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Over reizen in je hoofd
Reisboeken. Je hebt ze in alle soorten en maten. De meest bizarre 
vind ik de twee werken die de Franse filosoof Xavier de Maistre schreef 
in de 18e eeuw. Eentje gaat over de reis die hij maakt door zijn slaap-
kamer, het ander beschrijft een reis die hij ’s nachts in pyjama maakt, 
door diezelfde slaapkamer. Dolkomisch natuurlijk en vast heel filoso-
fisch, maar veel geld zouden wij als reissector niet aan hem hebben 
verdiend. Gelukkig hebben we ons de afgelopen decennia niks van De 
Maistre aangetrokken en gingen wij en masse echt op reis. Nu, twee-
honderd jaar en vele reisboeken later, zijn we terug bij af. We mogen 
niet meer. In ieder geval niet meer met het vliegtuig. Tenminste, als 
we de (social) media mogen geloven. We zijn bevangen door klimaat-
angst en vliegschaamte. Met vreemde reacties tot gevolg. De redactie 
van de reiskrant van de Volkskrant zou geen vliegreizen meer mogen 
maken. Floortje Dessing zou haar prachtige reis programma’s vaarwel 
moeten zeggen. Edelherten op de Veluwe zouden helemaal van ’t padje 
raken door laag overvliegende vliegtuigen. We slaan zo door in dit land! 

Angst ontstaat door onwetendheid
Begrijp me goed: er is wel degelijk reden tot zorg. We moeten als 
reis- en luchtvaartsector aan de bak. Ongebreidelde groei van de 
luchtvaart is echt voorbij. Maar we moeten ons geen angst of schaamte 
laten aanpraten. Er is al veel gewonnen als we bewuster gaan reizen, 
al dan niet geholpen door een prijsprikkel.
Schaamte en angst ontstaan door onwetendheid en onjuiste informatie. 
Dus transparantie is het antwoord. Laat zien dat je als reis- en lucht-
vaartsector consumenten serieus neemt. Zullen we eens beginnen 
met laten zien wat de CO2-uitstoot van een reis of vliegticket is? Dus bij 
het boeken niet alleen de prijs vermelden maar ook de CO2-uitstoot. 

Wat een sterk signaal zou dat zijn!? Een signaal 
dat wij als sector de schaamte al ver voorbij 

zijn en dat je niet alleen in je hoofd hoeft te 
reizen. Dromen over een reis is goed, maar 
’m daadwerkelijk maken, is veel beter.

Frank Oostdam,
directeur ANVR

Frank & vrij
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Kort & krachtig

Op reis lekker genieten van 

de zon die warmte geeft, 

ontspanning én een gezonde 

kleur. Wie wil dat niet? Maar 

hoe zorg je tegelijk dat je huid 

gezond blijft? De Nederlandse 

Cosmetica Vereniging (NCV) 

heeft een speciale uitgave 

ontwikkeld: Zeker in de Zon.

Hierin staan antwoorden op 

vragen als: hoeveel en hoe 

vaak moet je smeren? Kan je ook 

te veel gebruiken? En kunnen 

tatoeages tegen de zon? De 

uitgave kan worden opgevraagd 

via www.ncv-cosmetica.nl.

Bij een goede voorbereiding van de reis raadt de 

ANVR aan om een reis- en annuleringsverzekering af 

te sluiten. Een reisverzekering dekt immers méér dan 

alleen een zonnebril die is kwijtgeraakt. Zo zitten 

ziektekosten buiten Europa bijvoorbeeld niet in het 

basispakket van de zorgverzekeringen. En stel dat een 

tas met telefoon én paspoort worden gestolen. Hoe 

dan verder? Op www.anvr.nl – onder ‘Onze reistips’ – 

wordt uitgelegd waarop te letten bij het afsluiten 

van een reis- en/of annuleringsverzekering. 

De Roundtable Human 
Rights in Tourism, oftewel 
de Rondetafel voor Toerisme 
en Mensenrechten – met 
ANVR als een van de leden 
– heeft vorige maand 
tijdens de ITBbeurs in 
Berlijn een praktische 
tool gelanceerd voor reis
onder nemingen. De tool 
helpt reisondernemingen 
om mensenrechten risico’s 
in kaart te brengen. 
Je vindt de tool hier: 
www.humanrightsin 
tourism.net/getstarted. 
De reisbranche werkt al 
jaren aan mensen en 
kinderrechten door milieu, 
sociale en economische 
invloeden van toerisme te 
verbeteren. Dit jaar vindt 
het symposium voor het 
eerst plaats in Nederland. 

Méér 
vakantie-
gangers 
Ruim 52.000 consu-
menten hebben laten 
weten in januari 3%
meer aan vakanties 
geboekt te hebben 
dan vorig jaar januari. 
In januari zijn vooral 
Turkije (+44%), 
Duitsland (+28%)
en Oostenrijk (+35%) 
heel goed geboekt in 
vergelijking met vorig 
jaar januari. Een 
flinke stijging van 
het aantal geboekte 
wintersportvakanties 
verklaart een hoop. 
Verre bestemmingen 
groeiden in januari 
met een kwart méér 
boekingen. Vooral de 
groei naar Australië 
en Nieuw-Zeeland is 
opvallend, alhoewel 
het bij deze landen 
in absolute aantallen 
om geen grote aan-
tallen gaat en dus 
ook maar 1% van 
alle boekingen 
betreft. 

Zeker in de Zon

Nieuwe 
tool

Wees 
verzekerd 

verbeteren. Dit jaar vindt 
het symposium voor het 
eerst plaats in Nederland. 

betreft. 
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Kort & krachtig

Even 
voorstellen

Geen leuk 
souvenir
Legionella is een gevaarlijke ziekte, 
veroorzaakt door een bacterie die overal in 
het leidingwater kan voorkomen. Thuis, maar 
ook op vakantie. Van alle gemelde patiënten 
in Nederland heeft bijna de helft tijdens 
de veertiendaagse incubatie periode 
een reis gemaakt of buiten de 
eigen woning overnacht. ANVR-
reisonder ne mingen nemen al 
jaren maatregelen in overleg met 
het RIVM. Maar nu heeft de ANVR 
ook ‘beddenbanken’ gevraagd 
dit te doen. Met succes. Tal van 
beddenbanken hebben laten 
weten voorzorgsmaatregelen te 
nemen. Wil je meer weten over 
deze gevaarlijke waterdruppel 
of wat je moet doen om het te 
voorkomen? Kijk op www.anvr.nl 
of www.rivm.nl. 

Wie wint?
De nationale duurzaamheidsprijs van de 

reissector, de Sustainable Travel Award, 

is begin dit jaar uitgereikt aan SNP Natuur-

reizen. Waarvoor? Dat lees je op bladzijde 14. 

Natuurlijk worden ook dit jaar allerlei orga-

nisaties uitgenodigd om hun innovatieve en 

toonaangevende initiatieven op het gebied 

van duurzaam toerisme in te sturen. Dus 

ook jij maakt kans op het winnen van deze 

felbegeerde award. 

Noorwegen staat bekend om zijn prachtige, 

ongerepte natuur en magische noorderlicht. 

Maar er is een trekpleister bijgekomen: het 

eerste onderwaterrestaurant ter wereld. Het 

restaurant ligt op het zuidelijkste puntje van 

Noorwegen. Hier kunnen zo’n 100 gasten naast 

hun diner genieten van het onderwateruit-

zicht. Voor een indruk: www.under.no.

41%
van de autohuurders kiest voor 
een all-inhuurauto waar alle 
benodigde verzekeringen bij 
zitten. Maar goed ook, want veel 
Nederlanders hebben blijkbaar 
geen idee waarvoor ze verzekerd 
zijn en gaan dus met (onnodig) 
veel risico op pad.
Bron: Trendrapport Autohuur 
Sunny Cars, 2018

Wil je een toekomst-

bestendige koers 

uitstippelen voor je reis-

organisatie? Kennis en 

inspiratie opdoen of net-

werken tijdens een van 

de Travel Tomorrow-

activiteiten? Of gebruik-

maken van een van de 

praktische tools, trainin-

gen of workshops op 

het gebied van travel 

technology, customer 

experience & sustaina-

bility? Mail dan voor 

meer informatie naar 

Gerben Hardeman: 

ghardeman@anvr.nl. 

Als een vis 
in het water

Fo
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Geen leuk 
souvenir



“Reisondernemingen 
moeten direct laten zien  
of een reis geschikt is voor 
mensen met een beperking”
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E

Sinds de Wet op de reisovereenkomst (2018) moeten reis
ondernemingen duidelijk aangeven of een reis geschikt  
is voor mensen met een beperking. Maar 'toegankelijke  
reizen' voor iedereen zijn niet alleen een wettelijke plicht,  
ze bieden de branche ook commerciële kansen.

Een ‘actieve wandelvakantie’ waarbij de gemid-

delde leeftijd rond de 75 jaar ligt. Daar kijken we 

tegenwoordig niet meer van op. We beschouwen 

het als iets positiefs: mensen worden steeds 

ouder en willen zo lang mogelijk op vakantie 

gaan. Nederland telt momenteel drie miljoen 

65-plussers, van wie er zo’n 900.000 ouder  

dan 80 zijn. De toeristische branche vaart er wel 

bij. De oudste generatie is volgens het CBS wel-

varender dan ooit en velen zijn in staat meerdere 

keren per jaar op vakantie te gaan.

Maar zoals het bekende spreekwoord luidt: 

ouderdom komt met gebreken. Dat was vroeger 

zo en dat is nog steeds zo. Het betekent dat 

ouderen extra voorzieningen nodig hebben tij-

dens een reis. Dat ze van tevoren zeker moeten 

weten dat hotels wel echt rolstoelvriendelijk zijn. 

En dat een wandelroute daadwerkelijk geschikt 

is voor een rollator. De nieuwe Wet op de reis-

overeenkomst wil waarborgen dat reisonder-

nemers hun klanten daarin kundig advies geven. 

Zo kan worden voorkomen dat mensen met  

een beperking, welke ook, voor onaangename 

verrassingen komen te staan.

Een doelgroep van 2 miljoen
De wet garandeert niet alleen de rechten  

van oudere klanten, maar van iedereen met  

een lichamelijke of verstandelijke beperking.  

De ‘reiziger met handicap’ is voor reis - 

onder ne mingen een lastige doelgroep, blijkt  

uit de cijfers. Zeven ANVR-leden richten zich  

specifiek op reizen voor mensen met een beper-

king. Dat lage aantal valt enerzijds te verklaren 

vanuit het feit dat de meeste reisorganisaties 

deze doelgroep te vaak over het hoofd zien. 

Anderzijds komt het doordat het organiseren van 

reizen voor mensen met een beperking complex 

kan zijn. Er zijn in Nederland circa 40 organisa-

ties die zich specifiek op deze doelgroep toeleg-

gen. Zij verzorgen jaarlijks reizen voor tussen de 

75 en 125 duizend mensen. Dat is slechts een 

klein gedeelte van het totaal aantal Nederlanders 

met een beperking, stelt onderzoekster  

Pauline Schmitz van de Wageningen Universiteit 

(WUR). “Er zijn in Nederland circa twee miljoen 

mensen met ten minste één lichamelijke en 

140.000 mensen met een verstandelijke  

beperking. En dat aantal groeit, onder meer  

door de vergrijzing.” Sinds eind maart loopt  

een grootschalig onderzoek waarmee de WUR 

“Rolstoelvriendelijke 
trekkings door de  
Himalaya zijn natuurlijk 
wat veelgevraagd…”

Vijselaar en SixmaRutger Vahl

 

Drempels weg!
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in kaart wil brengen tegen welke problemen 

mensen met een beperking aanlopen als ze  

een vakantie willen boeken. Met die knelpunten 

gaat de reissector actief aan de gang, hopen de 

onderzoekers.

Informatieplicht
Een eerste stap zou zijn als reisorganisaties betere 

informatie en voorlichting geven. Schmitz: 

“Reisondernemingen moeten van elke vakantie 

in kaart brengen in hoeverre deze toegankelijk 

is voor mensen met een beperking. Dat moet 

eigenlijk in één oogopslag duidelijk zijn. Maar 

het betekent niet dat iedereen ook meteen  

rolstoelvriendelijke reizen moet gaan aanbieden. 

Dat zou wat veelgevraagd zijn voor een bedrijf 

dat zich richt op trekkings door de Himalaya...”

Die betere informatievoorziening raakt onder 

meer aan de website. Deze moet binnen vijf jaar 

geschikt worden gemaakt voor blinden, slecht-

zienden en andere mensen met een beperking. 

“Dat is nu maar ten dele het geval”, weet 

Ramona van den Bosch van werkgeversorgani-

satie VNO-NCW. “De opmaak van veel websites 

is vaak nog niet goed genoeg voor mensen met 

een beperking. Blinden hebben bijvoorbeeld 

Reizigers met een 
beperking zijn vaak 
loyale klanten

een hulpmiddel waarmee ze websites kunnen 

lezen en door tekst kunnen scrollen. Ze kunnen 

de bestelknop vaak niet bereiken omdat ze met 

het scrollen door de site vastlopen. Dus stel dat 

ze online een reis uitzoeken en deze willen  

boeken, dan lukt dat simpelweg niet.”

Zelfscan voor je website
De Wet gelijke behandeling (2017) bepaalt dat 

bedrijven mensen met en zonder beperking  

niet verschillend mogen behandelen. De Euro-

pese Toegankelijkheidsakte (2018) verplicht 

banken, diensten voor personenverkeer en 

e-commercepartijen – hieronder vallen reisor-

ganisaties – hun websites toegankelijk te maken 

voor bezoekers met een beperking. In 2024 

moet dit voor elkaar zijn. Van den Bosch:  

“Websites worden gemiddeld eens in de drie  

jaar geüp dated. Ons advies is daarom bij de vol-

gende upgrade ook de toegankelijkheid mee te 

nemen. Zo blijven de kosten voor bedrijven  

binnen acceptabele grenzen, omdat er sowieso 

een aanpassing aan de website wordt gedaan.”

Uit een enquête onder ondernemers blijkt dat 

ruim 60% de eigen site niet of nauwelijks 

geschikt acht voor mensen met een beperking. 

Maar veel bedrijven hebben eigenlijk geen  

idee of dit het geval is. Om zelf vast te stellen 

hoe toegankelijk de website is, heeft een aantal  

partijen, waaronder VNO-NCW, een zelfscan* 

ontwikkeld. Een score van 1 tot 5 geeft aan  

hoe het met de toegankelijkheid staat. Volgens  

Van den Bosch is met een aantal basisprincipes 

al een flinke stap te maken: “Voeg aan afbeel-

dingen een omschrijving toe en ondertitel 

Binnen vijf jaar moet ook jouw 
website geschikt zijn voor 
blinden, slechtzienden en 
anderen met een beperking
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videofragmenten”, geeft ze als voorbeeld. Een 

toegankelijke website is om meerdere redenen 

aan te bevelen: “Die is ook voor mensen zonder 

beperking prettiger. Bovendien is zo’n website 

beter vindbaar in Google. Je komt hoger in de 

zoekresultaten.”

Onzekerheid bij reizigers
Een betere informatievoorziening is slechts de 

eerste stap. Doel van de reisbranche zou moeten 

zijn de dienstverlening meer af te stemmen  

op klanten met een beperking. Maar dat is  

niet eenvoudig, weet Isabelle Breukhoven van  

De Zonnebloem. “In de eerste plaats zijn reizen 

voor mensen met een beperking veel kostbaar-

der, waardoor dit voor reguliere reisorganisaties 

minder aantrekkelijk is. Een tweede uitdaging 

zit bij de cliënt zelf. Die is vaak onzeker als het 

op reizen aankomt. Weet men niet precies hoe 

de situatie ter plekke is, dan durft men algauw 

het risico niet aan.”

De Verklaring van de Rechten van de Mens uit 
1948 was er al duidelijk over: iedereen heeft 
het recht op vrijheid van beweging en recht op 
rust en ontspanning. De VN bekrachtigden dit 
in 2006 en daaruit vloeiden de afgelopen jaren 
Europese richtlijnen voort. Meest recent is de 
Toegankelijkheidsakte (European Accessibility 
Act). Deze bepaalt dat diensten (website,  
applicaties, e-ticketing, informatievoorziening, 
selfserviceterminals) toegankelijk moeten zijn 
voor mensen met een beperking. Dit betekent 
dat hotels, vervoersbedrijven, reis bureaus  
en touroperators met ingang van 2024 hun 
klanten moeten kunnen informeren over de 
toegankelijkheid van hun diensten. Ook moeten 
zij hun verkooppunten (winkel, website enz.) 
voor die tijd toegankelijk maken voor mensen 
met een beperking.
Bron: ECTAA (European Travel Agents and Tour 
Operators  Association)

Hoe zit het  
met de Europese 
regelgeving?
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“Het organiseren van 
een reis voor iemand 
met een beperking 
is complex en 
arbeidsintensief, dat 
doe je er niet even bij”

De ANVR organiseert sinds vorig 
jaar bijeenkomsten waar leden die 
zich bezighouden met aangepaste 
vakanties informatie en ervaringen 
kunnen uitwisselen. “Dat platform 
is ook belangrijk voor de lobby 
richting Den Haag en Brussel”, zegt 
Frank Radstake (Consumenten-
zaken & Sociaal Beleid). “Door 
beleidsmakers van goede infor-
matie te voorzien heeft de ANVR er 
bijvoorbeeld voor kunnen zorgen 
dat reisleiders al na een arbeids-
pauze van drie maanden een nieuw 
tijdelijk contract kunnen krijgen – 
normaal duurt dit zes maanden. 

Voor reisorganisaties die zich rich-
ten op klanten met een beperking 
is dit waardevol, omdat gespeciali-
seerde reisleiders schaars zijn en 
zij zo vaker deskundige begeleiding 
kunnen inhuren.” Radstake bena-
drukt dat nieuwe wetgeving niet 
alleen als een plicht moet worden 
ervaren. “De doelgroep is groot 
en groeiend en dat biedt de reis-
branche extra kansen. Uit onder-
zoek blijkt dat mensen met een 
beperking heel loyale klanten 
zijn. Hebben ze met een bedrijf 
een goede ervaring, dan komen 
ze daar graag terug.”

Ervaringen uitwisselen 
via de ANVR



Meer weten? 
www.anvr.nl/traveltomorrow 

Dit verklaart ook het succes van De Zonnebloem. 

Met 70 jaar ervaring is deze stichting helemaal 

ingericht op vakanties voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Een ijzersterk merk dat 

voor kwaliteit staat. De Zonnebloem organiseert 

42 vaarreizen per jaar waaraan ruim 2.800 

mensen deelnemen. Die vakanties worden 

mogelijk gemaakt door evenzoveel vrijwilligers. 

Breukhoven: “Tot vorig jaar hadden we ook 

ruim 250 andere vakanties, bijvoorbeeld naar 

Duitsland en Turkije. Maar omdat onze inkom-

sten vanuit donaties terugliepen, zijn we hier 

helaas mee gestopt. Het was fi nancieel niet 

meer haalbaar.”

Meer samenwerken
Wie iets anders wil dan De Zonnebloem, komt 

bijvoorbeeld terecht bij ANVR-lid Buitengewoon 

Reizen van Gerda van ‘t Land. Ze werkte 20 jaar 

bij NBBS en begon daarna voor zichzelf. Ze zit 

sinds haar 14e in een rolstoel en kent dus de 

uitdagingen van reizen met een beperking. 

“Ik startte met een handjevol klanten en bestem-

mingen. Nu bestaan we 15 jaar en werk ik met 

drie fulltime- en drie parttimekrachten.”

Ze hoopt dat reguliere reisorganisaties zich 

meer op mensen met een beperking gaan rich-

ten. Daarvoor is specialistische kennis nodig. 

Die kan worden ingehuurd bij bestaande, 

gespecialiseerde reisorganisaties, denkt ze, want 

het ‘erbij doen’ is geen optie. “Het organiseren 

van een reis voor iemand met een beperking is 

complex en arbeidsintensief. De juiste persoon 

op de juiste bestemming krijgen, met alle hulp-

middelen en aanvullende voorzieningen die 

nodig zijn, dat is een vak apart. Dat kost zes 

keer zoveel tijd als bij een reguliere klant.” Van 

wetgeving heeft ze maar beperkte verwachtin-

gen. “De Verenigde Staten zijn al dertig jaar rol-

stoelvriendelijk, dat klopt, maar kom je in hotels, 

dan blijken de bedden vaak te hoog. Het blijft 

altijd nodig om echt ter plaatse te controleren 

of bestemmingen wel echt toegankelijk zijn.”

“Het organiseren van 
een reis voor iemand 
met een beperking 
is complex en 
arbeidsintensief, dat 
doe je er niet even bij”

* De definitieve versie 
van de zelfscan is 
binnenkort te vinden 
op www.anvr.nl



11Reiswereld

Schiphol Travel Taxi
• Geen gesleep met koffers;

•  Vanaf uw deur tot aan de vertrekhal en retour;

• 24 uur per dag, 7 dagen per week;

• Door heel Nederland;

•  Gegarandeerde beschikbaarheid;

• Uw keuze: gedeelde of privé taxi.

Schiphol Business Taxi
•  Snel met een luxe taxi van en naar de luchthaven 

voor een zakelijke trip;

•  Op tijd en vóór de vertrekhal uitstappen zodat 
u direct kunt inchecken;

•  Last minute reserveren mogelijk, géén wachttijden;

•  Additionele services, zoals begeleiding van en naar 
de gate mogelijk.

Wel zo makkelijk. 
Wel zo zeker.

Wel zo snel. 
Wel zo comfortabel.

Het vakantiegevoel…
           zodra u de deur uitstapt

Met Schiphol Travel Taxi begint uw vliegreis op de drempel 

van uw eigen deur. Waar u ook woont, wanneer u wilt. 

Geen gesjouw met koffers of afhankelijk zijn van wegbrengers 

en afhalers. Op de avond voor vertrek wordt uw ophaaltijd 

telefonisch bevestigd.

Reserveren:

Via uw   reisbureau, Schiphol.nl

of bel met 0900-8876 (€ 0,10 p/min.)

www.schiphol.nl/traveltaxi
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Komt een bioloog bij een 
reisorganisatie

Directeur Gert Nieuwboer en  
reisleidster Yvette ten Holder  
op het ‘groene’ dak van het  
SNPgebouw in Nijmegen.
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R
33 jaar bij hetzelfde bedrijf, waarvan het grootste deel als directielid. 
Uitgroeien tot een van de gezichtsbepalende bedrijven in de branche. 
Koploper in duurzaamheid. Al jaren dochter van ANWB zonder aan eigen 
identiteit te hebben ingeboet. Hoe doet Gert Nieuwboer van SNP 
Natuurreizen dat toch?

Komt een bioloog bij een 
reisorganisatie

portretfoto Marieke Duijsters, sfeerbeeld Gijs HardemanRutger Vahl

 

Reisleidster Yvette ten Holder werkt nu 23 jaar 

voor SNP uit Nijmegen. Ze heeft het bedrijf zien 

groeien: medewerkers kwamen en gingen. De 

directie wisselde en er was de overname door de 

ANWB. Toch vindt ze dat het huidige SNP niet 

veel verschilt van de reisorganisatie waar ze in 

1996 binnenstapte. “Onze kernwaarden zijn 

dezelfde”, blikt ze terug. “Het eerste woord dat bij 

me opkomt is ‘duurzaamheid’. Niet alleen waar 

het gaat om natuur en milieu, maar ook in de 

omgang met elkaar en met klanten. Je respect-

vol gedragen in de breedste zin van het woord: 

dat vind ik typisch SNP.” 

De SNP-ervaring
Hoe bewaar je, ook na 35 jaar, je eigen identiteit? 

Hoe zit het met je DNA en wat doe je daarmee? 

Het zijn vragen die je aan een bioloog zou  

willen stellen. En dat treft, want ‘mister SNP’  

Gert Nieuwboer is van huis uit bioloog. “Ik  

studeerde in Wageningen en schreef voor een 

universitair blaadje”, vertelt hij. “We maakten  

een themanummer over biologen en de 

arbeidsmarkt. En dus toog ik naar SNP, dat net 

door een stel bevlogen biologen was opgericht. 

Ik was meteen zo enthousiast dat ik er na mijn 

afstuderen begon als tekstschrijver. Vervolgens 

ging ik reizen begeleiden en drie jaar later was 

ik directeur Marketing.” Nieuwboer geeft nu  

leiding aan 70 vaste medewerkers en zo’n  

130 freelancereisleiders. Hoewel er in de loop 

van de tijd veel is veranderd, specialiseert SNP 

Natuurreizen zich nog altijd in rustieke fiets-  

en wandelvakanties. Twee derde van de klanten 

gaat individueel op reis. Maar wie voor een 

groeps reis kiest, krijgt de unieke ‘SNP-ervaring’: 

een reisleider die niet uitgepraat raakt over  

landschap, planten, insecten en voorbijfladde-

rende vogels.

Strak in de leer
Dat educatieve element kenmerkt SNP Natuur-

reizen. Niet voor niets komen reisleiders boven-

gemiddeld vaak van de lerarenopleiding. Dit  

geldt ook voor Yvette ten Holder. Ze is opgeleid 

als docent aardrijkskunde en vertelt reisdeel-

nemers dan ook het liefst over landschaps-

inrichting, tektonische platen en geologische 

formaties. Sinds 2001 geeft ze ook les op het 

ROC Nijmegen. “Reisleiders van SNP hebben  

zelf meestal geen toeristische opleiding”, zegt  

ze. “Het zijn vaak geologen of biologen. Zij zijn 

heel belangrijk voor het DNA van dit bedrijf. De  

directie heeft immers met marktmechanismen te 

maken en moet op het geld letten. De reisleiders 

zijn vrij strak in de leer. Zij worden gedreven door 

een liefde voor de natuur en kleinschalig reizen. 

Zien ze dat onvoldoende terug bij reizen, dan 

trekken ze Gert aan zijn jasje. Zo houden ze hem 

scherp.” Nieuwboer lacht en zegt: “Ja, dat klopt 

wel. Een mooi voorbeeld is onze individuele 

USA-reis. We hadden een route uitgezet langs 

een groot aantal van de nationale parken. Komt 

een medewerker helemaal teleurgesteld terug op 

kantoor: ‘Nou, het was af en toe echt filerijden 

daar.’ Toen heb ik gezegd: deze reis past niet bij 

waar SNP voor wil staan. We hebben nu een  

“Je respectvol gedragen  
in de breedste zin van het 
woord: dat is typisch SNP”
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trip door de Verenigde Staten waarbij je als klant 

niet één nationaal park aandoet. Maar je ziet 

daardoor wel een stuk ongerept Amerika.”

ANWB-dochter
Eind 2004 werd SNP overgenomen door ANWB. 

Die wilde meer in reizen gaan doen en zocht naar 

sterke merken. Nieuwboer: “Het waren econo-

misch onzekere tijden en we maakten ons zorgen 

over de continuïteit van het bedrijf. Toen we de 

belofte kregen dat SNP zijn eigen karakter kon 

behouden, heb ik mijn handtekening gezet. Niet 

alle klanten hadden er meteen vertrouwen in. 

‘Gaan jullie straks alleen nog reizen met veel 

asfalt aanbieden?’ hoorde ik. Maar dat is mee-

gevallen. ANWB wil juist dat SNP kleinschalig 

en onderscheidend is.”

In de crisis, zo merkte Nieuwboer, was het lastig 

de eigen identiteit helemaal overeind te houden. 

“Het was voor ons, zoals voor veel conculega’s, 

een tijd van overleven. We moesten daarom ook 

reizen aanbieden waar vraag naar was, maar  

die niet helemaal het juiste SNP-gevoel hadden. 

Reizen naar bestemmingen als Java, Bali en 

Vietnam: daarin zijn we minder onderscheidend.” 

Ook bij ANWB veranderde er het nodige. De 

nieuwe directeur Reizen, Marjon Kaper, stond 

een andere koers voor en wilde meer voordeel 

voor ANWB-leden. Nieuwboer: “Dat vind ik op 

zich begrijpelijk. Tegelijk moet ik ervoor waken 

dat SNP-reizen kleinschalig blijven. Dat wringt 

weleens, maar dat hoort erbij.”

4880 kg CO2
Nu de economie is aangetrokken, wil Nieuwboer 

meer investeren in het DNA van SNP. “We zijn 

een ‘purpose’-driven bedrijf. De afgelopen jaren 

is dat, door de recessie, iets op de achtergrond 

geraakt. Nu gaan we de ‘why’ weer centraal zetten. 

Hoe? Door flink in te zetten op duurzaamheid.” 

Een paar jaar geleden stond Nieuwboer aan de 

basis van Carmacal, de CO
2
-calculator waarmee 

reisorganisaties hun CO
2
-footprint kunnen 

berekenen. SNP heeft het voor al haar reizen 

gedaan. De tool geeft klanten een helder inzicht 

én keuzemogelijkheden. En zo zien we, dankzij 

de calculator, dat een SNP-reis naar Antarctica 

maar liefst 4880 kg CO
2
-uitstoot veroorzaakt. 

Hoe kan dat? Nieuwboer staat toch voor duur-

zaamheid? “Dat is voor mij best een dilemma”, 

erkent Nieuwboer. “Reizen naar Antarctica is 

inderdaad vervuilend. Maar wij doen het wel zo 

Award voor de CO2-calculator
Tijdens het afgelopen Reisgala won SNP Natuurreizen de Sustainable 
Travel Award, de nationale duurzaamheidsprijs van de reissector.  
De prijs is met name toegekend omdat SNP voor al haar 780 reizen de  
CO2-footprint heeft berekend. De organisatie helpt klanten zo een milieu-
bewuste keuze te maken. Nieuwboer: “Ik ben supertrots op deze award en 
beschouw het als een grote erkenning. We hebben er veel tijd en energie  
in gestoken om Carmacal, de CO2-calculator, in de branche op de kaart te 
zetten. Ik ben ook blij met de morele ondersteuning van Frank Oostdam 
van de ANVR. Die geloofde er meteen in, maar vond wel dat we voldoende 
draagvlak moesten creëren. Dat is gelukt.”

duurzaam mogelijk. Dat is dan het compromis. 

Wat me hoopvol stemt, is dat klanten duurzaam 

reizen steeds meer omarmen. Zo is het aantal 

reizen met trein in plaats van vliegtuig in 2018 

met 20 procent gestegen. Dit sterkt me in de 

overtuiging dat ons DNA door klanten goed 

herkend wordt. En ook dat dit na 35 jaar nog 

steeds de onderscheidende kracht van SNP is.”

“Reisleiders van SNP zijn 
vaak geologen of biologen: 
belangrijk voor ons DNA”

Reizen door ongerepte 
natuur in Utah, in de VS.



 Mijn reisfavo’s

Lees meer tips over 
ondernemen in reizen 
op www.anvr.nl
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 Mijn reisfavo’s

Het fijne van reizen is dat je een inkijkje krijgt in 
andere culturen. Het verruimt je blik en heeft er  
bij mij voor gezorgd dat ik dingen makkelijk vanuit 
verschillende perspectieven benader. Voor mijn werk 
als trendonderzoeker en strateeg in verantwoord  
toerisme reis ik in verschillende gezelschappen, 
maar ook wel alleen. Als ik met m’n vriend reis,  
zoeken we echt het vrije gevoel op, we gaan voor de 
natuurbeleving. Dat is echt ons ding samen. Lekker 
met de camper eropuit, midden in de natuur. Of dat 
nou in Nederland is of in het buitenland. Het is grap-
pig, van huis uit namen mijn ouders ons mee naar 
alle hoeken van Europa, maar zoals bij de meeste 
kinderen wilde ik niets liever dan gewoon naar de 
camping. Inmiddels weet ik dat ze me juist een 
enorme rijkdom en ervaring hebben meegegeven.

“Reizen verrijkt je leven”

Naam: Tessa aan  
de Stegge (34)
Functie: trendonder-
zoeker en oprichter  
van Purpose Lab 
Werkzaam in de reis-
branche sinds: 2007

Madeira   Fajã dos 
Padres is een biologische 
plantage uit de 15e eeuw 
op Madeira met een  
aantal huisjes, alleen te 
bereiken met een gondel
baan. Het is spectaculair 
om er te komen, je bent 
meteen in een andere  
wereld. Ik wil er nog eens 
naar terug. Om een boek 
te schrijven bijvoorbeeld. 

Ikigai   Yakushima is een eiland in Japan waar de inwoners 
heel oud worden. De mensen hebben er een bijzondere  
levenswijze: ikigai. Dat zie je terug in de levensvreugde, de  
vertraging... En je hebt er prachtige natuur. Fantastisch!

Yoga   Kerala in Zuid
India is de bakermat 

van de yoga. Ik heb er 
onlangs een week in 

een ashram door
gebracht, om van alles 

te leren over yoga. In 
Nederland is yoga heel 

fysiek, in India is het 
een levenshouding. 

Superinteressant. 

Op mijn bucketlist   Rwanda wil ik heel graag 
eens heen om de Umaganda mee te maken, een  
zaterdag per maand waar mensen op vrijwillige basis 
de buurt schoonmaken. Een land met een heftige 
geschiedenis. Bijzonder: ze willen het schoonste 
land van Afrika worden – het heeft bijvoorbeeld  
als eerste land plastic verbannen. Het is er ook  
heel groen. En natuurlijk vanwege de gorilla’s. 

1

3 4

5

2De verloren stad   Colombia heeft een speciaal plekje  
in mijn hart. Ik ging er een maand heen op soloreis en deed 
een trekking door de jungle, naar de Ciudad Perdida,  
de Verloren Stad. Het was zwaar, maar bijzonder. En ik heb 
geleerd dat je lichaam meer kan hebben dan je denkt. 
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De reissector verandert. Dat vraagt 
om andere kennis en andere typen 

medewerkers. Maar zijn er ook 
andere opleidingen nodig voor de 

reisprofessional van de toekomst? 
Vijf opleidings en reisprofessionals 

geven hun mening.

De reis- 
professional  

van de toekomst 
heeft geen 

toeristische 
opleiding nodig

“Een mix van  
professionals en 
jong talent is de 
toekomst”
Naam: Arjan Kers
Functie: Managing director  
TUI Nederland

“Een interessante stelling, waar 
ik me deels zeker in kan vinden. 
Maar er is ook een andere kant. 
Er zijn uitstekende toeristische 
opleidingen die een breed scala 
aan kennis en vaardigheden 
meegeven aan hun studenten. 
Deze opleidingen vormen de 
huidige basis van de meeste 
toeristische ondernemingen. 
TUI werkt de laatste jaren actief 
samen met andersoortige 
opleidingen. Dan moet je denken 
aan datagedreven studies zoals 
econometrie, business analytics, 
maar ook bedrijfskunde. Een 
mix van reisprofessionals met 
deze nieuwe aanwinsten is een 
uitstekende voedingsbodem 
voor een robuuste en gezonde 
toekomst. Een gedegen toeris-
tische kennis zal altijd van grote 
waarde blijven, maar het zijn 
vooral de jonge talenten van 
buiten de branche die ons ver-
nieuwing en nieuwe inzichten 
kunnen brengen.”

De stelling



Monique de Ligny

“Er ligt een  
grote rol voor  
bijscholingen” 
Naam: Sonia Bekker
Functie: Programmamanager 
commerciële beroepen, LOI 
Hogeschool

“Júíst de toeristenbranche zal in 
de toekomst een professionali-
seringsslag moeten ondergaan. 
Het gaat dan niet puur om  
productkennis, maar om andere 
kennis en vaardigheden. Hoe  
ga ik mijn product vermarkten? 
Hoe leer ik om digitale bronnen 
kritisch te analyseren? Hoe 
optimaliseer ik de beleving van 



de klant? En vooral: hoe hou ik 
het duurzaam? Dat laatste is 
een van de grootste uitdagingen 
in de reiswereld en vereist  
specifieke kennis. Hoe beheers 
je toeristenstromen zodanig dat 
het én prettig is voor de klant  
én zorgt voor een leefbare 
omgeving? Een hbo-opleiding is 
zeker een goede voorbereiding. 
Maar ik zie ook een grote rol 
weggelegd voor bijscholingen 
op maat. Daar zit voor de reis-
branche de kracht om kennis 
en vaardigheden up-to-date  
te houden.”
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“Met een  
toeristische  
opleiding heb je 
toegevoegde 
waarde”
Naam: Ilse van Ipenburg
Functie: Trainee bij D-rt Groep 
en Reiswerktalent 2018

“Of iederéén zo’n opleiding nodig 
heeft is discutabel… maar zeker 
wel een bepaald percentage. Het 
is juist goed dat er in de reis-
branche verschillende achter-
gronden zijn. Dat versterkt en 
stimuleert elkaar. Natuurlijk 
kun je op de werkvloer veel 
leren. Of doorgroeien met een 
andere achtergrond, bijvoor-
beeld marketing. Maar iemand 
met een specifiek toeristische 
opleiding heeft een bepaalde 
toegevoegde waarde, door de 
focus op het vakgebied. Ik heb 
zelf de internationale toerisme-
opleiding in Breda gedaan en 
ben me daarna aan de universi-
teit gaan verdiepen in duurzaam 
reizen. Toerisme is iets heel 
positiefs, maar, zo leerde ik in 
Breda, er is ook een keerzijde. 
Alleen al voor dat bewustzijn is 
het goed dat dergelijke opleidin-
gen blijven bestaan. En natuur-
lijk omdat het een leuke 
veelzijdige opleiding is!”

Frank Radstake,  
verantwoordelijk voor 
Consumentzaken en 
Sociaal Beleid ANVR, is 
blij met de reacties op de 
stelling. “Ook de ANVR 
ziet de laatste jaren in de 
branche verschillende 
verschuivingen in het soort 
opleidingen en het oplei-
dingsniveau. Waar vroeger 
80% van de reismedewer-
kers een specifieke toeris-
tische opleiding had, is dat 
nu 50%. Daarnaast zien 
we steeds meer mede-
werkers met een hbo- of 
wo-diploma. Er is een 
groeiende behoefte aan 
andere vaardigheden, 
naast specifiek toeristische 
kennis, zoals e-travel, 
marketing, IT of data- 
analyse. Vakgebieden die 
veelal op hbo-opleidingen 
en universiteiten worden 
aangeboden. Ook de  
behoefe aan aanvullende 
opleidingen – bijvoorbeeld 
via de LOI – tijdens de 
loopbaan groeit. In het 
ANVR-onderzoeks-
programma Travel 
Tomorrow zien we al deze 
trends heel duidelijk. Met 
deze kennis wil de ANVR 
de reissector informeren, 
inspireren en verbinden. 
Om zelf een praktische 
vertaalslag te kunnen 
maken naar een toekomst-
bestendige koers voor hun 
organisatie, ook op het 
gebied van opleidingen.”

Dit vindt  
de ANVR



“De reis-
professional 
onderscheidt zich 
door andere skills”
Naam: John Flierman
Functie: Programmamanager 
House of Hospitality, ROC van 
Amsterdam



“Helemaal mee eens. De  
reisprofessional nu en in de 
toekomst is een persoon die 
skills-based wordt opgeleid, 
passend bij de talenten die hij of 
zij heeft. Bijvoorbeeld analytisch 
vermogen, of sterke communi-
catieve vaardigheden, creatief 
talent of een gave om te plannen 
en te organiseren. Zo krijg je de 
beste match in een reisorgani-
satie. Die vaardigheden kun  
je ontwikkelen in een brede, 
crosssectorale opleiding, met 
hospitality als uitgangspunt.  
Met crosssectoraal bedoel  
ik dat zo’n opleiding de basis 
vormt voor functies in zowel de 
horeca- als de reiswereld. Een 
specifieke toeristische opleiding 
is allemaal flauwekul. Dat is 
kennis die iedereen gemakkelijk 
kan downloaden. Dus ook de 
klant. Je onderscheidt je als 
reisorganisatie juist door die 
andere skills. Waarbij hospitality 
dus een key-asset is.

“Je ziet een  
duidelijke  
verschuiving in  
de reisbranche”
Naam: Miranda Wiltenburg
Functie: Projectmanager Leren 
& Ontwikkelen, Reiswerk



“Er zal altijd behoefte blijven 
bestaan aan inhoudelijke toe-
ristische kennis. Kennis over 
landen, producten en verzeke-
ringen is in veel reisfuncties 
heel waardevol, nu en in de toe-
komst. Maar het is niet altíjd 
nodig. Je ziet dan ook een  
duidelijke verschuiving in de 
reisbranche. De focus is steeds 
meer gericht op het ontwikkelen 
van houding en gedrag in plaats 
van alleen kennis en kunde. 
Soft skills worden steeds 

belangrijker, zoals samenwer-
ken, communicatieve vaardig-
heden, softwarekennis en 
timemanagement. Om in de 
ontwikkelbehoefte van werk-
gevers en medewerkers te voor-
zien, heeft Reiswerk het online 
leerplatform Travel College 
gelanceerd. Laag drempelig  
en gratis voor iedereen die is 
aangesloten bij Reiswerk. In  
de toekomst zullen ook vakin-
houdelijke trainingen worden 
aangeboden. Omdat de leerbe-
hoefte niet of óf is, maar en én.”
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De Toren van Pisa trekt jaarlijks 
honderdduizenden toeristen. Pisa zelf 
heeft bijna 90.500 inwoners.I

Overtoerisme is een groeiend fenomeen, dat 
alle betrokkenen de nodige hoofdbrekens kost. 
Lokale bevolking, reisindustrie, beleidsmakers 
en stedelijke bestuurders. Maar niet in de laatste 
plaats de toeristen zélf. 

In de rij voor 
die ene foto

In alle reisgidsen werd het aangeprezen als een 

van de mooiste reiservaringen: het Potala Paleis 

in Lhasa, Tibet. “Maar ik heb nog nooit zoiets 

meegemaakt”, zegt Emmy Meijers (64), directeur 

Omgevingsdienst Noord-Holland. “Schouder 

aan schouder werden we er in opeengepakte 

massa’s op een drafj e doorheen gejast. De gidsen 

kregen een enorme boete als ze hun tijd over-

schreden. Alles wat prachtig was, lieten ze links 

liggen.” 

Meestal zoeken zij en haar man rustige en bij-

zondere bestemmingen uit, zoals een vracht-

bootreis van IJmuiden naar Cleveland. Emmy: 

“Maar ook wilden we graag een keer Japan zien. 

Ons leek het prettiger dat in een groepsreis te 

doen, mede vanwege de taal. Daar kozen we 

toen bewust voor, omdat er veel uit handen 

wordt genomen.”

Overtoerisme: combinatie van 
problemen
Senior onderzoeker Ko Koens (39), Breda Univer-

sity of Applied Sciences, heeft (over)toerisme als 

iStockMonique de Ligny 

onderzoeksterrein. “Superdrukke bestemmingen 

hoeven niet altijd een probleem te zijn. Neem 

bijvoorbeeld de Eiff eltoren of London City. Toe-

risten en bewoners nemen die drukte voor lief, 

omdat ze toch graag de highlights willen zien. 

Het wordt vaak pas echt problematisch als er 

grote knelpunten tussen bewoners, voorzienin-

gen en toeristen ontstaan in de publieke ruimte. 

Zoals wildgroei van Airbnb’s, te veel rolkoff ers in 

de binnenstad en supermarktjes die plaatsmaken 

voor nutellawinkels.” 

Het risico dat dergelijk overtoerisme zal toene-

men is groot, verwacht Koens. De gemiddelde 

levensstandaard groeit en daarmee het toerisme. 

Reizigers over overtoerisme

Naam: Emmy Meijers (64)
Functie: Directeur 
Omgevingsdienst 
Noord-Holland

“Reisondernemingen 
zouden meer reizen 
op maat moeten 
aanbieden”

alle betrokkenen de nodige hoofdbrekens kost. 

die ene foto

honderdduizenden toeristen. Pisa zelf honderdduizenden toeristen. Pisa zelf 
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bezocht allerlei steden in Europa en verblijft op 

dit moment in Tanzania. Vorig jaar zat ze drie 

maanden in Barcelona. “Heel erg veel in die stad 

is gericht op de toeristen. De winkels, de bustijden, 

de horeca, noem maar op. De hele dag hoor je 

het geluid van rolkoff ers. De Barcelonezen vinden 

het zelf ook heel vervelend. Muren staan vol met 

graffi  ti: Tourists, go away! Als bewoners zich zó 

ergeren, is dat voor mij een grens. Zodra mijn 

stage klaar was, ben ik vertrokken.”

Meer mogelijkheden
Voorafgaand aan haar stageplek in Tanzania had 

Wiep een week vakantie op Zanzibar. “Ik neem 

altijd de Lonely Planet mee, met veel alternatieve 

reistips. Vrijwel alle toeristen zitten echter op een 

kluitje in de bekende snorkeldorpen. Dan zie je 

twintig boten die een paar dolfi jnen opjagen, 

terwijl het nog geen kilometer verder superrus-

tig is. Er zijn zoveel meer mogelijkheden dan de 

gebaande paden! Reisorganisaties zouden hun 

klanten daar best meer in kunnen sturen. Ik 

merk dat veel mensen vaak helemaal niet wéten 

wat er verder nog te beleven is.” En dan nog iets. 

“De plaatselijke bevolking verdient natuurlijk 

goed aan toeristen, maar je ziet ook dat ze zich 

“Kwaliteit, in plaats van 
kwantiteit”
Directeur ANVR Frank Oostdam spreekt liever van ‘toeristenmanagement’ 
dan van overtoerisme. “De reissector is zich steeds meer bewust van het 
belang om toeristenstromen goed te managen. Er is niet één oplossing, maar 
een pakket aan maatregelen – zoals seizoens- of geografische spreiding, 
andere belastingen en tarieven en het inzetten van timeslots. Slimme 
marketing en intensief overleg tussen alle stakeholders zijn essentiële 
voorwaarden om dit pakket te realiseren. Waarbij bovenaan staan: de 
instemming van de lokale bevolking en duurzame oplossingen. Én we moeten 
leren om succes niet meer te definiëren in termen van kwantiteit, maar in 
termen van kwaliteit van ‘spend’: het verhogen van de opbrengst per toerist.”

“Het zou helpen als álle 
stakeholders samen praten over 
langetermijnoplossingen”

Naam: Wiep Ravia (25)
Functie: Student 
geneeskunde

“Als bewoners zich 
zó ergeren, is dat voor 
mij een grens”

“Een kant-en-klare aanpak is er niet. Wat helpt is 

als álle stakeholders samen praten over lange-

termijnoplossingen. En daarbij ook echt naar 

elkaar luisteren. Bewoners, gebieds- en ruimte-

planners, gemeentelijke besluitvormers, toeristen 

en reisindustrie. Met als uitgangspunt: wat willen 

de verschillende partijen, zoals bewoners en 

toeristen? Waar vind je elkaar?”

Tourists, go away!
Student geneeskunde Wiep Ravia (25) heeft al 

aardig wat gereisd. Aanleiding is bijna altijd een 

buitenlandse stage, waarna er nog een reis aan 

wordt vastgeknoopt. Ze trok door Zuid-Amerika, 

bezocht allerlei steden in Europa en verblijft op 

dit moment in Tanzania. Vorig jaar zat ze drie 

maanden in Barcelona. “Heel erg veel in die stad 

is gericht op de toeristen. De winkels, de bustijden, 

de horeca, noem maar op. De hele dag hoor je 

het geluid van rolkoff ers. De Barcelonezen vinden 

het zelf ook heel vervelend. Muren staan vol met 

graffi  ti: 

ergeren, is dat voor mij een grens. Zodra mijn 

stage klaar was, ben ik vertrokken.”

Meer mogelijkheden
Voorafgaand aan haar stageplek in Tanzania had 

Wiep een week vakantie op Zanzibar. “Ik neem 

altijd de

reistips. Vrijwel alle toeristen zitten echter op een 

kluitje in de bekende snorkeldorpen. Dan zie je 

leren om succes niet meer te definiëren in termen van kwantiteit, maar in 
termen van kwaliteit van ‘spend’: het verhogen van de opbrengst per toerist.”

“Een kant-en-klare aanpak is er niet. Wat helpt is 
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behoorlijk aan hen storen. Bijvoorbeeld aan 

vrouwen die in bikini over de markt lopen. 

Waarschijnlijk een kwestie van onwetendheid 

over de plaatselijke gewoonten. Daar is wel iets 

te winnen.”

Overspoeld door parapluutjes
Ook Arno van Westerhuis (57), werkzaam bij 

het ministerie van Financiën, zoekt tijdens de 

vakanties bij voorkeur bestemmingen waar 

het niet overloopt van de toeristen. Hij en zijn 

vrouw gingen vroeger met het hele gezin vaak 

naar Azië. Toen ze een paar jaar later terug-

kwamen in Vietnam was het even schrikken. “Er 

was, althans aan de kust, niets meer over van de 

oorspronkelijke lokale cultuur. Vroeger deed de 

bevolking toerisme er zo’n beetje bij. Nu waren 

ze allemaal onder nemers in de toeristenbusiness 

geworden. We zagen hotels, speciaal voor 

Russische toeristen, met een Russische 

menukaart. Bizar.” 

Die plekken mijden ze dus voortaan. Ook Italië 

was een favoriet land. “En nog steeds... maar 

in Florence of Rome word je overspoeld door 

parapluutjes en sta je uren in de rij. Daar moet 

je tegen kunnen. Wij gaan nu naar Puglia. Heel 

Italiaans, en heerlijk rustig.” Arno snapt dat het 

voor veel mensen prettig en veilig voelt als alles 

van tevoren goed is geregeld. “Niet iedereen 

durft op de bonnefooi op reis te gaan. Maar 

het is goed als reisorganisaties alternatieven 

“Neem klanten mee aan de 
hand en geef ze tips”
Coby van Dongen, commercieel directeur van De Jong Intra Vakanties, 
herkent de reacties van de klanten in bijgaand verhaal. “Bijvoorbeeld 
Barcelona of Florence: helemaal mee eens dat dit onhoudbaar wordt. Wij 
voelen het absoluut als onze verantwoordelijkheid om onze klanten aan de 
hand mee te nemen en andere bestemmingen aan te bieden. Zoals Valencia 
of Sevilla. Of Puglia in Italië. We geven tips over adresjes, die afwijken van 
de gebaande paden. Én adviseren hen om buiten het hoogseizoen op reis 
te gaan. Minder warm, goedkoper en meer aandacht van accommodaties. 
Daarnaast blijft er veel vraag naar drukkere bestemmingen. Als organisatie 
moet je, commercieel gezien, daar wel aan tegemoetkomen. Gelukkig zie ik 
steeds meer kleine reisondernemers in de markt, die specifieke reisproducten 
aanbieden, zoals wandel- of fietsvakanties. Ook dat zorgt voor spreiding.”

Naam: Arno van 
Westerhuis (57)
Functie: Werkzaam 
bij het ministerie van 
Financiën 

“Reisorganisaties 
kunnen meer alterna-
tieven aanbieden, of 
bezienswaardigheden 
anders inplannen”

aanbieden. Of bezienswaardigheden anders 

timen en inplannen, bij voorkeur via lokale 

ondernemers die de plaatselijke situatie op 

hun duimpje kennen.”

Aangename kunstervaring
Over timen en plannen gesproken: Emmy 

Meijers bezocht onlangs museum LAM in Lisse. 

Enthousiast: “Dáár zijn ze actief op zoek naar 

wat de klant wil. Ze hebben een totaal ander 

concept. Vooropstaat een aangename kunst-

ervaring. En ze organiseren dat heel slim. 

Gedurende drie kwartier, en dat is lang genoeg, 

wordt een zeer beperkt aantal bezoekers toege-

laten. En de suppoosten weten álles over de 

collectie. Heel klantgericht. Heel anders dan 

timeslots in sommige grotere musea, zoals het 

Louvre bijvoorbeeld, waar je desondanks toch 

over de hoofden loopt.” Om het vervolgens breder 

te trekken: “Ook reisondernemingen zouden 

veel meer moeten uitgaan van wat de reiziger 

wil. Meer reizen op maat aanbieden. En laat 

drukke steden een duidelijke visie ontwikkelen 

voor welke toeristen ze kiezen. Nu wordt alles 

toegelaten en gefaciliteerd.”  

“Neem klanten mee aan de 
hand en geef ze tips”
Coby van Dongen, commercieel directeur van De Jong Intra Vakanties, 
herkent de reacties van de klanten in bijgaand verhaal. “Bijvoorbeeld 
Barcelona of Florence: helemaal mee eens dat dit onhoudbaar wordt. Wij 
voelen het absoluut als onze verantwoordelijkheid om onze klanten aan de 
hand mee te nemen en andere bestemmingen aan te bieden. Zoals Valencia 
of Sevilla. Of Puglia in Italië. We geven tips over adresjes, die afwijken van 
de gebaande paden. Én adviseren hen om buiten het hoogseizoen op reis 
te gaan. Minder warm, goedkoper en meer aandacht van accommodaties. 
Daarnaast blijft er veel vraag naar drukkere bestemmingen. Als organisatie 
moet je, commercieel gezien, daar wel aan tegemoetkomen. Gelukkig zie ik 
steeds meer kleine reisondernemers in de markt, die specifieke reisproducten 
aanbieden, zoals wandel- of fietsvakanties. Ook dat zorgt voor spreiding.”

“Het is goed als 
reisorganisaties 
alternatieven 
aanbieden” 
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D
De ANVR en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) gaan 
nog intensiever samenwerken. Doel is Nederlandse reizigers 
zo veilig mogelijk op pad te laten gaan. In gesprek met 
minister Stef Blok: “Nederlanders zijn een reislustig volk, maar 
denken soms dat het overal zo goed geregeld is als bij ons.”

“Het reisadvies
hoort bij elke 
vakantiechecklist”

De ANVR en Buitenlandse Zaken werken al jaren 

samen. De laatste vijf jaar is die samenwerking 

geïntensiveerd. De ANVR is daarbij een belang-

rijke partner, zegt minister Stef Blok. “De ANVR 

publiceert op haar website de reisadviezen van 

BZ en benadrukt naar leden en reizigers hoe 

belangrijk een goede reisvoorbereiding is. Zo 

zorgen we er samen voor dat meer Nederlanders 

goed voorbereid op reis gaan en daardoor 

minder vaak in de problemen komen. Ook 

bij acute politieke crises en rampen weten we 

elkaar goed te vinden en houden we elkaar 

op de hoogte.”

ministerie van Buitenlandse ZakenRutger Vahl

ANVR en BZ gaan dus nog meer 
samenwerken. Hoe precies?
“De ANVR verwijst naar de reisadviezen van 

Buitenlandse Zaken in de ANVR-brochure die 

reizigers ontvangen bij het boeken van een 

ANVR-reis. Doel is dat er meer aandacht komt 

voor een goede reisvoorbereiding: wat kun je zelf 

doen om vervelende verrassingen op reis te voor-

komen? Ook is er meer informatie-uitwisseling 

tussen Buitenlandse Zaken, de ANVR en reis-

organisaties. Zo zijn we goed op de hoogte van 

elkaars taken en verantwoordelijkheden en weten 

we elkaar ook in geval van nood snel te vinden.”

Minister Stef Blok:
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Wat vergeten reizigers nogal eens bij 
het voorbereiden van een reis?
“Nederlanders zijn een reislustig volk, bijna 

overal ter wereld vind je ze. Dat vind ik prachtig, 

want er is zoveel moois te ontdekken. Maar helaas 

zie ik dat er nog steeds mensen op vakantie 

gaan zonder zich te verdiepen in het land van 

bestemming. Veel mensen maken voor ze op 

reis gaan een checklist: wat neem ik mee, wat 

moet ik nog regelen? Ik vind dat het reisadvies 

van BZ standaard op dat lijstje thuishoort. Zeker 

in verre landen gaat het er soms heel anders aan 

toe dan in Nederland. Niet iedereen realiseert 

zich dat.”

Geeft u eens wat voorbeelden?
“Ik denk aan Nederlanders die op hun vakantie-

bestemming onbewust religieuze wetten over-

treden en daardoor in aanraking komen met 

de politie. Voor de grap naakt op de foto op een 

berg die door de inwoners van een land als heilig 

wordt beschouwd: het kan ertoe leiden dat je het 

land niet meer uit kunt reizen! Vakantiegangers 

stappen bij aankomst op het vliegveld soms zo, 

Stef Blok: “We moeten de bewustwording 
over veilig reizen vergroten.” 
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hup, de eerste de beste auto in die zich voordoet 

als taxi en worden vervolgens opgelicht of 

beroofd. In onze reisadviezen vind je in welke 

landen je beducht moet zijn voor neptaxi’s of 

malafi de taxichauff eurs. Per land is er ook een 

kleurenkaartje zodat je in één oogopslag kan 

zien welke regio veilig is en welke niet.”

Zijn Nederlandse reizigers beter 
geïnformeerd dan tien jaar geleden?
“Het internet is een geweldige bron van infor-

matie. Maar de informatie komt niet helemaal 

vanzelf naar je toe: je moet er wel wat voor doen. 

Helaas zet nog niet iedereen die stap, vaak uit 

onwetendheid. Daarom vind ik het zo belangrijk 

dat er aandacht is voor de reisadviezen, de Reis-

app en het BZ-noodnummer. Reisorganisaties 

hebben direct contact met de reiziger: zij kunnen 

ons helpen deze informatie te verspreiden en 

mensen te doordringen van het belang ervan.”

“Helaas gaan er nog 
steeds mensen op 
vakantie zonder zich 
te verdiepen in het 
land van bestemming”

Denken Nederlanders bij veiligheid in de 
eerste plaats aan gezondheidsrisico’s? 
“In een jaarlijks onderzoek vragen we met welke 

aspecten Nederlanders rekening houden bij het 

kiezen van een vakantiebestemming. Gezond-

heidsrisico’s blijken inderdaad het belangrijkst, 

maar ook terrorismedreiging en politieke insta-

biliteit scoren hoog. Samen met ANVR willen 

we de bewustwording verder vergroten. Want 

als je weet dat er risico’s kunnen zijn, dan ga je 

automatisch op zoek naar meer informatie.” 

Hoe houdt het ministerie de 
reizigersinformatie actueel? 
“Een reisadvies is een dagkoers. Onze ambassades 

monitoren voortdurend de situatie in een 

land en houden daarvoor contact met lokale 

autoriteiten, reisorganisaties, bedrijven en 

inlichtingendiensten. Als er iets verandert in de 

veiligheidssituatie, wordt er snel geschakeld met 
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Den Haag om tot een aanpassing te komen van 

het advies. Er worden bijna dagelijks reisadviezen 

aangepast. Bijvoorbeeld vanwege bosbranden  

in Nieuw-Zeeland en Australië, verkiezingen in 

Nigeria of aardbevingen in Indonesië.” 

Wat doet BZ als de veiligheidssituatie 
ergens plotseling verslechtert? 
“Als Nederlanders in het buitenland in een nood-

situatie terechtkomen, biedt Buitenlandse Zaken 

direct hulp. Bij een grote natuurramp of aanslag 

probeert onze ambassade in dat land zo snel 

mogelijk te achterhalen hoeveel Nederlanders  

er in het gebied zijn, hoe het met ze gaat en of 

ze hulp nodig hebben van de ambassade. Vorig 

jaar werden we opgeschrikt door de heftige 

aardbeving op Lombok in Indonesië. Nederlan-

ders die op het punt stonden om naar Lombok 

te reizen, kregen via het reisadvies snel informa-

tie over de situatie ter plekke en die wisten  

dus direct: daar moet ik nu echt niet zijn.  

Nederlanders op Lombok wilden snel vertrek-

ken. De ambassade heeft toen medewerkers 

naar Lombok gestuurd om de Nederlanders  

ter plekke bij te staan en te helpen het eiland te 

verlaten. De medewerkers konden bijvoorbeeld 

(nood)paspoorten aanmaken en contact leggen 

met luchtvaartmaatschappijen om te zorgen  

dat zoveel mogelijk Nederlanders op de nog 

beschikbare vluchten terechtkonden.” 

Wat zouden ANVR-leden nog meer 
kunnen doen?
“De ANVR plaatst op haar website alle reis-

adviezen van BZ inclusief de 24/7 BZ Reisapp. 

Daar ben ik erg blij mee. ANVR-leden kunnen 

misschien nog meer onze Reisapp promoten, 

zodat meer reizigers weten dat die bestaat en  

via de app op de hoogte kunnen worden  

gehouden van de veiligheidssituatie in hun  

land van bestemming. Dan hebben ze ook altijd 

het noodnummer van Buitenlandse Zaken 

direct bij de hand.” 

“Samen maken we het reisadvies 
steeds genuanceerder”
Frank Oostdam, directeur ANVR: 
“We zijn blij met de intensieve 
samenwerking met BZ. De wereld 
wordt steeds onrustiger terwijl 
onze klanten vaker naar onbekende 
gebieden willen. Erg goed vind ik 
dat het reisadvies van BZ steeds 
genuanceerder en gedetailleerder 
wordt. Vroeger werden hele landen 
als onveilig bestempeld; nu is het 
advies op regio- en zelfs stadsniveau. 
Daar draagt ANVR aan bij: wij 

beschikken over veel lokale kennis 
van reisbestemmingen en delen 
deze informatie met BZ. Ik ben 
uiteraard met de minister van 
mening dat je geen reizen moet 
aanbieden naar gebieden met  
een oranje of rood reisadvies. 
ANVR-leden doen dat ook niet. 
Want waarom zou je? Er blijven 
meer dan genoeg interessante  
en avontuurlijke reisbestemmingen 
over.”

Hoe valt te voorkomen dat Nederlanders 
naar onveilige gebieden reizen?
“Veel reisorganisaties volgen onze reisadviezen 

heel goed. Maar sommige bieden nog steeds 

reizen aan naar landen of gebieden waarvan we 

zeggen: daar moet je echt geen vakantie gaan 

vieren. Het zou mooi zijn als reizen naar onveilige 

gebieden helemaal niet meer worden aangebo-

den. Want zodra het aanbod er is, denkt men 

toch: het zal er wel veilig zijn, anders bieden ze 

deze reis niet aan. Maar een rondreis door Jemen 

of Afghanistan is echt niet veilig. En of de verze-

kering die reist dekt, is dan ook maar de vraag.” 

Wat is het minst veilige land waar  
u zelf ooit voor een privéreis naartoe 
bent geweest?
“Voor mijn huidige werk reis ik soms naar landen 

waarvan ik zou zeggen: begin er zelf niet aan! 

Denk aan Irak, Afghanistan. Voor een gewone 

vakantie zijn die landen echt veel te gevaarlijk. 

Vroeger ging ik zelf regelmatig liftend op  

vakantie dwars door Europa. Ik weet niet of  

ik dat vandaag de dag nog zou doen…”

“De ANVR-leden 
kunnen onze Reisapp 
extra promoten”

“Het zou mooi zijn als reizen 
naar onveilige gebieden niet 
meer worden aangeboden”
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De trein 
wint terrein

“ Het gaat goed met de trein. Zo rijdt Thalys sinds april ook naar luchthaven Charles de 

Gaulle en Disneyland Paris. Vanaf juni is er een extra directe Eurostar vanuit Londen. 

Voor trips binnen een straal van 500 km kiezen steeds meer reizigers voor het duurzame 

alternatief. En het aanbod groeit. De trein wint terrein.”

Annemarie Ariesen, Manager B-to-B
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Marieke Duijsters
Mijn werk

De afdeling van Angélique 
Nijmeijer waakt over  
de veiligheid van de  
TUI-klant. Of het nu om 
voedselveiligheid gaat,  
de Arabische Lente of  
een orkaan. 

“Gelukkig verlopen de vakanties 
van onze klanten meestal rimpel-
loos. Maar áls er iets gebeurt, 
staat ons team paraat. Dag en 
nacht. Voor kleine problemen  
en grote crises. Zo gaan we met 
hoteliers in dialoog als ze niet 
voldoen aan onze strenge eisen 
op het gebied van voedsel- of 
brandveiligheid. Onze grootste 
uitdaging is als er ergens op  
de wereld een ernstige ramp 
plaatsvindt. Een orkaan, aard-
beving of grote politieke onrust. 
Onze eerste prioriteit is dan onze 
klanten zo snel mogelijk terug 
naar Nederland krijgen. Zoals  
bij de Arabische Lente, waarbij 
we binnen 24 uur vijftienhonderd 
klanten veilig vanuit Egypte 
terugbrachten. Dat gaf ons als 
team een enorme voldoening. 
Wat natuurlijk helpt, is dat TUI 
een eigen airline heeft. Zo kun  
je snel schakelen.
Zelf reis ik het liefst naar het 
Verre Oosten. De mensen leven 
er helemaal in het hier-en-nu. 
Daar kom ik echt tot rust.”

“Een ernstige 
crisis is onze 
grootste 
uitdaging”

Naam: Angélique Nijmeijer (55)
Functie: Head of H&S en Crisis 
Management TUI Benelux
Sinds: Maart 2005 in deze functie, 
sinds november 1990 bij TUI

Monique de Ligny




