleidingscursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) voor ieder type cursus moet een syllabus worden opgesteld, en
b) de opleidingscursus moet zijn onderverdeeld in theoretische kennis en praktische vlieginstructie fo.a. training
met een synthetisch opleidingstoestel), voor zover van toepassing.

L 212/94
1.9.

1

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

1

22.8.2018

Instructeurs

1.9.1. Theoretische instructie
Theoretische instructie moet worden gegeven door naar behoren gekwalificeerde instructeurs. Zij moeten:
a) beschikken over passende kennis op het terrein waarop zij opleiding geven, en
b) in staat zijn passende instructietechnieken te gebruiken.
1.9.2. Vlieginstructie en instructie vluchtnabootsing
Vlieginstructie en instructie vluchtnabootsing moeten worden gegeven door passend gekwalificeerde instructeurs,
die meer bepaald:
a) voldoen aan de eisen op het vlak van theoretische kennis en ervaring die nodig zijn voor de instructies die
worden gegeven;
b) in staat zijn passende instructietechnieken te gebruiken;
c) geoefend zijn in de instructietechnieken voor de vliegmanoeuvres en -procedures waarop de vlieginstructie
gericht is;
d) hebben aangetoond in staat te zijn instructie te geven op de terreinen waarvoor vlieginstructie wordt gegeven,
zoals instructie met betrekking tot de handelingen en procedures véér de vlucht, na de vlucht en op de grond,
en
e) regelmatig opfriscursussen volgen om ervoor te zorgen dat de instructienormen worden onderhouden en
geactualiseerd.
Vlieginstructeurs die opleidingen voor luchtvaartuigen geven, moeten ook bevoegd zijn om als gezagvoerder op te
treden in het luchtvaartuig waarvoor ze instructie geven, tenzij het gaat om een training voor een nieuw type
luchtvaartuig.
1.10. Examinatoren
Personen die belast zijn met de beoordeling van de vaardigheid van piloten moeten:
a) voldoen aan de eisen die worden gesteld aan vlieginstructeurs of instructeurs vluchtnabootsing, en
b) het vermogen hebben om de prestaties van een piloot te beoordelen en vluchttests en -controles uit te voeren.
2.

ERVARINGSEISEN

—

PILOTEN

Iemand die als lid van de cockpitbemanning instructeur of examinator optreedt moet voldoende ervaring voor de
uitgeoefende functies verwerven en onderhouden, tenzij de op basis van deze verordening vastgestelde uitvoe
ringshandelingen voorschrijven dat bekwaamheid moet worden aangetoond overeenkomstig punt 1.5.
3.

MEDISCHE GESCHIKTHEID

3.1.

Medische criteria

—

PILOTEN

3.1.1. Iedere piloot moet op periodieke basis aantonen dat hij medisch geschikt is om zijn taken te kunnen uitvoeren,
rekening houdend met het type activiteit. Naleving van deze eis moet worden aangetoond door middel van een
passende beoordeling welke is gebaseerd op beste praktijken uit de luchtvaartgeneeskunde en waarbij rekening
wordt gehouden met het type activiteit en met eventuele negatieve mentale en lichamelijke gevolgen van het
ouder worden.
Onder medische geschiktheid, waaronder zowel lichamelijke als mentale geschiktheid begrepen is, wordt verstaan
dat de piloot geen aandoening of handicap heeft die het hem onmogelijk maakt:
a) de taken uit te voeren die nodig zijn om een luchtvaartuig te besturen;
b) op ieder moment de hem toegewezen taken uit te voeren, of
c) zijn omgeving correct te interpreteren.
3.1.2. Indien de medische geschiktheid niet volledig is aangetoond, kunnen corngerende maatregelen worden toegepast
die een gelijkwaardig niveau van vluchtveiligheid waarborgen.
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Luchtvaartgeneeskundige keuringsartsen
Een luchtvaartgeneeskundig keuringsarts moet:
a) over kwalificaties en vergunningen beschikken voor het uitoefenen van de geneeskunde;
b) onderwijs in de luchtvaartgeneeskunde hebben genoten en opfriscursussen in de luchtvaartgeneeskunde
hebben gevolgd om te waarborgen dat de normen voor beoordeling up-to-date blijven, en
c) praktijkkennis en -ervaring hebben opgedaan omtrent de omstandigheden waarin piloten hun taken
uitoefenen.

3.3.

Luchtvaartgeneeskundige centra
Luchtvaartgeneeskundige centra moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) ze moeten beschikken over alle middelen om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden die aan hun
rechten zijn verbonden. Het gaat daarbij onder meer om de volgende middelen: faciliteiten, personeel,
apparatuur, instrumenten en materiaal, documentatie van taken, verantwoordelijkheden en procedures,
toegang tot relevante gegevens en gegevensbeheer;
b) naargelang het type van activiteiten en de grootte van de Organisatie, een beheersysteem toepassen dat
garandeert dat aan de essentiële eisen van deze bijlage wordt voldaan, de veiligheidsrisico’s beheren en streven
naar voortdurende verbetering van dit systeem, en
c) regelingen met andere bevoegde organisaties treffen, voor zover relevant, om de blijvende naleving van deze
eisen te waarborgen.

4.

CABINEPERSONEELSLEDEN

4.1.

Algemeen
Cabinepersoneelsleden moeten:
a) worden opgeleid en met regelmatige tussenpozen gecontroleerd om een passend bekwaamheidsniveau te
bereiken en te onderhouden, teneinde de hun toegewezen veiigheidstaken te kunnen vervullen, en
b) met regelmatige tussenpozen worden beoordeeld op medische geschiktheid, teneinde de hun toegewezen
veiligheidstaken veilig te kunnen vervullen. Naleving moet worden aangetoond door middel van passende
beoordeling op basis van de beste luchtvaartgeneeskundige praktijken.

4.2.

Opleidingscursus

4.2.1. Wanneer dit passend is voor het type activiteit of bevoegdheden, moet een opleidingscursus worden georga
niseerd.
4.2.2. Een opleidingscursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) voor ieder type cursus moet een syllabus worden opgesteld, en
b) de opleidingscursus moet zijn onderverdeeld in theoretische kennis en praktische vlieginstructie fo.a. training
met een artificieel trainingshulpmiddel), voor zover van toepassing.
4.3.

Instructeurs van cabinepersoneelsieden
Instructie moet worden gegeven door naar behoren gekwalificeerde instructeurs. Deze instructeurs moeten:
a) beschikken over passende kennis op het terrein waarop zij opleiding geven;
b) in staat zijn passende instructietechnieken te gebruiken, en
c) regelmatig opfriscursussen volgen om ervoor te zorgen dat de instructienormen actueel blijven.

4.4.

Examinatoren van cabinepersoneelsieden
Personen die verantwoordelijk zijn voor het examineren van cabinepersoneelsleden moeten:
a) Voldoen aan de eisen voor instructeurs van cabinepersoneelsieden, en
b) in staat zijn de prestaties van cabinepersoneelsleden te beoordelen en examens uit te voeren.
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OPLEIDINGSORGANISATIES
Een opleidingsorganisatie die pilotenopleidingen of opleidingen voor cabinepersoneel verzorgt, moet aan de
volgende eisen voldoen:
a) ze moet beschikken over alle middelen die nodig zijn voor de verantwoordelijkheden die verbonden zijn met
haar activiteit. Het gaat daarbij onder meer om de volgende middelen: faciliteiten, personeel, apparatuur,
instrumenten en materiaal, documentatie van taken, verantwoordelijkheden en procedures, toegang tot
relevante gegevens en een gegevensbeheer;
b) naargelang de verstrekte opleiding en de grootte van de organisatie moet de organisatie een beheersysteem
toepassen om naleving van de essentiële eisen van deze bijlage te waarborgen, de veiigheîdsrisico’s beheren,
waaronder risico’s die samenhangen met de verslechtering van de trainingsstandaard, en streven naar
voortdurende verbetering van dit systeem, en
c) voor zover nodig regelingen met andere relevante organisaties treffen, teneinde de blijvende naleving van die
eisen te waarborgen.

Bijlage 5.

Richtlijn (EUJ 965/2012 Air Operations
Consolidated AMC & GM Annex III ORO.FC 115

EASA Decision
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ORO.FC

GM6 ORO.FC.115 Crew resource management (CRM) training
NON-TECHNICAL SKILLS ASSESSMENT
fa)

t b)

NOTECHS (non-technical skills) is a validated method for assessing flight crew CRM skills.
The NOTECHS framework consists of four main categories:
(1)

Cooperation: Cooperation is the ability to work effectively in a crew.

(2)

Leadership and managerial skills: Effective leadership and managerial skills help to
achieve joint task completion within a motivated, fully functioning team through
coordination and persuasiveness.

(3)

Situation awareness: Situation awareness relates to one’s ability to accurately perceive
what is in the flight crew compartment and outside the aircraft. It is also one’s ability to
comprehend the meaning of different elements in the environment and the projection of
their status in the near future.

(4)

Decision-making: Decision-making is the process of reaching a judgement or choosing an
option.

Each of the four categories is subdivided into elements and behavioural markers. The elements
are specified in Table 1 with examples of behavioural markers (effective behaviour). The
behavioural markers are assessed by a rating scale to be established by the operator.

Table 1

—

Categories, elements and behavioural markers of NOTECHS

Category

Element

Behavioural marker (examples)

Cooperation

Team building and maintaining

Establishes
atmosphere
for
communication and participation

Considering others

Takes condition of other crew members into
accou nt

Supporting others

Helps other crew members in demanding
situations

Conflict solving

Concentrates on what is right rather than who
is right

—

Leadership and
managerial
skills

Situation
awareness

Use
of
authority
assertiveness

and

lntervenes if task completion deviates from
standards

Planning and coordination

Clearly states intentions and goals

Workload management

Allocates adequate time to complete tasks

Awareness of aircraft systems

Monitors and reports changes in systems’
states

Awareness
environment

Collects information about
(position, weather and traffic)

of

external

Problem
diagnosis

environment

Identifies possible future problems
definition

Option generation
Updated: March 2019

Takes initiative to ensure crew involvement
and task completion

Maintaining standards

Anticipation
Decisionmaking

open

and

Reviews causal factors
members

with

other crew

States alternative courses of action
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Element

Behavioural marker (examples)
Asks other crew members for options

Risk assessment and option
selection

Considers and shares estimated
alternative courses of action

Outcome review

Checks outcome against plan

risk

of

GM7 ORO.FC.115 Crew resource management (CRM) training
FLIGHT CREW CRM TRAINER ASSESSMENT
(a)

For assessing flight crew CRM trainers, the operator may nominate experienced flight crew CRM
trainers who have demonstrated continued compliance with the provisions for a flight crew CRM
trainer and capability in that role for at least 3 years.

(b)

An operator that does not have the resources to conduct the assessment may employ a
contractor. The standard as regards the assessment is confirmed on a 3-year basis by the
operator.

(c)

The checklist in Table 1 provides guidance on the assessment of a flight crew CRM trainer. 1f a
flight crew CRM trainer is competent in his/her role, the response to the questions in Table 1
should be ‘yes’. When answering the questions in Table 1, justifications and examples related to
the responses given should be provided.

Table 1

—

Flight crew CRM trainer assessment checklist

•
Questions to assess a flight crew CRM trainer

Response
yes/no

Did the CRM trainer demonstrate the knowledge required for the role?
Did the CRM trainer support CRM concepts?
Did the CRM trainer encourage trainees to participate, share their experiences and
self-analyse?
Did the CRM trainer identify and respond to the trainees’ needs relative to
expertise/experience?
Did the CRM trainer show how CRM is integrated in technical training and line
operations?
Did the CRM trainer incorporate company CRM standards when appropriate?
Did the CRM trainer identify and discuss the non-technical reasons involved in
accidents, incidents and events included in case studies?
Did the CRM trainer regularly check for understanding and resolve ambiguities?
Did the CRM trainer demonstrate effective instruction and facilitation skills?

Updated: March 2019
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ORO.FC.11O Flight engineer
When a separate flight engineer station is incorporated in the design of an aeroplane, the flight crew
shall include one crew member who is suitably qualified in accordance with applicable national rules.
ORO.FC.115 Crew resource management (CRM) training
fa)

Before operating, the flight crew member shali have received CRM training, appropriate to
his/her role, as specified in the operations manual.

t b)

Elements of CRM training shali be included in the aircraft type or class training and recurrent
training as well as in the command course.

AMC1 ORO FC 115 Crew resource management (CRM) training
CRM TRAINING
(a)

—

MULTI-PILOT OPERATIONS

General
(1)

Training environment
CRM training should be conducted in the non-operational environment (classroom and
computer-based) and in the operational environment (flight simulation training device
(FSTD) and aircraft). Tools such as group discussions, team task analysis, team task
simulation and feedback should be used.

(2)

Classroom training
Whenever possible, classroom training should be conducted in a group session away from
the pressures of the usual working environment, so that the opportunity is provided for
flight crew members to interact and communicate in an environment conducive to
learning.

(3)

Computer-based training
Computer-based training should not be conducted as a stand-alone training method, but
may be conducted as a complementary training method.

(4)

Flight simulation training devices (FSTDs)
Whenever practicable, parts of the CRM training should be conducted in FSTDs that
reproduce a realistic operational environment and permit interaction. This includes but is
not limited to line-oriented flight training (LOFT) scenarios.

(5)

Integration into flight crew training
CRM principles should be integrated into relevant parts of flight crew training and
operations including checklists, briefings, abnormal and emergency procedures.

(6)

Combined CRM training for flight crew, cabin crew and technical crew
(i)

Operators should provide combined training for flight crew, cabin crew and
technical crew during recurrent CRM training.

(ii)

The combined training should address at Ieast:

IR, AMC, GM

(A)

effective communication, coordination of tasks and functions of flight crew,
cabin crew and technical crew; and

(B)

mixed multinational and cross-cultural flight crew, cabin crew and technical
crew, and their interaction, if applicable.
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(iii)

The combined training should be expanded to include medical passengers, if
applicable to the operation.

(iv)

Combined CRM training should be conducted by flight crew CRM trainer or cabin
crew CRM trainer.

(v)

There should be an effective liaison between flight crew, cabin crew and technical
crew training departments. Provision should be made for transfer of relevant
knowledge and skills between flight crew, cabin crew and technical crew CRM
trainers.

Management system
CRM training should address hazards and risks identified by the operator’s management
system described in ORO.GEN.200.

(8)

(9)

Competency-based CRM training
(1)

Whenever practicable, the compliance-based approach concerning CRM training
may be substituted by a competency-based approach such as evidence-based
training, In this context, CRM training should be characterised by a performance
orientation, with emphasis on standards of performance and their measurement,
and the development of training to the specified performance standards.

(ii)

CRM training should be an essential element of the alternative training and
qualification programme (ATQP) described in ORO.FC.A.245, when the operator
applies ATQP.

Contracted CRM training
1f the operator chooses not to establish its own CRM training, another operator, a third
party or a training organisation may be contracted to provide the training in accordance
with ORO.GEN.205. In case of contracted CRM training, the operator should ensure that
the content of the course covers the specific culture, the type of operations and the
associated procedures of the operator. When crew members from different operators
attend the same course, the CRM training should be specific to the relevant flight
operations and to the trainees concerned.

(b)

fc)

Initial operator’s CRM training
(1)

The flight crew member should complete the initial operator’s CRM training once. When
the type of operation of a new operator is not different, the new operator should not be
required to provide the initial operator’s CRM training to this flight crew member a second
time.

(2)

The initial training should cover all elements specified in Table 1 of (g).

Operator conversion course

—

CRM training

When the flight crew member undertakes a conversion course with a change of aircraft type or
change of operator, elements of CRM training should be integrated into all appropriate phases
of the operator’s conversion course, as specified in Table 1 of (g).
(d)

Annual recurrent CRM training
(1)

Annual recurrent CRM training should be provided in such a way that all CRM training
elements specified for the annual recurrent training in Table 1 of (g) are covered over a
period not exceeding 3 years.

R, AMC, GM
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Operators should update their CRM recurrent training programme over a period not
exceeding 3 years. The revision of the programme should take into account information
from the operator’s management system inciuding the results of the CRM assessment.

Command course

—

CRM training

The operator should ensure that elements of CRM training are integrated into the command
course, as specified in Table 1 of (g).
(f)

Training elements
The CRM training elements to be covered are specified in Table 1 of fg). The operator should
ensure that the following aspects are addressed:
(1)

Automation and philosophy on the use of automation
(i)

(2)

The CRM training should inciude training in the use and knowledge of automation,
and in the recognition of systems and human limitations associated with the use of
automation. The operator should, therefore, ensure that the flight crew member
receives training 0fl:
(A)

the application of the operations policy concerning the use of automation as
stated in the operations manual; and

(B)

system and human limitations associated with the use of automation, giving
special attention to issues of mode awareness, automation surprises and
over-reliance inciuding false sense of security and complacency.

(ii)

The objective of this training should be to provide appropriate knowledge, skills and
attitudes for managing and operating automated systems. Special attention should
be given to how automation increases the need for crews to have a common
understanding of the way in which the system performs, and any features of
automation that make this understanding difficult.

(iii)

1f conducted in an FSTD, the training should include automation surprises of
different origin (system- and pilot-induced).

Monitoring and intervention
Flight crew should be trained in CRM-related aspects of operation monitoring before,
during and after flight, together with any associated priorities. This CRM training should
inciude guidance to the pilot monitoring on when it would be appropriate to intervene, if
feIt necessary, and how this should be done in a timely manner. Reference should be
made to the operator procedures for structured intervention as specified in the
operations manual.

(3)

Resilience development
CRM training should address the main aspects of resilience development. The training
should cover:
(i)

Mental flexibility
Flight crew should be trained to:

IR, AMC, GM

(A)

understand that mental flexibility is necessary to recognise critical changes;

(B)

reflect on their judgement and adjust it to the unique situation;

(C)

avoid fixed prejudices and over-reliance on standard solutions; and

(D)

remain open to changing assumptions and perceptions.
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Performance adaptation
Flight crew should be trained to:

(4)

fA)

mitigate frozen behaviours, overreactions and inappropriate hesitation; and

(B)

adjust actions to current conditions.

Surprise and sta rtle effect
CRM training should address unexpected, unusual and stressful situations. The training
should cover:

(5)

(i)

surprises and startie effects; and

(ii)

management of abnormal and emergency situations, including:
(A)

the development and maïntenance of the capacity to manage crew
resources,

(B)

the acquisition and maintenance of adequate automatic behavioural
responses; and

(C)

recognising the loss and re-building situation awareness and control.

Cultural differences
CRM training should cover cultural differences of multinational and cross-cultural crews.
This includes recognising that:

(6)

(i)

different cultures may have different communication specifics,
understanding and approaches to the same situation or problem;

(ii)

difficufties may arise when crew members with different mother tongue
communicate in a common language which is not their mother tongue; and

(iii)

cultural differences may lead to different methods for identifying a situation and
solving a problem.

ways of

Operator’s safety culture and company culture

CRM training should cover the operator’s safety culture, its company culture, the type of
operations and the associated procedures of the operator. This should include areas of
operations that may lead to particular difficulties or involve unusual hazards.
(7)

Case studies
(i)

(ii)

(g)

CRM training should cover aircraft type-specific case studies, based on the
information available within the operator’s management system, inciuding:
fA)

accident and serious incident reviews to analyse and identify any associated
non-technical causal and contributory factors, and instances or examples of
lack of CRM; and

(B)

analysis of occurrences that were well managed.

1f relevant aircraft type-specific or operator-specific case studies are not available,
the operator should consider other case studies relevant to the scale and scope of
its operations.

CRM training syllabus
Table 1 below specifies which CRM training elements should be covered in each type of training.
The levels of training in Table 1 can be described as follows:
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(1)

‘Required’ means training that should be instructional or interactive in style to meet the
objectives specified in the CRM training programme or to refresh and strengthen
knowledge gained in a previous training.

(2)

‘ln-depth’ means training that should be instructional or interactive in style taking full
advantage of group discussions, team task analysis, team task simulation, etc., for the
acquisition or consolidation of knowledge, skills and attitudes. The CRM training elements
should be tailored to the specific needs of the training phase being undertaken.

Table 1: Flight crew CRM training

CRM training elements

General principles
Human factors in aviation;
General instructions on
CRM principles and
objectives;
ln-depth

Required

Required

Required

Required

ln-depth

Not required

Not required

Required

ln-depth

Required

ln-depth

ln-depth

ln-depth

ln-depth

Human performance and
limitations;
Threat and error
management.
Relevant to the individual flight crew member
Personality awareness,
human error and reliability,
attitudes and behaviours,
self-assessment and self
critique;
Stress and stress
management;
Fatigue and vigilance;
Assertiveness, situation
awareness, information
acquisition and processing.
Relevant to the flight crew
Automation and philosophy
on the use of automation
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Initial
operator’s
CRM
training

Operator
conversion
course when
changing
aircraft type

Operator
conversion
course when
changing
operator

Annual
recurrent
training

Command
course

Specific type-related
differences

Required

ln-depth

Not required

Required

Required

Monitoring and
•
i nte rvention

Required

ln-depth

ln-depth

Required

Required

Required

Required

Required

ln-depth

ln-depth

Required

ln-depth

Required

ln-depth

In-depth

ln-depth

ln-depth

ln-depth

In-depth

.

.

CRM training elements

.

.

-

Relevant to the entire aircraft crew
Shared situation
awareness, shared
information acquisition and
processing;
Workload management;
Effective communication
and coordination inside and
outs ide the flight crew
compartment;

ln-depth

Leadership, cooperation,
synergy, delegation,
decision-making, actions;
Resilience development;
Surprise and sta rtle effect;
Cuftural differences.
Relevant to the operator and the organisation
Operator’s safety culture
and company culture,
standard operating
procedures (SOPs),
organisational factors,
factors in ked to the type of
operations;
Effective communication
and coordination with
other operational
personnel and ground
services.
Case studies
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Assessment of CRM skills
(1)

Assessment of CRM skills is the process of observing, recording, interpreting and
debriefing crews and crew member’s performance using an accepted methodology in the
context of the overall performance.

(2)

The flight crew member’s CRM skills should be assessed in the operational environment,
but not during CRM training in the non-operational environment. Nevertheless, during
training in the non-operational environment, feedback from the flight crew CRM trainer
or from trainees on individual and crew performance may be given to the crew members
concerned.

(3)

The assessment of CRM skills should:
(i)

include debriefing the crew and the individual crew member;

(ii)

serve to identify additional training, where needed, for the crew or the individual
crew member; and

(iii)

be used to improve the CRM training system by evaluating de-identified summaries
of all CRM assessments.

(4)

Prior to the introduction of CRM skills assessment, a detailed description of the CRM
methodology, including the required CRM standards and the terminology used for the
assessment, should be published in the operations manual.

(5)

Methodology of CRM skills assessment
The assessment should be based on the following principles:

(6)

(i)

only observable behaviours are assessed;

(ii)

the assessment should positively reflect any CRM skills that result in enhanced
safety; and

(iii)

assessments should include behaviour that results in an unacceptable reduction in
safety margin.

Operators should establish procedures, including additional training, to be applied in the
event that flight crew members do not achieve or maintain the required CRM standards.

AMC2 ORO.FC.115 Crew resource management (CRM) training
CRM TRAINING

—

SINGLE-PILOT OPERATIONS

(a)

For single-pilot helicopter operations with technical crew, AMC1 ORO.FC.115 should be applied.

(b)

For single-pilot operations other than those specified in (a), AMC1 ORO.FC.115 should be
applied with the following differences:
(1)

Relevant training
Training should cover the relevant CRM training, ï.e. initial operator’s training, the
operator conversion course and recurrent training.

(2)

Relevant training elements
CRM training should focus on the elements specified in Table lof fg) of AMC1 ORO.FC.ll5
which are relevant to single-pilot operations. Therefore, single-pilot CRM training should
include, among others:
(i)
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situation awareness;
Pagel4OIMarch2Olg

Regulation (EU) 965/2012 on air operations

(3)

Annex III

—

Part-ORO
ORO.FC

(ii)

workload management;

(iii)

decision-making;

(iv)

resilience development;

(v)

surprise and startie effect; and

(vi)

effective communication and coordination with other operational personnel and
ground services.

Computer-based training
Notwithstanding (a)(3) of AMC1 ORO.FC.115, computer-based training may be conducted
as a stand-alone training method.

(4)

Operation with ELA2 aircraft
Notwithstanding (1) and (2), for operations with ELA2 aircraft the relevant CRM training
and its duration should be determined by the operator, based on the aircraft type and the
complexity of the operation.

AMC3 ORO.FC.115 Crew resource management (CRM) training
FLIGHT CREW CRM TRAINER
fa)

Applicability
The provisions described herein:

(b)

(1)

should be fulfilled by flight crew CRM trainers responsible for classroom CRM training;
and

(2)

are not applicable to:
(i)

instructors, holding a certificate in accordance with Commission Regulation (EU)
No 1178/2011, who conduct CRM training in the operational environment; and

(ii)

trainers or instructors conducting training other than CRM training, but integrating
CRM elements into this training.

Qualification of flight crew CRM trainer
(1)

A training and standardisation programme for flight crew CRM trainers should be
established.

(2)

A flight crew CRM trainer, in order to be suitably qualified, should:
(i)

have adequate knowledge of the relevant flight operations;

(ii)

have adequate knowledge of human performance and limitations (HPL), whilst:
(A)

having obtained a commercial pilot licence in accordance with Commission
Regulation (EU) No 1178/2011; or

(B)

having followed a theoretical HPL course covering the whole syllabus of the
HPL examination;

(iii)

have completed flight crew initial operator’s CRM training;

(iv)

have received training in group facilitation skills;

(v)

have received additional training in the fields of group management, group
dynamics and personal awareness; and

IR, AMC, GM
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have demonstrated the knowledge, skills and credibility required to train the CRM
training elements in the non-operational environment, as specified in Table 1 of
AMC1 ORO.FC.115.

The following qualifications and experiences are also acceptable for a flight crew CRM
trainer in order to be suitably qualified:
(i)

A flight crew member holding a recent qualification as a flight crew CRM trainer
may continue to be a flight crew CRM trainer after the cessation of active flying
duties if he/she maintains adequate knowledge of the relevant flight operations.

(ii)

A former flight crew member may become a flight crew CRM trainer if he/she
maintains adequate knowledge of the relevant flight operations and fulfils the
provisions of (2)(ii) to (2)(vi).

(iii)

An experienced CRM trainer may become a flight crew CRM trainer if he/she
demonstrates adequate knowledge of the relevant flight operations and fulfils the
provisions of (2)(ii) to (2)fvi).

Training of flight crew CRM trainer
(1)

Training of flight crew CRM trainers should be both theoretical and practical. Practical
elements should include the development of specific trainer skills, particularly the
integration of CRM into line operations.

(2)

The basic training of flight crew CRM trainers should include the training elements for
flight crew, as specified in Table 1 of AMC1 ORO.FC.115. In addition, the basic training
should inciude the following:
(i)

introduction to CRM training;

(ii)

operator’s management system;

(iii)

characteristics, as applicable:

(iv)

(A)

of the different types of CRM trainings (initial, recurrent, etc.);

(B)

of combined training; and

(C)

related to the type of aircraft or operation; and

assessment.

(3)

The refresher training of flight crew CRM trainers should include new methodologies,
procedures and lessons learned.

(4)

Instructors, holding a certificate in accordance with Commission Regulation (EU)
No 1178/2011, who are also CRM trainers, may combine the CRM trainer refresher
training with instructor refresher training.

(5)

Instructors for other-than complex motor-powered aircraft should be qualified as flight
crew CRM trainers for this aircraft category with no additional training, as specified in (2)
and (3) when:

(6)

(i)

holding a certificate
No 1178/2011; and

(ii)

fulfilling the provisions of (b)(2) or (b)(3).

in

accordance

with

Commission

Regulation

fEU)

The training of flight crew CRM trainers should be conducted by flight crew CRM trainers
with a minimum of 3 years’ experience. Assistance may be provided by experts in order
to address specific areas.

IR, AMC, GM
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Assessment of flight crew CRM trainer
(1)

A flight crew CRM trainer should be assessed by the operator when conducting the first
CRM training course. This first assessment should be valid for a period of 3 years.

(2)

The operator should ensure that the process for the assessment is included in the
operations manual describing methods for observing, recording, interpreting and
debriefing the flight crew CRM trainer. All personnel involved in the assessment must be
credible and competent in their role.

Recency and renewal of qualification as flight crew CRM trainer
(1)

For recency of the 3-year validity period, the flight crew CRM trainer should:
(i)

conduct at least 2 CRM training events in any 12-month period;

(ii)

be assessed within the last 12 months of the 3-yearvalidity period bythe operator;
and

(iii)

complete CRM trainer refresher training within the 3-year validity period.

(2)

The next 3-yearvalidity period should start at the end of the previous period.

(3)

For renewal, i.e. when a flight crew CRM trainer does not fulfil the provisions of(1), he/she
should, before resuming as flight crew CRM trainer:
(i)

corn ply with the qua lification provisions of (b) and (d); and

(ii)

complete CRM trainer refresher training.

4i ORO FC 115

Crew resource management (CRM) training

GENERAL
fa)

CRM is the effective utilisation of all available resources (e.g. crew members, aircraft systems,
supporting facilities and persons) to achieve safe and efficient operation.

(b)

The objective of CRM is to enhance the communication and management skills of the flight crew
member concerned. Emphasis is placed on the non-technical knowledge, skills and attitudes of
flight crew performance.

rL!2 ORO FC 115 Crew resourcemad1) traininj
TRAINING ENVIRONMENT, TRAINERS AND INSTRUCTORS
fa)

Flight crew CRM training can be separated as follows:
(1)

(2)

(b)

training in the non-operational environment:
(i)

classtoom; and

(ii)

computer-based;

training in the operational environment:
(i)

flight simulation training device (FSTD); and

(ii)

aircraft.

In general, CRM training is provided as follows:
(1)

classroom training by a flight crew CRM trainer;

IR, AMC, GM
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(2)

training in the operational environment by an instructor holding a certificate in
accordance with Commission Regulation (EU) No 1178/2011;

(3)

computer-based training as a self-study training method. 1f needed, directions concerning
CRM-related issues are provided by a flight crew CRM trainer or by an instructor holding
a certificate in accordance with Commission Regulation fEU) No 1178/2011.
Crew resource manig&J.iz.mw

M3

MINIMUM TRAINING TIMES
fa)

The following minimum training times are appropriate:
(1)

multi-pilot operations:
(i)

combined CRM training: 6 training hours over a period of 3 years; and

(ii)

initial operator’s CRM training: 18 training hours with a minimum of 12 training
hours in classroom training;

(2)

initial operator’s CRM training for single-pilot operations: 6 training hours; and

(3)

flight crew CRM trainer:
(i)

(ii)
(b)

basic training:
(A)

18 training hours for trainees holding an instructor certificate for complex
motor-powered aircraft, as specified in Commission Regulation (EU)
No 1178/2011, which includes 25-hour training in teaching and learning; or

(B)

30 training hours for trainees who do not hold an instructor certificate as
specified in (A); and

refresher training: 6 training hours.

‘Training hours’ means actual training time excluding breaks and assessment.

GM4 ORO.FC.115 Crewresource management (CRtraininj

-

DESIGN, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF CRM TRAINING
The checklist in Table 1 provides guidance on the design, implementation and evaluation of CRM
training, and on their incorporation into the operator’s safety culture. Elements of the operator’s
management systems and the competency-based approach are incorporated in the checklist.
Table 1

—

Checklist for design, implementation, evaluation and incorporation of CRM training

Step No

Description

Element

1

Needs analysis

Determine the necessary CRM competencies
Develop CRM training goals
Ensure the organisation is ready for CRM training

2

Design

Develop CRM training objectives
Determine what to measure and how to measure it

3

Development

Describe the CRM learning environment
Develop fulI-scale prototype of training
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Element
Validate and modify CRM training

4

lmplementation

Prepare trainees and environment
Set a climate for learning (e.g. practice and feedback)
Implement the CRM training programme

5

Evaluation

Determine training effectiveness
Evaluate CRM training at muftiple levels
Revise the CRM training programme to improve effectiveness

6

Incorporation

Establish an environment where CRM training is positively
recognised
Reinforce CRM behaviours in daily work
Provide recurrent CRM training

GM5 ORO.FC.115 Crewresource management (CRM)

--

RESILIENCE DEVELOPMENT
fa)

The main aspects of resilience development can be described as the ability to:
(1)

learn (‘knowing what has happened’);

(2)

monitor (‘knowing what to look for’);

(3)

anticipate (‘finding out and knowing what to expect’); and

(4)

respond (‘knowing what to do and being capable of doing it’).

(b)

Operational safety is a continuous process of evaluation of and adjustment to existing and future
conditions. In this context, and following the description in (a), resilience development involves
an ongoing and adaptable process inciuding situation assessment, self-review, decision and
action. Training in resilience development enables crew members to draw the right conclusions
from both positive and negative experiences. Based on those experiences, crew members are
better prepared to maintain or create safety margins by adapting to dynamic complex situations.

(c)

The training topics in (f)(3) of AMC1 ORO.FC.115 are to be understood as follows:
(1)

Mental flexibility
(i)

The phrase ‘understand that mental flexibility is necessary to recognise critical
changes’ means that crew members are prepared to respond to situations for
which there is no set procedure.

(ii)

The phrase ‘reflect on their judgement and adjust it to the unique situation’ means
that crew members learn to review their judgement based on the unique
characteristics of the given circu mstances.

(iii)

The phrase ‘avoid fixed prejudices and over-reliance on standard solutions’ means
that crew members learn to update solutions and standard response sets, which
have been formed en prior knowledge.

(iv)

The phrase ‘remain open to changing assumptions and perceptions’ means that
crew members constantly monitor the situation, and are prepared to adjust their
understanding of the evolving conditions.
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Performance adaptation
(1)

The phrase ‘mitigate frozen behaviours, overreactions and inappropriate
hesitation’ means that crew members correct improper actions with a balanced
response.

f ii)

The phrase ‘adjust actions to current conditions’ means that crew members’
responses are in accordance with the actual situation.

6 ORO FC 115 Crewuijjgement (CRMJnnr
NON-TECHNICAL SKILLS ASSESSMENT
(a)

(b)

NOTECHS (non-technical skills) is a validated method for assessing flight crew CRM skills.
The NOTECHS framework consists of four main categories:
(1)

Cooperation: Cooperation is the ability to work effectively in a crew.

(2)

Leadership and managerial skills: Effective leadership and managerial skills help to
achieve joint task completion within a motivated, fully functioning team through
coordination and persuasiveness.

(3)

Situation awareness: Situation awareness relates to one’s ability to accurately perceive
what is in the flight crew compartment and outside the aircraft. It is also one’s ability to
comprehend the meaning of different elements in the environment and the projection of
their status in the near future.

(4)

Decision-making: Decision-making is the process of reaching a judgement or choosing an
option.

Each of the four categories is subdivided into elements and behavioural markers. The elements
are specified in Table 1 with examples of behavioural markers (effective behaviour). The
behavioural markers are assessed by a rating scale to be established by the operator.

Table 1

—

Categories, elements and behavioural markers of NOTECHS

Category

Element

Behavioural marker (examples)

Cooperation

Team building and maintaining

Establishes
atmosphere
for
communication and participation

Considering others

Takes condition of other crew members into
accou nt

Supporting others

Helps other crew members in demanding
situations

Conflict solving

Concentrates on what is right rather than who
is right

Leadership and
managerial
skills

IR, AMC, OM

Use
of
authority
assertiveness
.

.

.

and

open

Takes initiative to ensure crew involvement
and task completion

Maintaining standards

Intervenes if task completion deviates from
standards

Planning and coordination

Clearly states intentions and goals

Workload management

Allocates adequate time to complete tasks
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Category

Element

Behavioural marker (examples)

Situation
awareness

Awareness of aircraft systems

Monitors and reports changes in systems’
states

Awareness
environment

Collects information about
(position, weather and traffic)

of

external

Anticipation
Decisionmaking

Problem
diagnosis

environment

Identifies possible future problems
definition

and

Option generation

Reviews causal factors
members

with

other crew

States alternative courses of action
Asks other crew members for options

Risk assessment and option
selection

Considers and shares estimated
alternative courses of action

Outcome review

Checks outcome against plan

risk

of

7ORO.FC.115Crew resource rr_______________________________________________
-

FLIGHT CREW CRM TRAINER ASSESSMENT
(a)

For assessing flight crew CRM trainers, the operator may nominate experienced flight crew CRM
trainers who have demonstrated continued compliance with the provisions for a flight crew CRM
trainer and capability in that role for at least 3 years.

t b)

An operator that does not have the resources to conduct the assessment may employ a
contractor. The standard as regards the assessment is confirmed on a 3-year basis by the
operator.

(c)

The checklist in Table 1 provides guidance on the assessment of a flight crew CRM trainer. 1f a
flight crew CRM trainer is competent in his/her role, the response to the questions in Table 1
should be ‘yes’. When answering the questions in Table 1, justifications and examples related to
the responses given should be provided.

Table 1

—

Flight crew CRM trainer assessment checklist
Response

Questions to assess a flight crew CRM trainer

yes/no

Did the CRM trainer demonstrate the knowledge required for the role?
Did the CRM trainer support CRM concepts?
Did the CRM trainer encourage trainees to participate, share their experiences and
self-analyse?
Did the CRM trainer identify and respond to the trainees’ needs relative to
expertise/experience?
Did the CRM trainer show how CRM is integrated in technical training and line
operations?
Did the CRM trainer incorporate company CRM standards when appropriate?
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Response

.

Questions to assess a flight crew CRM trainer

yes/no

Did the CRM trainer identify and discuss the non-technical reasons involved in

accidents, incidents and events inciuded in case studies?
Did the CRM trainer regularly check for understanding and resolve ambiguities?
Did the CRM trainer demonstrate effective instruction and facilitation skills?
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(e)

Airline-oriented training (see Table 5 of AMC2 FCL.735.A)
The training should provide an understanding of the regulatory framework that an airline must operate
in. The student pilot should understand the context and operational environment that applies to airline
employees. Subjects should include but are not limited to the following:

6.

(1)

regulation of operations and aircrew;

(2)

safety management systems (SMSs) with emphasis on the pilot’s reporting obligations and ‘just
cu Itu re’;

(3)

fatigue management and fatigue risk management system (FRMS) with emphasis on the airline’s
and pilot’s obligations;

(4)

flight time limitations (FTLs), including crew scheduling and crew control functions;

(5)

flight operations planning and flight watch reportingsystems;

(6)

airline maintenance department and interaction with flight operations;

(7)

ground operations and interaction with flight operations; and

(8)

in-flight department and interaction with flight operations.

New GM2 FCL.735.A is inserted as follows:

GM2 FCL.735.A Multi-crew cooperation (MCC) training course

—

aeroplanes

ENHANCED MCC TRAINING TO AIRLINE PILOT STANDARDS (APS MCC) COURSE
The approved training organisation (ATO) should ensure that their course design develops the required core
competencies through their training and assessment plan based on the competency framework provided in
Table 1 below. An ATO may adapt this framework to include additional competencies and/or performance
indicators/observable behaviours

Table 1
Competency

—

COMPETENCIES

Description

Performance indicators/observable behaviours

—

—

—

Relates and applies relevant
knowledge in the operational
environment and in scenario
settings.
.

—

.

Application of knowledge

.

—

—

—

Demonstrates the acquisition and retention of required
aviation knowledge;
Relates knowledge between subject areas;
Applies knowledge to the operational environment;
Correctly identifies threats and errors in a timely
manner;
Uses knowledge to create valid options of managing
threats, errors, and undesirable aeroplane states;
Mentally resolves basic-mathematics problems relating
to operational situations, both under normal
circumstances and under pressure;
Shares knowledge with others openly
constructively, as and when appropriate.

and
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Application
procedures

of

regulations

and

Identifies
and
applies
appropriate procedures in
accordance with published
operating instructions and
pursuant
to
applicable
regulations.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

through
Communicates
appropriate means in normal
and non-normal situations.

Communication

—

—

—

—

—

—

—

—

Aeroplane flight path management
automation

Controls the aeroplane flight
path through automation.

—

—

—

Aeroplane flight path management
manual control

—

Controls the aeroplane flight
path through manual flight.

—

ldentifies where to find the information;
Follows standard operating procedures (SOPs) unless a
higher degree of safety dictates an appropriate
deviation therefrom;
Follows all operating instructions in a timely manner;
Correctly operates aeroplane systems and associated
equipment;
Monitors the status of aeroplane systems;
Complies with applicable regulations;
Applies relevant procedural knowledge.

Ensures that the recipient is ready and able to receive
the information;
Shares appropriate information;
Selects appropriately what, when, how, and with
whom to communicate;
Conveys messages clearly, accurately, and concisely;
Confirms that the recipient correctly understands
important information;
Listens actively and demonstrates understanding when
receiving information;
Asks relevant and effective questions;
Communicates in order to resolve deviations identified
through monitoring;
Adheres to standard radiotelephony phraseology and
procedures;
Accurately reads, interprets, drafts, and responds to
data link messages in English;
Correctly
uses
communication.

and

interprets

non-verbal

Uses appropriate flight management and guidance
systems as well as automation, as installed and as
appropriate to the conditions;
Monitors and detects deviations from the desired
aeroplane trajectory and takes appropriate action;
Manages the flight path to optimise the operational
performance;
Maintains the desired flight path during flight using
automation, whilst managing other tasks and
distractions;
Effectively monitors automation, including engagement
and automatic-mode transitions.

Uses appropriate flight management and guidance
systems and automation, as installed and appropriate
to the conditions;
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—

—

—

—

—

—

—

lnfluences others so that
they contribute to a shared
purpose. Collaborates to
accomplish the goals of the
team

Leadership and teamwork

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Problem-solving and decision-making

Identifies
problem
and
precursors
resolves
actual
problems,
using
decision-making techniques,
in a timely manner.

—

—

—

—

—

—

—

Situational awareness (SA)
information management

Perceives, comprehends, and
and manages information, as well
as anticipates its effect on
the operation.

—

—

Manually controls the aeroplane using only the
relationship between aeroplane attitude, speed and
thrust, as well as navigation signals or visual
information;
Monitors and detects deviations from the desired
aeroplane trajectory and takes appropriate action;
Manages the flight path to optimise the operational
performance;
Maintains the desired flight path during manual flight,
whilst managing other tasks and distractions;
Effectively monitors flight guidance systems, including
engagement and automatic-mode transitions.

Creates an atmosphere of open communication and
encourages team participation;
Displays initiative and gives directions when required;
Admits mistakes and takes responsibility;
Carries out instructions when directed;
Gives and receives feedback constructively;
Applles effective intervention strategies to resolve
deviations identified whilst monitoring;
Takes into account cultural differences;
Engages others in planning;
Addresses and resolves conflicts and disagreements in
a constructive manner;
Exercises decisive leadership.

Seeks accurate and appropriate information from
appropriate sources;
Identifies and verifies what and why has failed;
Perseveres with resolving problems whilst prioritising
safety;
Uses appropriate
techniques;

and

timely

decision-making

Sets priorities appropriately;
Identifies and considers options, as appropriate;
Monitors, reviews, and adapts decisions, as required;
Identifies, assesses, and manages risks effectively;
Adapts when faced with situations where no guidance
or procedure exists.

Monitors, identifies, and assesses accurately the
aeroplane’s state and systems;
Monitors, identifies, and assesses accurately the
aeroplane’s energy state and anticipated flight path;
Monitors, identifies, and assesses accurately the
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general environment as It may affect the operation;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Workload management

Maintains available workload
capacity
through
prioritisatlon and distribution
of tasks, using resources.

—

—

—

—

Validates the accuracy of information and checks for
gross errors;
Maintains the awareness of the people involved in or
affected by the operation as well as their capacity to
perform as expected;
Anticipates what could happen, plans, and stays ahead
of the situation;
Develops effective contingency plans based upon
potential threats;
Recognises and effectively responds to indications of
reduced SA.

Exercises self-control in all situations;
Plans, prioritises, and schedules tasks effectively;
Manages time efflciently when carrying out tasks;
Offers and gives assistance, delegates when necessary;
Seeks and accepts assistance, when necessary;
Monitors, reviews, and cross-checks taken action
conscientiously;
Verifies that tasks are completed as expected;
Manages and recovers from interruptions, distractions,
variations, and failures effectively, while performing
tasks.
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SUEPART N
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
MAR-OPS
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3.935
3.940
3.943
3.945
3.946
3.950
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3.957
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3.965
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FLIGHT CREW

General
Composition of flight crew
Initial Operator’s crew resource management (CRM) training
Conversion training and checking
Mission qualification training
Differences training
Nomination as Pilot in Command
Section/Flight/Mission eaU qualification training
Tactical instructor qualification training
Continuation training and checking.
Recent experience
Operation on more than one type or variant
Training records

MAR-OPS 3.935 General

The Operator shali ensure that all flight crew members hold an applicable and valid
licence and military medical certificate issued by the Military Aviation Authority or a
recognized Authority, and are suitably qualified and competent to conduct the duties and
kind of operations, assigned to them.
MAR-OPS 3.940 Composition of flight crew

The Operator shali ensure that:
(a) The composition and number of the flight crew are both in compliance with, and no
less than the minimum specified in, the Aircraft Flight Manual (AFM);
(b) The flight crew includes additional flight crew members when required by the type of
operation, and is not reduced below the number specified in the Operations Manual;
(c) Procedures are established, acceptable to the Military Aviation Authority, to prevent
the crewing together of inexperienced flight crew members; and
(d) For operations with more than 19 passengers on board of the aircraft the minimum
flight crew is two qualified pilots.

MAR-OPS 3.943 Initial Operator’s crew resource management (CRM) training

(a) When a flight crew member has not previously completed an initial Operator’s crew
resource management (CRM) training program (either new employees or existing staff),
then the Operator shail ensure that the flight crew member completes an initial CRM
training course. New employees shall complete initial Operator’s CRM training within their
first year of joining the Operator.
(b) 1f the flight crew member has not previously completed a human factors training
course, then a theoretical course, based on the human performance and limitations
program for the Military Pilot License (reference MAR-FCL 1&2) shali be completed before
the initial Operator’s CRM training or combined with the initial Operator’s CRM training.
(c) Initial CRM training shali be conducted by suitable qualified personnel.

MAR-OPS 3
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(d) Initial CRM training is conducted in accordance with a detailed course syllabus
included in the Operations Manual, and shail contain at least the following items:
(1) Human factor in system safety;
(2) Company safety culture, Standard Operating Procedures (SOPs), organizational
factors;
(3) Stress, stress management, fatigue and vigilance;
(4) Information acquisition and processing, situational awareness, workload
management;
(5) Decision making;
(6) Communication and co-ordination inside and outside the cockpit;
(7) Leadership and team behaviour, synergy;
(8) Automation and philosophy of the use of automation;
(9) Case based studies; and
(10) Additional areas which warrant extra attention, as identified by the accident
prevention and flight safety program (reference MAR-OPS 3.037).
MAR-OPS 3.945 Conversion training and checking

The Operator shali ensure that:
(a) A flight crew member completes the Operator’s conversion course before
commencing unsupervised flying when:
(1) Changing to another aircraft type after obtaining the approptiate Type Rating;
(2) Changing to another Operator with different operating procedures; or
(3) Changing type of operation.
(b) Conversion training with integrated elements of CRM is conducted by suitably
qualified personnel in accordance with a detailed course syllabus inciuded in the
Operations Manual;
(c) The amount of training required by the Operator’s conversion course is determined
after due note has been taken of the flight crew member’s previous training as recorded
in his training records prescribed in MAR-OPS 3.985;
(d) The minimum standards of qualification and experience required of flight crew
members before undertaking conversion training are specified in the Operations Manual;
te) Each flight crew member at east completes the training required by MAR-OPS 3.965
(b) before commencing flying under supervision; and
(f) Upon completion of flying under supervision, the check required by MAR-OPS 3.965
(c) is undertaken;

MAR-OPS 3

—

Issue 4.0

104

Appendix 1 to MAR-OPS 3.1065 Document storage

Table 1

—

—

—

3 months
3 months
3 months
3 months

Reports

Flight registration book
Flight report(s) for recording details of any
occurrence, or any event which the Pilot in
Command deems necessary to repoft/record
Reports on deviations from MAR-OPS 3
reguirements
RIE request forms and monthly reports of
Operator approved RIE’s, if applicable
Reports on exceedances of duty and/or
reducing rest periods

Table 3

perïads

Information used for the preparation and executian of a flight

Mission essentfal information documentation
Documentation required for States concerning a
specific flight
‘Jass and balance documentation
Notification of special loads including written
information to the Pilot in Command about
dangerous goods

Table 2

-

3 months
3 months

3 months
3 months
3 months

Flight and Crew Members records

Licence

Initial Operator’s crew resource management
(CRM) training
Conversion training: mission qualification
training
Differences training
Flight lead qualification training
Tactical instructor gualification training
Continuation training and checking
Recent experience

As long as the flight crew
member is exercising the
privileges of the licence for the
Operator
3 years
3 years
3 years
3 years
3 years
3 years
15 months

Table 4
Records for Mission Essential crew members
Training/qualification records of other personnel 3 years
for whom a (qualification) training programme
is required by MAR-OPS 3
—

Table 5 Aircraft continuing aïrworthiness records
All detailed maintenance records in respect of
36 months after the aircraft or
the aircraft, engine (modules) and any lifecomponent was permanently
limited component fitted thereto
withdrawn from service
The total time and flight cycles as appropriate,
36 months after the aircraft or
of the aircraft and all life-limited components
component has been
permanently withdrawn from
service
The time and flight cycles as appropriate, since
at least until the component
—
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[MAR-FCL 1&2.032 / HTJ For every training and examination event the type of instructor or
examiner that is authorized to perform the training/checking will be specified in the
applicable Training Manual or is specified in Part D of this manual. 1f applicable, additional
requirements for a license/rating/qualification/authorization will be detailed as well.

Training Manuals (TM) and training documentation

1.0.4

[MAR-FCL 1&2.0551 The standard Training manual will contain a breakdown in theoretical
knowledge instruction and (synthetic) flight instruction in either a week-by-week or phase
presentation, a list of standard [HT: air] exercises and a syllabus summary.
[MAR-FCL 1&2.060] The Training Manuals contain the standards, objectives and training
goals for each phase of training that the students are required to comply with and include
the Training Plan, Theoretical Knowledge Instruction, Synthetic Flight Training, Briefing and
Air Exercises.
[HTJ The standard format for a TM is specified in paragraph 3.1.11 Training Manual

format.

[HT] The instructor guidance (‘eyes only’) information will be separated from the part of
the Training Manual that is available to the student.
[MAR-FCL 1&2.055] Arrangements will be made so that problems encountered in
instruction can be resolved during subsequent training.
[HT] Training documentation will therefore contain placeholders for the instructor to specify
not accomplished training events or student performance below standards. Also see
paragraph 2.2 Procedures to be appl/ed in the event that personnel do not achieve or
maintain the required standards.
{HT] 1f a training course is interrupted for a certain period of time whereby student learning
continuity and/or performance is negatively affected, refresher training will be scheduled to
refresh the previously acquired knowledge and/or skills. Guidelines for scheduling refresher
training will be incorporated in each individual Training manual. Also see paragraph 2.1.2
Grading of synthetic and aircraft training exercises.

Training and checking

1.0.5
1.0.5.1

Type Rating training versus (Operator’s) Conversion Course

[ADMIN] There is a distinct difference between the MAR-FCL related Type Rating training
course and the MAR-OPS related (Operator’s) Conversion Course. It is essential that this
Uifference is well understood. A Type Rating training course is aimed at providing a crew
member with the skills required to safely operate a snecific tve of aircraft. An (Operator’s)
Conversion Course is aimed at providing the crew member with the knowledge and (to
some extent) skills required for the sijecific tvte of operation.
1.0.5.2

Initial (operator’s) crew resource management (CRM) training

[MAR-OPS 1.943 and MAR-OPS 1.1000]
—
Initial CRM training is conducted in accordance with a detailed course syllabus, and contain
at least the following items:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Human factor in system safety;
Company safety culture, Standard Operating Procedures (SOPs), organizational
factors;
Stress, stress management, fatigue and vigilance;
Information acquisition and processing, situation awareness, workload management;
Decision making;
Communication and co-ordination inside and outside the cockpit;
Leadership and team behavior, synergy;
Automation and philosophy of the use of automation;
Case based studies; and
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10. Additional areas which warrant extra attention, as identified by the [HT: RNLAF]
accident prevention and flight safety program.
[HTJ MAR-OPS uses the term CRM, where MAR-FCL describes CRM as MCC. Both are
considered to have the same meaning.
[HT] The initial Operator’s CRM training course duration is 2 dav
[HT] Details of the recurrent initial Operator’s CRM training course are described in the
‘Opleidingscatalogus’, published on the Ministry of Defense intranet in the PeopleSoft
Human Resource appilcation.
The recurrent CRM course can be found under its respective course number: 023102.
[HT] The initial CRM training is incorporated in the specific initial training courses for the
different crew member positions to obtain the initial type rating or crew member
qualification. The CRM theoretical training and practical exercises are conducted by the
CML. The specific procedures per aircraft type (Standard Operating Procedures, SOP’s) are
included in the Type Rating and/or initial qualification training for crew members.
1.0.5.3

Conversion training and checking (Operator’s Conversion Course)

[MAR-OPS 1.945 and MAR-OPS 1.1005]
a) Conversion training with integrated elements of CRM will be conducted by suitably
qualified personnel in accordance with a detailed course syllabus (see applicable
Training Manual).
[HT] CRM will be integrated in all elements of the conversion training, as applicable. The
Training Manual will specify for every element the type of suitably qualified personnel for
the particular element of training.
[HTJ The initial (operator’s) crew resource management (CRM) training is part of the
conversion training (Operator’s Conversion Course). For details refer to paragraph
crew resource management (CR14) training.
1.0.5.2 Initial
b) The amount of training required by the conversion course is determined after due note
has been taken of the crew member’s previous training as recorded in the
crewmember’s training records.
[HT] The conversion course will be a standard course with pre-determined events and
duration of training, as specified in the applicable Training Manual. Only in specific cases
(e.g. when changing to another aircraft type within the Air Mobility operation) pafts of
the conversion training may be omitted or reduced, at the discretion of the HT.
c) Each crew member at least completes the items of the recurrent training ørpgram
before commencing flying under surervision. See paragraph 0,24 Continuation training
and checking.
d) [HT] The amount of (line) flying under supervision is dependent on the type of aircraft
and the associated aspects of the particular operation. The amount of flying under
supervision (amount of line flying time and the particular events/experiences) is
specified in the applicable Training Manual.
The Line Flying under supervision is specified for aircrew members in the applicable sub
paragraph under 1.2.1 Aircrev Qualification
[HT] For pilots the first 4 sectors (legs) of (line) flying under supervision will be
conducted by a TRI(MPA), as appllcable.
Upon completion of flying under supervision an Operator’s Check [HT: Line Check] is
undertaken.
[HTJ The MAR-OPS 1 uses the word ‘Operator’s check’ instead of ‘Line Check’. To
avoid confusion with the (civilian) terminology ‘Operator Proficiency Check’ the word
Line Check is used instead.
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[HT] The (initial) Line Check at the completion of the Operator’s Conversion Course
will be conducted by a Type Rating Examiner (TRE) Multi Pilot Aircraft (MPA), a Type
Rating Examiner (TRE) Flight Engineer (F/E), a Type Rating Examiner (TRE) (Boom
Operator-/)Loadmaster ((BO-/)LM) and a Type Rating Examiner (TRE) Cabin Attendant
(CA), as applicable. Subsequent periodic Line Checks may be conducted by a Line
Training Captain, -F/E, -LM or -CA, as applicable. Line Checks of BO/LM’s KDC-10 will be
conducted by a TRI(BO/LM).
[HT] The above requirements for the conversion course will be incorporated in the Training
Manual for Operator’s Conversion Course for the applicable aircraft type.
1.0.5.4

Operation on more than one aircraft type or variant
[HT] Only C-130 crew members are required to operate two different variants of the C-130
aircraft type. During Type Rating and/or Conversion training, difference training (and
qualification) is conducted for all crew members. However, as the differences in system
configuration and flying characteristics between both C-130 variants (C-130 (M)-H and C
130 (M)-H-30) are very small, minimum experience levels and recency requirements for
the two variants have not been established. The continuation ground training covers
aircraft systems, limitations and procedure training for both variants.

1.0.5.5

Difference Training
[MAR-FCL 1&2.410 and MAR-OPS 1.1010] For the crew members changing to the RNLAF
Air Mobility C-130 aircraft, Difference Training will be integrated in the initial Type Rating
(TR) / qualification training.
[HT] Crew members already holding a C-130 Type Rating of a different variant (e.g.
exchange pilots) will complete the ‘RNLAF C-130(M)-H(-30) Familiarization / Difference
Training voor VLIEGER en FLIGHT ENGINEER’ (PS nr: 043607).

1.0.5.6

Mission Qualification Training
[MAR-OPS 1.946 and MAR-OPS 1.1007]
a) Mission qualification training with integrated elements of CRM is conducted by suitably
qualified personnel as laid down in the Training manuals. This manual covers training for
all operational duties and tasks applicable to the crew member undergoing mission
qualification training.
[HIJ CRM will be integrated in all elements of the MQT, as applicable. The Training
Manual will specify for every element the type of suitably qualified personnel for the
particular element of training.
b) The amount of training required by the mission qualification training course is
determined after due note has been taken of the crew member’s previous training as
recorded in the crew member’s training records.
[HT] The MQT will be a standard course with pre-determined amounts of training, as
specified in the applicable Training Manual. 1f a crew member has gained similar
previous experience with another operator, the HT will (in conjunction with the
applicable Chief Instructor) determine the amount of training required to be undertaken.

[HT] Mission Qualification training is detailed in the Training Manuals with the following
PeopleSoft course numbers:
The prereciuisite for the Airdrop and Night Vision Goggle MQT is the completion of the
Airland & Enroute MQT. The Airdrop and NVG MQT may be conducted in parallel, if
required.

The MQT Training manuals are issued under the following PeopleSoft numbers:
a) For C-130 Pilots and Flight Engineers:
1. Airland & Enroute. PS# 045548;
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Part II Theoretical Knowledge Instruction

11. MCC Integrated
MCC

Titel: MCC Integrated

(EXT:_g
Theorie:9
Examen:
Practicum:

Doelstellingen
Het doel van deze geintegreerde MCC cursus is een optimaal
besluitvormingsproces, bevordering van communicatie, taakverdeling,
gebruik van de checklist, teamwork, wederzijdse supervisie, samenwerking
en ondersteuning gedurende alle fases van de vlucht, zowel onder normale,
als ook onder noodsituaties. De training benadrukt de ontwikkeling van niettechnische vaardigheden om te kunnen werken in een multi-crew omgeving.
Onderwerpen
CRM
Introductie PF en PNF taken.
Leiderschap en ‘followership’
Professionaliteit en team verantwoordelijkheden
Houding en motivatie
Communicatie en conflictoplossing
Supervisie, informatieoverdracht
Flight technieken en cockpit procedures
Gebruik van checklist
Gebruik van standard calls door operator
Briefing en debriefing technieken
Pre-flight berekeningen
Diverse take-off profielen
Taakverdeling PF en PNF gedurende normale situaties en noodsituaties
Behandeling van de diverse vliegtuigsystemen inclusief noodprocedures
Instrument vliegprocedures
Go-around procedures
Werkvormen
De MCC lessen in het kader van deze TR opleiding worden verzorgd door een
TRI en zijn een aanvulling op de eerder (tijdens de EMVO vliegfase) genoten
theorie dzv. CML.
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delegation has to be established. Plans and intentions have to be communicated 50
that the whole crew understands the goals and that the activities conducted by the
crew do reflect proper co- ordination;
Workload management: Clear prioritisation of primary and secondary operational
tasks. Based on a sound planning, tasks are distributed appropriately among the
crew. Available external and internal resources (including automation) are used to
accomplish task completion in time.

Situational awareness
Situational awareness is the perception of the elements in the environment within a volume
of time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in
the near future (knowing what’s going on). Situation awareness comprises the following
elements:
Awareness of aircraft systems;
Awareness of environment;
Awareness of time (anticipation).
-

-

-

4.2.4

Decision making
Decision making is the process of reaching a ludgement or choosing an option. Decision
making comprises the following elements:
Problem definition/ diagnosis;
Option generation;
Risk assessment & option selection.

-

-

-

4.3

Crew coordination
It is the duty of a helicopter crew to fulfil its task in accordance with given procedures and by
coordinated actions taking flight safety into account. Therefore the crews attain their
capabilities during the type conversion; they keep and develop their state of training through
further education and training.
Safe execution of the sortie requires crew coordination. It is the sum of all intended,
coordinated, and executed activities of a helicopter crew and consists of several individual
duties of each crew member.
The intention of crew coordination is that the Aircraft Commander (AC) can carry out his
responsibilities as captain of the aircraft throughout the task. In addition the duties of the PE
and PNF/TC have to be dear and divided in such a way that the PF can fully concentrate on
flying the helicopter.
Crew coordination is impossible without continuous communication. The communication is
done through oral orders, reports, acknowledgements, and advices that have to be dear,
short, and essential. The receipt and the execution have to be acknowledged.
1f it is necessary for the crew to communicate with gestures they must be standardised and
comprehensible. There must not be any action in the
cockpit, cabin or near the aircraft without the command or approval of the AC. That is to
guarantee that the whole crew is informed about the situation and condition of all aircraft
systems at any time. Depending on the influence on
the safe execution of the flight different forms of reports/acknowledgements are necessary.

4.3.1

Examples

4.3.1.1 Navigation aids
“VOR FRQ. 115,200 IS TUNED AND IDENTIFIED”
-
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4

Multi Crew Cooperation (MCC)

4.1

General
Within military as well as clvii aviation the course of flight accidents is at a rate of
approximateiy 80% determined by human errors.
The reasons for that are mainly:
Human capacity and capability are dependent on personal, daiiy changing factors
such as heaith, physicai, and mental fitness etc. and cannot be determined in
advance. individual performance variations to a level criticai to flight safety form the
core of the problem ,,The Human Factor”.
Teamwork is often hampered by rigid cockpit- and/or company hierarchy.
Cockpit-design is usuaiiy optimised for each individuai function, thus forcing crew
members to speciaiise and concentrate on their task soieiy.
CRM skiiis are practised during dedicated training sessions and courses. Aithough this
chapter reviews some basic skiiis, it is dedicated to the CRM/MCC skiiis that wiii be
used within the NH9O-NFH crews to successfuiiy complete the tasks and missions.
-

-

-

-

-

4.2

Critical skills
The effective use of the aircrews resources (next to the standardisation of procedures and
the training of technical skiiis) must be stressed. ,,Crew Resource Management” (CRM) is a
concept that uses the resources of each crew member to counterbaiance weaknesses on
other parts of the crew.
To reach this aim, the foilowing “critical skiiis” must be appiied by aircrew:

4.2.1

Co-operation
Co-operation is the abiiity to work effectively in a team/crew. Co-operation comprises the
foliowing eiements:
Team building and maintaining: Establishing positive interpersonal relations and
active participation of the team-mates/crew members in fulfilling the tasks;
Consideration of per•sonnel: Acceptance of others and awareness of one’s own and
others personal condition;
Supporting others: Giving help to other team-mates/crew members in case they need
assistance;
Conflict soiving: Articulation of different interpersonal positions with suggestions for
soiutions.
-

-

-

-

4.2.2

Leadership and managerial skills
Effective ieadership and managerial skills mean to achieve the joint task completion within a
motivated, fuliy functioning team through co-ordination and persuasiveness. Leadership and
managerial skiils comprise the following eiements:
Use of authority and assertiveness: Create a proper challenge and response
atmosphere. The given command authority of the AC should be adequateiy balanced
to assertiveness and crew member participation. 1f the situation requires, decisive
actions are expected;
Providing and maintaining standards: The compliance with essential standards
(standards/checkiist/procedures) for the task compietion should be ensured.
Therefore the crew should mutually supervise and intervene in case of deviations
from standards. 1f the situation requires, non-standard procedures might be
necessary to apply. Such deviations shali be announced/reported;
Planning and coordination: In order to achieve top performance and to prevent
workload peaks or dips an appropriate concept for organised task sharing and

-

-

-
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Inleiding

Tijdens opleidings- en checkvluchten beoordelen instructeurs de ‘Crew Resource
Management’ (CRM) vaardigheden van bemanningsleden. Deze CRM vaardigheden
worden ook wel de niet-technische vaardigheden genoemd. Onder niet-technische
vaardigheden vallen alle cognitieve en sociale vaardigheden van een
vliegtuigbemanning die niet direct gerelateerd zijn aan technische vaardigheden,
zoals het besturen van het vliegtuig of het bedienen van vliegtuigsystemen. Het
beoordelen van niet-technische vaardigheden is over het algemeen lastiger dan het
beoordelen van technische vaardigheden. Hiervoor zijn twee redenen te geven. Ten
eerste is het veel makkelijker om een prestatiestandaard te definiëren voor
technisch gedrag. Een prestatiestandaard voor de hoogte van een vliegtuig kan
bijvoorbeeld gedefinieerd worden als een maximale afwijking van 100 voet. Voor de
niet-technische vaardigheid ‘samenwerking’ is echter veel moeilijker een duidelijke
prestatiestandaard te definiëren. Ten tweede is het veel makkelijker om een
technische prestatie objectief te beoordelen. De afwijking van de hoogte kan immers
worden afgelezen op de hoogtemeter, maar op welke schaal beoordeel je iemands
samenwerking nu precies? Een objectieve beoordeling van iemands niet-technische
vaardigheden is wél belangrijk. De kwaliteit van een training kan namelijk worden
verbeterd door heel specifieke feedback te geven over iemands gedrag. Bovendien
kan een duidelijke prestatienorm de veiligheid verhogen, omdat het makkelijker
wordt om vast te stellen of iemand het vereiste niveau wel of niet heeft behaald.
Verschillende defensie-onderdelen hebben daarom besloten om het MilNoTechS
beoordelingssysteem in te voeten. Dit systeem moet de instructeurs helpen niettechnische vaardigheden objectief en betrouwbaar te beoordelen. Voordat iemand
dit systeem verantwoord kan gebruiken is het wel nodig om een training te volgen.
Deze handleiding is geschreven als naslagwerk bij deze training. In hoofdstuk 2 kunt
u een korte beschrijving lezen van het MilNoTechS beoordelingssysteem. Hoofdstuk
3 beschrijft hoe u het gedrag moet classificeren. Vervolgens kunt u in hoofdstuk 4
lezen hoe u het geclassificeerde gedrag objectief en betrouwbaar kunt beoordelen.
Daarna leest u in hoofdstuk 5 hoe u een operationele bemanning kunt faciliteren bij
het verbeteren van hun niet-technische vaardigheden. En tot slot eindigt deze
handleiding in hoofdstuk 6 met een korte samenvatting.
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Het MiINoTechS beoordelingssysteem

Het MilNoTechS beoordelingssysteem heeft vier categorieên:
-

-

-

-

Co-operation;
Leadership and managerial skills;
Situation awareness;
Decision making.

Bij ‘Co-operation’ en ‘Leadership and managerial skills’ gaat het om sociale
vaardigheden en bij ‘Situation awareness’ en ‘Decision making’ gaat het om
cognitieve vaardigheden. Iedere categorie is onderverdeeld in een aantal
elementen. In figuur 1 ziet u de elementen uit de categorie ‘Co-operation’ en het
voorbeeldgedrag voor één van die elementen (‘Supporting others’). Het
uitgangspunt van het beoordelingssysteem is dat observeerbaar gedrag slechts
onder één specifieke categorie en element valt. Daarom zijn er duidelijke definities
geformuleerd voor alle categorieën en elementen. Communicatie is niet opgenomen
als zelfstandige categorie of element, omdat het evalueren van de communicatie het
voornaamste middel is om niet-technische vaardigheden te beoordelen.

Non-Technical skïlls
Co-operatlon

Leadership and
Managerial skills

Situation
Awareness

Decision
Making

Team building
Category

and
malntaifling

Element
Behaviour

Awareness of
personnel
Supporting

others
Conflict solving

HeIps other crew/flight members in demanding
Situations
Offers assistance
Coaches other crew/flight members when required

Figuur 1: Het MilNoTechS beoordelingssysteem
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Classificatie

Het doel van het MilNoTechS beoordelingssysteem is om niet-technisch gedrag zo
objectief en betrouwbaar mogelijk te beoordelen. Het ‘ORCE-format’ kan de
instructeur hierbij helpen. ‘ORCE’ staat voor:
-

-

-

-

Observe: wanneer gaat iets goed of slecht, welk gedrag heb je gezien;
Record: schrijf het gedrag op;
Classify: classificeer na de vlucht;
Evaluate: beoordeel het gedrag.

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u het gedrag moet classificeren. De evaluatie
komt vervolgens in hoofdstuk 4 aan bod. Voor het classificeren van het gedrag is
het belangrijk om de definities van de categorieën en elementen goed te kennen. De
definities van alle categorieën en elementen staan beschreven in paragraaf 3.1 tot
en met 3.4. Wij hebben ervoor gekozen om de definities en het voorbeeldgedrag in
het Engels te schrijven, omdat de voertaal in de luchtvaart Engels is. Tot slot kunt u
in paragraaf 3.5 nog een aantal richtlijnen lezen voor een correcte classificatie met
behulp van het MilNoTechS beoordelingssysteem.
3.1

Category Co-operation

De definitie van ‘Co-operation’ is: ‘the ability to work effectively in a team/crew’.
3.1.1

Element Team bui/ding and maintaining

De definitie van ‘Team building and maintaining’ is: ‘establishing positive
interpersonal relations and active participation of the team-mates/crewmembers in
fulfilling the task’. Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

-

-

-

3.1.2

Motivates crew by appreciation;
Encourages inputs and feedback from others;
Collaborates with others (does not compete);
Gives appropriate personal feedback (appropriate volume and tone of voice);
Reacts positively to inputs and feedback from others.

Element Awareness of personnel

De definitie van ‘Awareness of personnel’ is: ‘to collect and share relevant
information about one’s own and other’s personal condition’. Voorbeeldgedrag voor
dit element is:
-

-

-

Monitors condition of him/herself
(physiological/psychological/experience/performance);
Monitors condition of flight/crew members
(physiological/psychological/experience/performance);
Shares relevant information with crew/flight members (signs of stress,
fatigue etc.).
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Element Supporting others

De definitie van ‘Supporting others’ is: ‘giving help to other team
mates/crewmembers in case they need assistance’. Voorbeeldgedrag voor dit
element is:
-

-

-

3.1.4

Heips other crew/flight members in demanding situations;
Offers assistance;
Coaches other crew/flight members when required.

Element Conflict solving

De definitie van ‘Conflict solving’ is: ‘the articulation of different interpersonal
positions with suggestions for solutions’. Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

-

3.2

Articulates differences of opinion;
Keeps calm in interpersonal conflicts;
Suggests conflict solutions.

Category Leadership and managerial skills

De definitie van ‘Effective leadership and managerial skills’ is: ‘to achieve the joint
task completion within a motivated, fully functioning team through co-ordination
and persuasiveness’.
3.2.1

Element Use of authority and assertiveness

De definitie van ‘Use of authority and assertiveness’ is: ‘to adequately balance the
given command authority of a specific crewmember between assertiveness and
participation of other crewmembers. 1f the situation requires, decisive actions are
expected’. Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

-

-

-

3.2.2

Advocates own position;
Asks for opinion of crew/flight members;
Takes initiative to ensure task completion;
Takes command of the situation if required;
Involves crew/flight members in the decision making process.

Element Maintaining standards

De definitie van ‘Maintaining standards’ is: ‘the ensurance of compliance with
essential sta ndards (standards/checklist/procedures) for task completion. Therefore
the crew should mutually supervise and intervene in case of deviations from
standards. 1f the situation requires, non-standard procedures might be necessary to
apply. Such deviations shall be announced/reported’. Voorbeeldgedrag voor dit
element is:
-

-

-

Follows standards/checklist;
Ensures compliance to standards/checklist;
Informs crew tot consults crew) when deviating from the
sta nda rd s/checkl ist.
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Element Planning and coordination

De definitie van ‘Planning and coordination’ is: ‘to establish an appropriate concept
for organized task sharing and delegation in order to achieve top performance and
to prevent workload peaks or dips. Plans and intentions have to be communicated
so that the whole crew understands the goals and that the activities conducted by
the crew reflect proper co-ordination. Tasks are distributed appropriately among the
crew’. Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

-

3.2.4

Clearly states intentions, goals and boundaries for task completion;
Clearly states and confirms plan;
Distributes tasks among the crew/flight members.

Element Workload management

De definitie voor ‘Workload management’ is: ‘to establish a dear prioritization of
primary and secondary operational tasks. Available external and internal resources
(including automation) are used to accomplish task completion in time’.
Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

-

3.3

Operational tasks are prioritized to retain sufficient resources for primary
flight duties;
Uses available external and internal resources to manage workload;
Uses automation to manage workload.

Category Situation awareness

De dfinitie voor ‘Situation awareness’ is: ‘the perception of the elements in the
environment within a volume of time and space, the comprehension of their
meaning, and the projection of their status in the near future (knowing what’s going
on)’.
3.3.1

Element Awareness of aircraft systems

De definitie voor ‘Awareness of aircraft systems’ is: ‘to collect and share relevant
information about aircraft systems’. Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

-

-

-

3.3.2

Monitors and reports changes in system states;
Confirms and calls out status of systems when performing actions and/or
checks;
Identifies possible system problems (system failures, fuel state etc.);
Confirms diagnosis of system problems;
Monitors effectiveness of solutions to system problems.

Element Awareness of environment

De definitie voor ‘Awareness of environment’ is: ‘to collect and share relevant
information about the environment’. Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

Collects information about the environment;
Shares information about the environment with crew/flight members;
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Identifies possible environmental problems (position, weather, traffic, terrain
etc.);
Monitors effectiveness of solutions to environmental problems.

Element Awareness of time

De definitie voor ‘Awareness of time’ is: ‘to anticipate on future problems’.
Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

3.4

Identifies future problems;
Plans for contingencies (bad weather, system failures, comm loss etc.).

Category Decision making

De definitie voor ‘Decision making’ is: ‘the process of reaching a judgement or
choosing an option’.
3.4.1

Element Option generation

Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

3.4.2

Generates options.

Element Risk assessment & option selection

Voorbeeldgedrag voor dit element is:
-

-

3.5

Considers risks and benefits of options;
Selects option with optimal risk to benefits ratio.

Richtlijnen

In deze paragraaf kunt u een aantal richtlijnen lezen voor een correcte classificatie
met behulp van het MilNoTechS beoordelingssysteem:
-

-

-

-

-

Het algemeen aanmoedigen van bijdragen tijdens de vlucht valt onder
‘Teambuilding and maintaining’. Wanneer je in een specifiek geval om
iemands mening vraagt valt dit onder ‘Use of authority and assertiveness’;
Opmerken dat iemand niet in staat is de aan hem toegewezen taak goed uit
te voeren valt onder ‘Awareness of personnel’. Wanneer je deze persoon
vervolgens te hulp schiet valt dit onder ‘Supporting others’. Het vooraf
toedelen van taken valt echter onder ‘Planning and coordinating’;
Het vaststellen dat er meerdere standpunten zijn en pogingen ondernemen
om een conflict op te lossen valt onder ‘Conflict solving’. Het geven van je
mening zonder dat er sprake is van een conflict valt onder ‘use of authority
and assertiveness’;
Het volgen van regelgeving en (geschreven) procedures valt onder
‘Maintaining standards’. Als iets niet is opgeschreven spreken we over
technieken en de beoordeling hiervan kan hoogstens onder het element ‘Risk
assessment & option selection’ vallen;
Het opmerken van problemen en het monitoren van de effectiviteit van de
bedachte oplossingen valt onder ‘Awareness of personnel’, ‘Awareness of
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systems’ of ‘Awareness of the environment’. Het proces van het genereren
en selecteren van opties valt onder Decision Making;
Het genereren van opties, het inschatten van de risico’s en het selecteren
van de opties valt onder ‘Decision making’. Als dit proces plaats vindt zonder
participatie van de bemanning valt dit onder ‘Use of authority and
a sse rtive ness’.
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Beoordeling

De laatste stap van het ‘ORCE-format’ is ‘evaluate’. Voor de beoordeling met
MilNoTechS sluiten we aan bij het ‘Standard CLSK grading system’. Dit ‘grading
system’ is weergegeven in paragraaf 4.1. Omdat dit systeem oorspronkelijk is
geschreven voor technische vaardigheden lichten wij in paragraaf 4.2 toe hoe u dit
systeem moet gebruiken bij het beoordelen van niet-technische vaardigheden. Tot
slot kunt u in paragraaf 4.3 nog een aantal richtlijnen lezen voor de ‘grading’ met
behulp van het MilNolechS beoordelingssysteem.
4.1

Standard CLSK grading system

Het ‘Standard CLSK grading system’ staat beschreven in de verschillende Operations
Manuals. Voor de volledigheid is het systeem ook opgenomen in figuur 2 (zie
onder).
Not graded /
demonstrated

N

Manoeuvre is demonstrated but not practised,
or performed bystudent and not graded

Unsatisfactory/Unable

U

Fair

F

Unsafe or lack of sufficient knowledge, skill
ability to perform
The operatïon, manoeuvre or task is
performed safely, but with limited profiency.
Deviations occur which detract from
performance

God

G

Excellent

E

Operation, manoeuvre ôr task is performed
satisfactory. Minor deviations occur but are
recognised and corrected in a timely manner.
Charateristic performance meets the Course
Training Standards
Characteristic performance of the operation,
manoeuvre or task exceeds the Course
Training Standards.

Figuur 2: het ‘Standard CLSK grading system’
4.2

Toelichting

In deze paragraaf kunt u lezen hoe u de ‘grades’ van het ‘Standard CLSK grading
system’ moet interpreteren bij het beoordelen van niet-technische vaardigheden
met het MilNoTechS beoordelingssysteem:
-

-

Beoordeel een categorie met “N” als het voorbeeldgedrag niet wordt
vertoond en in de beoordeelde situatie ook niet van toepassing is
(bijvoorbeeld ‘Decision making’ als de vlucht verlopen is zoals gepland en er
geen aanleiding is geweest om een besluitvormingsproces in te gaan);
Beoordeel een categorie met “U” als het voorbeeldgedrag trendmatig niet
wordt vertoond en dit leidt tot een daadwerkelijke vliegonveilige situatie
(bijvoorbeeld ‘Workload management’ in de categorie ‘Leadership and
managerial skills’ als een vlieger de verkeerde prioriteiten stelt waardoor het
vliegtuig bijna in aanraking komt met de grond);
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Beoordeel een categorie met “F” als het voorbeeldgedrag trendmatig niet
wordt vertoond waardoor er risico’s ontstaan voor de vliegveiligheid zonder
dat dit direct leidt tot een vliegonveilige situatie (bijvoorbeeld ‘Maintaining
standards’ in de categorie ‘Leadership and managerial skills’ als de ‘transfers
of control’ niet volledig volgens de standaard worden uitgevoerd zonder dat
daaruit direct een vliegonveilige situatie ontstaat);
Beoordeel een categorie “G” als het voorbeeldgedrag regelmatig wordt
vertoond waardoor risico’s voor de vliegveiligheid niet ontstaan of op tijd
worden geneutraliseerd;
Beoordeel een categorie “E” als het voorbeeldgedrag vaak wordt vertoond
waardoor continu een bijdrage wordt geleverd aan het verhogen van de
vliegveiligheid.

Richtlijnen

In deze paragraaf kunt u lezen hoe u de ‘grades’ van het ‘Standard CLSK grading
system’ moet interpreteren bij het beoordelen van niet-technische vaardigheden
met het MilNoTechS beoordelingssysteem.
De ‘grading’ met behulp van MilNoTechS is absoluut. Dit betekent dat je het gedrag
altijd beoordeelt naar de ‘performance standard’ voor een operationele bemanning.
Het ‘Training Manual’ moet beschrijven wat de ‘required grade’ voor een bepaalde
sortie is (bijvoorbeeld een ‘F’ voor ‘Situation Awareness’ na de vijfde sortie van de
MQT):
-

-

-

-

-

-

Bij de ‘grading’ kijk je naar het gedrag. Dit betekent dat één fout kan leiden
tot een ‘U’ in meer dan één categorie. Het verkeerd stellen van prioriteiten
en teveel binnen kijken kan bijvoorbeeld leiden tot een ‘near miss’ met je
‘flight lead’. Dit kan leiden tot een ‘U’ voor zowel ‘Leadership and Managerial
skills’ (‘Workload managmenent’) als Situation Awareness (‘Awareness of
environment’);
Vanwege de hoge interne consistentie van de categorieën beoordelen wij bij
het gebruik van MilNoTechS op categorie niveau. Om de betrouwbaarheid te
verhogen is het wel aan te raden om de elementen te gebruiken bij het
bepalen van de ‘grade’. Hierbij is het ‘laagst beoordeelde’ element bepalend
voor de ‘grade’ van de categorie (je kunt een ‘U’ niet compenseren met een
‘E’);
Een ‘U’ of ‘F’ grade moet op het ‘gradesheet’ op element-niveau onderbouwd
worden door het beschrijven van concreet gedrag. Het beschrijven van
gedrag op element-niveau is een hulpmiddel tijdens de debriefing en maakt
het mogelijk om trends in gedrag gedurende meerdere vluchten te
onderkennen. Bovenal zorgt het beschrijven van concreet gedrag ervoor dat
de beoordeling zo objectief mogelijk is;
Een ‘U’ grade moet op het ‘gradesheet’ onderbouwd worden door aan te
geven waarom er daadwerkelijk sprake was van een vliegonveilige situatie
(er moet dus een directe onveilige situatie zijn zoals een te lage hoogte of
het afvuren van wapens in de directe nabijheid van ‘friendly forces’);
Bij een ‘F’ grade moet op het ‘gradesheet’ onderbouwd worden dat het
gewenste gedrag trendmatig niet heeft plaatsgevonden (één keer je
landingchecks vergeten is dus niet voldoende om een ‘F’ grade te geven op
‘Leadership and managerial skills’);
Bij het beoordelen van ‘Decision making’ is het niet doorslaggevend of het
proces hardop is doorlopen, maar of de instructeur kan vaststellen
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(eventueel in de debrief) dat het proces is doorlopen. Als blijkt dat een
gezagvoerder de bemanning onvoldoende bij dit proces betrekt zou dit tot
uitdrukking moeten komen bij het element ‘Use of authority and
assertiveness’ van de categorie ‘Leadership and managerial skills’.
Bij ‘Decision making’ beoordeel je het proces en niet de uitkomst. Dit proces
zou moeten leiden tot kwalitatief goede besluiten, maar niet per se tot het
besluit wat je zelf zou hebben genomen;
Een ‘Transfer of controls’ om de vliegsituatie veilig te houden hoeft niet
automatisch te leiden tot een onvoldoende beoordeling op één van de
MilNoTechS categorieën. Binnen de CRM filosofie is het juist de bedoeling dat
je elkaars fouten kunt opvangen. Bij de beoordeling moet de instructeur
rekening houden met de omstandigheden en de trend in het gedrag.
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Debriefing

Uit onderzoek blijkt dat er vier belangrijke principes zijn die het leren van
volwassenen bevorderen:
-

-

-

-

Bereidheid: een volwassene kan pas wat leren als hij open staat voor de
leerstof;
Ervaring: volwassenen leren beter als je aansluit bij en gebruik maakt van
hun ervaring;
Autonomie: volwassenen leren beter als zij zich betrokken voelen bij en
invloed hebben op het leerproces;
Actie: volwassenen leren beter als duidelijk is hoe ze het geleerde kunnen
gaan toepassen.

In paragraaf 5.1 tot en met 5.4 kunt u in 4 stappen lezen hoe u uw debrief van een
operationele bemanning interactiever en effectiever kan maken. Vervolgens kunt u
in paragraaf 5.5 lezen hoe u de debrief kunt afsluiten.
5.1

Stap 1: Replay

Laat hem vertellen hoe de vlucht is gegaan en of er problemen waren (bereidheid
door te laten zien dat je een probleem voor hem kan oplossen). Hierbij kun je de
volgende vragen gebruiken:
-

-

5.2

Wat ging er goed?
Wat vond je van je performance vandaag (als individu/als crew)?

Stap 2: Reconstruct

Laat hem zelf vanuit zijn aanwezige kennis vertellen waarom hij iets op een
bepaalde manier heeft gedaan (gebruik zijn ervaring). Hierbij kun je de volgende
vragen gebruiken:
-

-

-

-

5.3

Open vragen: wat, wanneer, waarom, wie, waar, hoe?
Gesloten vragen: heb je, was je?
Probing: vertel meer, leg uit, wat dacht je?
Samenvatten: bedoel je?

Stap 3: Reflect

Betrek hem bij het leerproces (autonomie door hem te laten reflecteren op wat hij
heeft geleerd). Hierbij kun je de volgende vragen gebruiken:
-

-

-

-

Wat
Had
Wat
Wat

heb je hiervan geleerd?
je het anders aan kunnen pakken?
heeft dit te maken met veiligheid/effectiviteit?
zegt dit in het algemeen over
?

Pagina 14 van 17

DEFINITIEF

5.4

1

MiINoTechS

1

22 maart 2017

Stap 4: Redirect

Relateer het geleerde aan eerder geleerde dingen en hoe het geleerde van
toepassing is in de toekomst (actiebereidheid door concreet gedrag voor te nemen).
Hierbij kun je de volgende vragen gebruiken;
-

-

-

-

-

-

5.5

Wat kun je met de ervaring van deze vlucht doen?
Hoe kun je jezelf hier voortaan beter op voorbereiden?
Hoe kunnen we wat we vandaag hebben geleerd de volgende keer
toepassen?
Wat ga je in de toekomst anders doen?
Wat kan je als gezagvoerder anders doen?
Wat kan je als eerste vlieger anders doen?

Samenvatting

Tot slot kun je de debriefing afsluiten door de bemanning de belangrijkste punten te
laten samenvatten. Hierbij kun je de volgende vragen gebruiken:
-

-

-

-

-

Wat ging er goed?
Waar kunnen ze nog op verbeteren?
Wat doe je om de goede dingen de volgende keer weer toe te passen?
Hoe gaan ze de verbeterpunten vanaf nu in de praktijk brengen?
Zijn ze het hier mee eens (beantwoord eventuele vragen)?
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Afsluiting

In deze handleiding heeft u kunnen lezen hoe u het MilNoTechS
beoordelingssysteem kunt gebruiken voor het objectief en betrouwbaar classificeren
en evalueren van niet-technische vaardigheden. Verder heeft u kunnen lezen hoe u
in uw debrief kunt aansluiten bij de vier belangrijkste principes die het Ieren van
volwassenen bevorderen. Nu is het tijd om het systeem in de praktijk te gaan
gebruiken. Als u ergens tegenaan loopt zijn wij graag bereid om uw vragen te
beantwoorden of uw opmerkingen in het systeem te verwerken.
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Overzicht MiINoTechS

