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Zorgen voor de allerbeste huurautodeal, dat is al 25 jaar onze drive. Dat we onze all-in service goed voor 
elkaar hebben, bewijst een gemiddelde klantbeoordeling van 9.0, maar ook ons ANVR-lidmaatschap en 
deelname aan SGRZ Retaildekking. Productaansprakelijkheid en volledige dekking in geval van financiële 
problemen of faillissement zijn dus ook geregeld. Daarmee zorgen we ervoor dat je met een gerust hart 
een auto bij ons kunt blijven huren, ook onder de nieuwe Reiswet. We take care!

 SUNNY 
CAR(E)S
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Een ander geluid
De beer is los, wat luchtvaart betreft. Er hangt ons een vliegbelasting 
boven het hoofd, Lelystad airport is klaar voor gebruik, Schiphol barst 
qua capaciteit uit zijn voegen, er komt een luchtvaartnota die richting 
moet geven tot 2050… Kortom: luchtvaart is hot op dit moment. Er zijn 
veel politiek gevoelige vraagstukken waarin partijen vaak diametraal 
tegenover elkaar staan. Als je dan ook nog de verwachte groei van de 
luchtvaart (ongeveer 5% per jaar) en die van het toerisme (wereldwijd 
4% per jaar) voor ogen houdt, dan heb je de uitdagingen wel te pakken. 

Keuzes maken
Natuurlijk blaast de ANVR namens de reissector haar partijtje mee in 
alle discussies. Ik ben dan ook hartstikke blij met ons initiatief tot een 
‘tafel mobiliteit/reizen en vrije tijd’. Aan deze tafel zitten reisondernemers 
die samen met ons nadenken over mobiliteit, reizen, vliegen, duur-
zaamheid en nog veel meer. Dit is goud waard voor de ANVR, want na 
een intensieve samenwerking gedurende een relatief korte tijd hebben 
we uiteindelijk een mooie notitie ‘mobiliteit en vrije tijd’ geschreven 
die ook voor de ANVR richting geeft aan de lobbyactiviteiten. Overigens 
merkte ik in gesprek met onze achterban tot mijn grote vreugde dat er 
binnen de reiswereld heel genuanceerd wordt gedacht over luchtvaart 
in combinatie met duurzaamheid. Reisondernemers zijn zich terdege 
bewust van de impact van reizen en van de verantwoordelijkheid die 
wij met elkaar hebben. De ANVR zet, samen met haar achterban, vol 
in op het vergroten van de positieve impact van reizen – werkgelegen-
heid, natuurbescherming en culturele interactie – en op het zoveel 
mogelijk beperken van de negatieve impact: afval, CO2 en overtoerisme. 
Wij kiezen nadrukkelijk voor toekomstgericht reizen en dat betekent 

dat wij onze oren en ogen niet sluiten voor de maat-
schappelijke ontwikkelingen, dat wij en onze 
klanten zullen moeten wennen aan het idee dat 
mobiliteit een heel goede zaak is maar dat we 
daarin ook keuzes moeten maken. En dat we een 
eigen geluid brengen omdat er in de publieke 
opinie, met name omdat de actiegroepen in de 
provincie het hardst roepen, te weinig doorklinkt 
wat de positieve rol van toerisme en reizen is. Dat 

andere geluid zullen we veel meer moeten 
laten horen. 

Frank Oostdam,
directeur ANVR
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Kort & krachtig

 Wie denkt aan Kenia, denkt 

aan olifanten, zebra’s en giraf-

fen. Maar helaas vaak ook aan 

vervuiling met plastic zakken. 

Tot voor kort dan, want plastic 

zakken hebben, gebruiken, 

produceren of importeren is 

vanaf nu offi  cieel verboden. 

Wie toch een plastic zak 

gebruikt, riskeert een boete 

of celstraf.

 Zitten op de trappen rond 

het San Marcoplein, liggen aan 

de oevers of pootjebaden van-

uit de gondel: de gemeente-

raad van Venetië is er een 

beetje klaar mee. Met boetes 

wil de waterstad toeristen 

(60.000 per dag!) vragen zich 

aan de regels te houden.

 Ook in eigen land neemt 

toerisme toe, waardoor regels 

nodig zijn. Zo is Amsterdam 

gestopt met citymarketing, wil 

de stad de veel gefotografeerde 

letters I Amsterdam weghalen 

en heeft de gemeente een 

folder met regels opgesteld 

voor bezoek aan het Red 

Light-district. 

Tip: lees ook de Stelling op 

pagina 22-23.

De Vakantiebeurs en ANVR 

Travel Tomorrow lanceren 

met trots een nieuw en 

voortaan jaarlijks terugke-

rend initiatief: het Travel 

Congress. Dit congres is 

speciaal bedoeld voor reis-

professionals en wordt 

georganiseerd op dinsdag 

8 januari 2019 – een dag 

voor de start van de Vakantie-

beurs. Met het thema van 

deze eerste editie, ‘Future 

Proof Travel, jij bent aan zet’, 

kun je je afvragen of jij en 

jouw organisatie klaar zijn 

voor de toekomst. 

www.travelcongress.nl

1Reizen om te leren 
De belangstelling 

voor betekenisvol reizen 
groeit. Reizigers van alle 
leeftijden willen iets 
nieuws leren door het 
doen van vrijwilligers-
werk in het buitenland 
of via een culturele uit-
wisseling.

2 Nieuwe technologie 
De reiziger verwacht 

technologische vernieu-
wingen. Innovaties die 
volgens het onderzoek 
het meest zullen aan-
slaan, zijn degene die 

praktische oplossingen 
bieden voor op reis, zo-
als artificial intelligence 
(AI), virtual reality (VR) 
en spraakherkenning. 
Tip: lees ook het artikel 
op pagina 8.

3 Hoe persoonlijker, 
hoe beter

De reiziger wenst kortere 
en persoonlijk relevante 
content. 34% wil dat ‘iets’ 
of iemand het moeilijke 
werk uit handen neemt 
en ze voorziet van reis-
aanbevelingen. 
(bron: emerce.nl) 

A little R.E.S.P.E.C.T

Wil je als ‘ondernemer in reizen’ 

lid worden van de ANVR? Of 

ben je dat al, maar wil je wijzi-

gingen doorgeven, je logo op 

de ANVR-website laten plaat-

sen of heb je andere vragen 

over je lidmaatschap? Dan kun 

je met je vragen altijd terecht 

bij Ilse Boelen, telefonisch of 

per mail: iboelen@anvr.nl.

Even voorstellen

Reis trends 2019

Onbezorgd 
genieten
Tip voor jou en voor 
je klanten: download 
gratis de vernieuwde 
Reisapp van Buiten-
landse Zaken. Daarin 
vind je alle reisadvie-
zen, contactgegevens 
van ambassades en 
wat te doen in geval 
van nood. Bijvoorbeeld 
als je wordt bestolen 
of je paspoort verliest. 
Binnenkort ook 
met interactieve 
wereldkaart! 

Nieuw: 
Travel 
Congress

Aan de hand van 163 miljoen gastbeoordelingen 
en een onderzoek onder 21.500 reizigers uit 
29 landen wereldwijd, komt Booking.com tot acht 
reistrends voor 2019. Dit zijn de drie opvallendste: 

Reizen doen we inmiddels massaal; naar steden dichtbij of 
bestemmingen ver weg. Maar steeds vaker zoeken veel
bezochte bestemmingen naar maatregelen om het voor ieder
een, bewoners én vakantiegangers, ook echt leuk te houden. 
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Noteer alvast: de vakdag van de Vakantiebeurs 

vindt op woensdag 9 januari 2019 plaats, dus 

niet op de gebruikelijke dinsdag! Het wordt 

een echt B2B-event, vol met netwerk- en 

businessmomenten voor zakelijke bezoekers 

en exposanten. De dag duurt van 10.00 tot 

18.00 uur. De informele afsluiting is van 18.00 

tot 21.00 uur in Restaurant Speijs, bij hoofd-

entree Oost (stationszijde), vlakbij ingang 

hal 8. Informatie: www.vakantiebeurs.nl

Kort & krachtig

Het verschilt vaak per 
land maar hotels, 
campings, cruises of 
andere accommoda-
ties zijn soms wettelijk 
verplicht hun gasten 
bij inchecken te identi-
ficeren en registreren. 
In dat geval worden 
reizigers om hun 

paspoort gevraagd. 
Voor wie dat uit angst 
voor paspoortfraude 
niet wil, hieronder een 
aantal tips:
 Geef een eigen 
kopie waarop het BSN-
nummer onleesbaar is 
gemaakt en zet een 
streep door de pasfoto;
 een paspoorthoes 
voorkomt dat persoon-
lijke gegevens te zien 
zijn;
 gebruik de KopieID 
app van de overheid 
om veilig een kopie te 
maken van het paspoort.
Tot slot: wil de recepti-
onist het paspoort 
innemen, geef dan 
duidelijk aan dat je dat 
niet wilt. Vraag of je 
alvast een vooruitbeta-
ling kunt doen of een 
garantie mag afgeven 
met een creditcard.

Traditiegetrouw houdt de ANVR – vlak voordat de 
drukte van de Vakantiebeurs losbarst en aansluitend 
op de ledenvergadering – haar Nieuwjaars receptie. 
Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn is voor dit event 
altijd dé locatie. Hier komen zo’n 250 reisprofessio-
nals om hun collega’s te ontmoeten en het nieuwe 
jaar in te luiden. Een jaar waarin deze ‘ondernemers 
in reizen’ ongetwijfeld weer voor tal van uitdagingen 
komen te staan, maar ook wederom fijne vakantie- 
of zakenreizen zullen gaan verzorgen. Ben je ook 
van de partij op 3 januari 2019?

Uit de 
zomerdip
Een warme, zonnige 
zomer heeft de eer-
dere groei in onze 
sector aardig laten 
verdampen. Slechts 
1% meer reizigers 
dan vorig jaar boekten 
een vakantie naar het 
buitenland. Van de 
top drie blijft Spanje 
op de eerste plaats 
staan, ondanks 8% 
minder boekingen. 
Griekenland eindigt 
op de tweede plek 
met bijna 6% meer 
boekingen. Nummer 
drie is Turkije, maar 
deze bestemming 
heeft wel ruim 33% 
meer Nederlandse 
reizigers geboekt dan 
verleden jaar zomer. 
Ook de eerste boe-
kingen voor de winter 
zijn alweer binnen. 
Het altijd zonnige 
Egypte lijkt weer 
helemaal terug te 
komen van weg-
geweest met 54% 
meer boekingen. 
Sneeuwbestemming 
Oostenrijk heeft 
nu al 12% meer 
Nederlandse winter-
sporters geboekt.

Van de millennials droomt van een 
sabbatical. Maar slechts 25% zet 
daadwerkelijk de stap en vertrekt, 
waarbij Australië en Nieuw-Zeeland 
het populairst zijn. Voor meer dan 
60% blijft het bij dromen omdat de 
jong volwassenen denken dat het 
financieel niet haalbaar is om er 
voor langere tijd tussenuit te gaan. 
Voor 17% lijkt het niet mogelijk een 
sabbatical te combineren met een 
carrière. 
(bron: VakantiePiraten.nl) 

Woensdag 
vakdag 

94%

Proosten 
op het 
nieuwe jaar

Pas op je 
paspoort



 Mijn reisfavo’s

Live Travel Space 
is the new present
We are evolving from a GDS to becoming a Live Travel Space.

This space is where all players can connect and collaborate to address the desires of 
travelers and deliver memorable journeys. 

We personalize our offers for Retail, Online, Business travel agencies and Corporations.

With more than 30 years of expertise, vast investment, passionate people and  
the Amadeus Travel Platform, we are uniquely positioned to serve travelers around 
the World.

Join the Live Travel Space!
#livetravelspace
www.amadeus.com/livetravelspace

Advert_Reiswereld_LTS_is_the_new_present_200x260mm_EN.indd   1 13/11/18   13:57
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Het is mij niet met de paplepel ingegoten, reizen. 
Maar rond mijn twintigste kreeg ik een enorme 
nieuwsgierigheid naar alles buiten de Nederlandse 
landsgrenzen. Ik maakte eerst wat reisjes binnen 
Europa en woonde zelfs een tijdje op Malta. Maar dit 
gaf mij niet de juiste voldoening dus ik breidde het 
reizen uit naar andere continenten. Ik verloor mijn 
hart aan Latijns-Amerika en ik ben in de gelukkige 
omstandigheid dat ik daar later mijn werk van heb 
kunnen maken. Naast de prachtige natuur met 
enorme diversiteit, spreekt de levensinstelling van  
de Latijns-Amerikanen mij enorm aan. Nog steeds 
ben ik bijna dagelijks dankbaar voor de bijzondere 
mensen die ik daar heb ontmoet en de mooie 
gesprekken die ik met hen heb mogen hebben. Een 
verrijking voor mijn persoonlijke leven, een verbreding 
van mijn horizon. Dat gun ik eigenlijk iedereen. 

“Reizen verrijkt je leven”

Naam: Sylvia  
Nederhoff (47)
Functie: Co-Founder 
Sapa Pana Travel 
100% Latijns-Amerika
Werkzaam in de reis-
branche sinds: 2003

Carretera Austral   Enkele jaren geleden heb ik 
de Carretera Austral, een van de mooiste autoroutes  
ter wereld, gereden. Deze route gaat voornamelijk over 
onverharde wegen en voert door een ongerept, ruig en 
bovenal spectaculair landschap in het uiterste zuiden 
van Chili. Tijdens het rijden werd ik meerdere keren 
overdonderd door de pracht van het landschap, de 
weidsheid en de rust. Ik heb gewoon gehuild van geluk.

Eilanden   
Ik heb iets met eilanden. 
De San Blas eilanden bij 
Panama en de Kuna’s die 
daar wonen – zo ontzet-
tend gaaf! Of Coral Caye 
in Belize, een privé-eiland 
van Francis Ford Coppola. 
Wie wil daar nu niet ver-
blijven? Ik woonde een 
aantal jaar op Malta en 
bezocht bijna wekelijks 
het prachtige zuster-
eilandje Gozo. Maar  
ook in Nederland mogen 
wij trots zijn op onze 
Waddeneilanden. Dit jaar 
maakte ik op Texel mijn 
eerste parachutesprong; 
wat was dat cool!

Dankbaar   De mooiste reis die ik ooit heb mogen orga-
niseren, is de reis naar de Galapagos eilanden voor mijn 
moeder en stiefvader. Mijn stiefvader, mij heel dierbaar en 
toen al ongeneeslijk ziek, had dit op zijn bucketlist staan. In 
2008 is hij overleden en ondanks dat ik hem nog iedere dag 
mis, ben ik zo blij dat hij deze reis nog heeft kunnen maken 
en mijn moeder hier nog altijd met mooie herinneringen op 
terug kan kijken. 

Op mijn bucketlist   Antarctica! Het vijfde, 
‘blauwe’ continent. En dan graag een expeditie  
inclusief South Georgia, want het lijkt mij gewéldig 
om de duizenden Koningspinguïns die daar leven 
eens te mogen aanschouwen.

1

3
4

5

2
Met de paplepel   Onze dochter Emma, nu 13, heeft het reizen wel met de paplepel ingegoten 

gekregen. Toen ze acht was, realiseerden we ons dat ze eigenlijk nog niet binnen Europa gereisd 
had, maar al wel veelvuldig Latijns-Amerika bezocht had. Haar eerste reis was met tien maanden  
naar Argentinië. Haar meest recente reis was naar Suriname waar we in een indrukwekkend mooi 
ongerept deel van het Amazone regenwoud verbleven.



kunstmatige intelligentie
De toekomst van reizen met
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Lagere kosten en een beter aanbod voor de klant – de  
toepassing van kunstmatige intelligentie in de reisbranche 
klinkt veelbelovend. Wat is kunstmatige intelligentie, op 
welke gebieden gaat het voor veranderingen zorgen en hoe 
lang moeten we daarop wachten?

“Er wordt al heel lang over kunstmatige 

intelligentie gesproken”, zegt Erik  

van Breusegem, medeoprichter en 

managing director van de grootste 

onafhankelijke kunstmatige-intelli-

gentieproductenbouwer SIMON.  

“Al was het onderwerp tot voor kort bijna taboe. 

Neurale netwerken of deep learning, de techniek 

die nu volop wordt gebruikt, dateert zelfs uit de 

jaren vijftig. Geïnspireerd op de werking van  

de hersenen, werkte die techniek decennialang 

voor geen meter. Totdat Fei-Fei Li van Stanford 

University zich rond 2012 realiseerde dat het  

probleem niet de techniek was, maar te weinig 

data.”

De mens ziet tot zestig beelden per seconde. 

Tegen de tijd dat een kind vijf jaar oud is  

verwerkte het honderden miljoenen plaatjes,  

inclusief feedback van zijn omgeving of het die 

plaatjes correct interpreteerde. Van Breusegem: 

“Voordat een computer zo’n bak data heeft 

gezien ben je wel even bezig. Daarom bouwden 

wetenschappers een heel grote database, Image-

Net, die vervolgens de trigger was voor de  

digitale explosie waar we nu middenin zitten.”

Zelfvliegende taxi
De eerste toepassingen van kunstmatige intelli-

gentie, vaak Artificial Intelligence of AI genoemd, 

beginnen te landen. Neem de zelfrijdende auto 

en zijn bestuurder die elkaar steeds beter gaan 

begrijpen. Of denk aan Deutsche Bahn die op 

een aantal trajecten de treinen volautomatisch 

wil gaan inzetten. Een ander voorbeeld is de 

EHang 184 AAV, een zelfvliegende taxi voor één 

passagier waarmee in Guangzhou al testvluchten 

zijn gedaan. Er bestaat nog geen zelfvliegende 

Airbus of Boeing, maar in de toekomst gaan we 

mogelijk wel van twee piloten naar één piloot.

Toepassingen die minder intelligentie vragen 

zijn chatbots, geautomatiseerde gesprekspartners, 

en de persoonlijke reisassistent. “Dat noem ik 

AI-assisted robots”, vervolgt Van Breusegem.  

“De mens is in the lead en de chatbot doet  

suggesties die de conversatie gemakkelijker 

maken. Eigenlijk is het WhatsApp, maar dan  

net iets handiger. Op Brussels Airport word je 

tegenwoordig welkom geheten door de mense-

lijke robot Bruce Pepper. Hij maakt de reiziger 

“Er zijn al testvluchten 
gedaan met een 
zelfvliegende taxi”

Vijselaar en SixmaPaul van Wezenberg

 

kunstmatige intelligentie

E
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Groene ambities voor 2019? Laat nou juist de 

trein verrassend vaak de beste keuze zijn voor 

een zakenreis of citytrip. Snel, comfortabel én 

duurzaam. Bovendien neemt de druk op Schiphol 

af, als je klant op de middellange afstand met 

de trein reist. Win-win dus!

5 redenen om ook in 2019 de trein te adviseren:

 1 Heerlijk ontspannen op zakenreis of citytrip

  2 Groenste vervoer voor de middellange afstand

  3 Aankomen in hartje stad

  4 Geen concessies aan snelheid 

  5 Altijd online met WiFi

Snel, 
comfortabel 
én groen.

5 redenen om ook in 2019 
voor de trein te kiezen

“ Weet je hoeveel CO2 uitstoot je bespaart als je voor de internationale trein 

kiest? Daar word je echt blij van! Laten we samen van 2019 een heel mooi jaar 

maken!”

- Annemarie Ariesen, Manager team BtoB
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wegwijs, vertelt bij welke gate je moet boarden 

en geeft ook nog een weersverwachting voor 

je eindbestemming.”

Kostenverlaging
Gerben Hardeman is verantwoordelijk voor 

Travel Tomorrow: Technology, Customer Expe-

rience, Sustainability bij de ANVR. Hij legt uit: 

“De inzet van toepassingen met kunstmatige 

intelligentie levert belangrijke voordelen op, met 

de focus op transactiekosten die naar beneden 

kunnen. Processen die voorheen door mensen 

werden uitgevoerd, zoals het helpen bij het 

inchecken en het bagagetransport verzorgen, 

zijn concrete voorbeelden van handelingen 

uitgevoerd door robots en kostenverlaging met 

zich meebrengen.”

“Nog een belangrijk voordeel is dat die toepas-

singen het product of de ervaring voor de klant 

verbeteren”, vervolgt Hardeman. “De chatbots 

die helpen om vliegtickets te boeken ontwikkelen 

zich steeds verder, met nog meer service op 

maat voor de reiziger. Of neem het idee van 

easyJet: door data over de reizigers in te voeren 

voorspellen ze de benodigde voorraad eten en 

drinken voor een specifi eke vlucht, zodat de 

producten waarnaar wordt gevraagd inderdaad 

beschikbaar zijn. Zo’n goede service helpt tegelijk 

om weer nieuwe klanten te winnen.”

Hyperpersonalisatie
Over vijf tot tien jaar voorziet Van Breusegem nog 

veel betere persoonlijke service. “Dan zegt het 

computersysteem niet: jij bent 35 jaar dus je zult 

wel van Egypte houden. Het zal eerder zeggen: 

ik weet wie je bent en wat je voorkeuren zijn. 

En omdat ik je begrijp ga ik een aanbod doen 

dat echt bij je past. Hyperpersonalisatie noemen 

we dat. Als we dat weten te bereiken is dat een 

interessant voordeel, zeker als je bedenkt dat ik 

misschien wel een nieuwsgierig persoon ben, 

“Chatbots die klanten 
helpen tickets te boeken, 
besparen kosten”

 

iemand die elke keer naar een andere bestem-

ming wenst te reizen.”

Betekent de persoonlijke aanpak niet dat we 

onze privacy op het spel zetten? Van Breusegem: 

“In Europa vinden we privacy extreem belangrijk. 

Weliswaar delen we van alles met elkaar – denk 

alleen al aan Facebook – maar dat doen we 

bewust. Voor een goede persoonlijke ervaring is 

dat echter niet per se nodig. De luchtvaartmaat-

schappij hoeft niks van je te weten om je bagage 

te kunnen volgen. Er zijn genoeg manieren om 

persoonlijke service te krijgen, zonder dat we 

worden binnengeslurpt in datacentra. Ik vind dat 

we daarin als Europa, en daarbinnen Nederland, 

  Artificial intelligence (AI), kunstmatige intelligentie: 
computersystemen beschikken over het vermogen om 
cognitieve taken uit te voeren.

  Machine learning: hoe meer informatie het computer
systeem verzamelt, onthoudt en verwerkt, hoe intelligenter 
het wordt.

  Deep learning: het computersysteem onderscheidt 
patronen die zelfs de mens nooit waarnam, zoals objecten 
in afbeeldingen en woorden in geluiden.

  Virtual reality (VR), virtuele werkelijkheid: de gebruiker 
beweegt zich met een bril door een gesimuleerde 
omgeving die bijna niet van echt is te onderscheiden.

  Augmented reality (AR), toegevoegde realiteit: de 
computer voegt elementen toe aan de werkelijkheid, zoals 
bewegende beelden of extra informatie over de omgeving.

AI, VR, AR…?!

wegwijs, vertelt bij welke gate je moet boarden 

en geeft ook nog een weersverwachting voor 

“Chatbots die klanten 
helpen tickets te boeken, 
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“Voorlopig is de  
mens nog veel slimmer 

dan de robot”

Maatwerkreizen verfijnen 
met de digitale mogelijk
heden van nu. Daar houdt 
Mondi Reizen B.V. zich op 
High Tech Campus Eindhoven 
mee bezig. “Steeds meer 
steden en bureaus voor  
toerisme ontwikkelen 
3Dmateriaal dat we bij de 
presentatie van onze reizen 
kunnen gebruiken”, legt 
eigenaar Eppo Prince uit. “Of 
denk aan Google Earth. Met 
een VRbril scheer je over de 
aarde, duik je naar beneden 
en sta je middenin de Sahara 
of bovenop de Kilimanjaro. 

Zo kun je met cliënten de 
reis levensecht voorbereiden. 
Ook ter plekke voorzien we 
toepassingen. Met je smart
phone en een cardboard kijk 
je om je heen, terwijl je met 
augmented reality extra 
informatie ziet. En wil je 
jouw reis achteraf in virtual 
reality verfilmen? Zelfs dat  
is mogelijk. Mondi Reizen B.V. 
is een kleine aanbieder van 
‘classic reizen’ en ontwikke
laar van nieuwe reizen. We 
stellen onze diensten ook  
ter beschikking aan de 
‘grote broers’.”

Je reis levensecht 
voorbereiden

1 Chatbots en 
conciërgerobots

De reiziger raakt steeds meer gewend aan het 

gemak en de aanwezigheid van robots. De chat-

bot helpt de reiziger bijvoorbeeld om online een 

hotelkamer te reserveren met een op Facebook 

beloofde korting. Zulke service is gemakkelijk, 

een voortrekkersrol hebben te vervullen. Sterke 

onafhankelijke kunstmatige-intelligentiebedrij-

ven zijn een belangrijke schakel in die keten.”

Van een muis naar een kat
“Bij kostenbesparing en het automatiseren van 

processen worden terecht weleens vraagtekens 

gezet”, besluit Hardeman. “Wat gaat er met mijn 

baan gebeuren? Maar de mens is nog steeds 

veel slimmer dan een robot. Het niveau van 

kunstmatige intelligentie groeide van een muis 

naar een kat. Om op het niveau van een mens  

te komen heeft de robot nog een lange weg te 

gaan. De toegevoegde waarde van de reis-

professional is dat hij creatieve en verrassende 

klantbelevingen kan maken, bijvoorbeeld  

met virtual reality. Dus voorlopig blijft hij al die 

robots de baas en is de kracht van echt persoon-

lijk contact niet te vervangen.”

De komende jaren zullen steeds 
meer toepassingen van kunstmatige 
intelligentie gestalte gaan krijgen, 
maar ook vandaag de dag al bewijzen 
de nieuwe technieken hun waarde in 
de reisbranche.
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Meer weten? 
www.anvr.nl/traveltomorrow 

razendsnel een match tussen de koffer en de 

rechtmatige eigenaar. Een dergelijke toepassing 

past naadloos op de bestaande processen en  

is veel efficiënter, kostenbesparender en  

klantvriendelijker.”

3 Innovaties op 
Schiphol

“In 2017 reisden 68,5 miljoen mensen via 

Amsterdam Airport Schiphol en dat aantal neemt 

toe. Met nieuwe technologie maken we onze 

processen effectiever en efficiënter”, vertelt 

Henk Jan Gerzee, Chief Digital Officer van Royal 

Schiphol Group. “Momenteel draaien we met 

onze partners een proof of concept tijdens het 

omdraaiproces van een vliegtuig. Met kunst-

matige intelligentie en deep learning brengen 

we de stappen in dit proces in kaart. De inzich-

ten helpen ons om in samenwerking met de 

luchtvaartmaatschappijen en de grondafhande-

laars de operatie op de luchthaven te verbeteren.”

In de Smart Airport Data verzamelt en deelt 

Schiphol verschillende soorten data. Met zoge-

heten application programming interfaces (API’s) 

kunnen meerdere partijen – van zorgvuldig 

geselecteerde partners tot een breder publiek – 

veilig en zonder interpretatiefouten dezelfde data 

gebruiken. Zo is de API met vluchtinformatie 

onder meer interessant voor vliegtuigspotters 

en vermindert de API met wachttijden stress bij 

de reiziger. Gerzee: “Met de beste ontwikkelaars 

zetten we de komende jaren stevig in op kunst-

matige intelligentie, internet of things en data 

services. Hiermee willen we steeds beter plan-

nen, voorspellingen doen en onze gebouwen  

en assets slimmer maken om ze optimaal te 

gebruiken. Zo werken we samen aan een nog 

aantrekkelijker Schiphol van de toekomst.”

goed en snel. En… de chatbot is nooit ziek en 

werkt de klok rond. Hotels maken ook wel 

gebruik van conciërgerobots, zoals robot  

Connie die hotelgasten in het Hilton de weg 

wijst. Of denk aan Hotellobot waaraan de hotel-

gast zijn wensen voor roomservice kenbaar 

maakt, waarna die via smartwatches bij de 

hotelmedewerkers terechtkomen.

Robots leiden tot tevreden klanten en lagere 

kosten. Maar hoe slim zijn ze eigenlijk? “Het gaat 

de goede kant op”, vindt Erik van Breusegem. 

“Chatbots en conciërgerobots hebben nog een 

beetje een gimmickgehalte, maar met name  

in het Midden-Oosten wordt er succesvol mee 

geëxperimenteerd, zoals met een vereenvou-

digde incheckprocedure. Dat soort taken leent 

zich goed voor automatisering, zodat de reis-

medewerker meer tijd heeft voor taken die  

grotere creativiteit vragen. Van echte kunst-

matige intelligentie is daar echter nog geen 

sprake. Naar mijn verwachting zullen andere 

toepassingen de kar trekken.”

2 Nooit meer 
verloren bagage

Volgens SITA’s Baggage Report 2018 heeft de 

reisbranche elk jaar te kampen met 22,7 miljoen 

stuks zoekgeraakte bagage, waarvan vijf procent 

gestolen is of permanent verloren raakt.

Dat kost de branche niet alleen veel geld aan 

opsporing, opslag en vergoeding – het gaat ook 

nog eens ten koste van de reputatie en is vooral 

heel vervelend voor de reiziger die het overkomt.

Aircommerce Ventures B.V. ervaart dagelijks  

de tekortkomingen bij bagageafhandeling en 

gestrande passagiers. Slimme bagagelabels en 

hightech koffers bieden op korte en middellange 

termijn weinig soelaas. Samen met SIMON ont-

wikkelde het bedrijf een toepassing die binnen-

kort het daglicht ziet. Initiatiefnemer Erik van 

Breusegem: “Onder het motto ‘Een beeld zegt 

meer dan duizend woorden’ bedachten we een 

toepassing waarbij de reiziger thuis met zijn 

smartphone de bagage scant en uploadt. Raakt 

de bagage kwijt, dan volstaat een eenvoudige 

zoekopdracht in de wereldwijde database die 

luchthavens, bagage-afhandelaars en lucht-

vaartmaatschappijen permanent voeden. Met 

het beeld van de koffer en zoektermen zoals de 

locatie en de vertrekdatum maakt het programma 

“Kunstmatige intelligentie 
zal de klantervaring 
verbeteren”



O
ResiRest werd tijdens de afgelopen Vakantiebeurs  
uitgeroepen tot beste reisidee. Het hielp de start-up 
onder meer aan een investeerder waarmee het bedrijf 
een flinke groeispurt heeft gemaakt. Maar oprichter 
Geert Kroos waakt voor een ‘spreadsheetcultuur’.  
Wat toch vrij opmerkelijk is, voor een accountant. 

14 Reiswereld

“ Een reisorganisatie laat je het land zien,  

locals laten het  
     je kennen”

Of het een midlifecrisis was of niet: toen Geert 

Kroos vijf jaar geleden Abraham zag, wist hij  

dat het tijd was om het roer om te gooien. Hij 

kon terugkijken op een succesvolle loopbaan als 

consultant. Zestig uur per week werken, mooie 

salarissen en dito leaseauto’s. Een carrière waar 

iedereen met een goed verstand voor zou  

tekenen. Maar Geerts hart vertelde iets anders. 

Sinds hij op zijn achttiende een paar maanden 

naar Jamaica was geweest, zat het reizen in zijn 

bloed. En daar wilde hij nu eindelijk iets mee 

doen. Hij richtte ResiRest op, een boekings-

platform dat Westerse reizigers in contact wil  

brengen met lokale families. Het bedrijf in  

Duiven is sinds 1 augustus 2017 operationeel  

en inmiddels werken er zeven mensen.

Weer iemand in de reiswereld die van 
zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt?
“Natuurlijk vond ik reizen altijd leuk, maar ik zou 

eerder zeggen dat ik van omgaan met mensen 

mijn beroep heb gemaakt. Mijn vorige banen 

waren vooral commercieel, maar ook toen sprak 

het diepere contact met klanten en medewerkers 

mij het meest aan. Het sociale aspect vormt  

de basis van ResiRest. Wij willen toeristen laten 

kennismaken met de lokale bevolking. En hoe 

doe je dat volgens ons het beste? Door bij een 

familie mee te eten. Of je nu aan tafel zit of op 

een kleedje, als je samen een maaltijd nuttigt 

ontstaat al snel een persoonlijk contact. Via 

ResiRest maak je dus eetafspraken in het land 

waar je op vakantie bent.”

Hoe kwam je op dat idee?
“Eigenlijk gebeurde dat al lang geleden. Na de 

middelbare school ging ik met een paar vrienden 

volkomen onvoorbereid naar Jamaica. Binnen 

vijf dagen was ons geld op. Noodgedwongen 

zochten we contact met de lokale bevolking, om 

wat te verdienen maar ook om goedkoop te eten 

en te overnachten. Terug naar Nederland in het 

Marieke DuijstersRutger Vahl

Geert Kroos van ResiRest:
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vliegtuig hoorden we andere reizigers praten 

over Jamaica. Het leek wel of zij in een totaal 

ander land op vakantie waren geweest! Toen 

wist ik al: wil je een land echt leren kennen,  

dan moet je locals ontmoeten.”

Aan tafel bij totaal onbekende mensen 
in een vreemd land met een keuken  
die je niet kent: durven Nederlandse 
toeristen dat wel?
“Laat ik vooropstellen dat het uitnodigen van 

gasten voor een maaltijd overal ter wereld de 

gewoonste zaak van de wereld is. Een Afrikaan 

zei mij ooit: ‘Bij ons zijn de ramen dicht maar 

staat de deur altijd open’. In Nederland is het 

andersom. Als je hier met vrienden wilt eten, 

moet je eerst de agenda’s trekken en drie weken 

vooruit plannen. Het maakt dat veel Westerse 

toeristen letterlijk een drempel over moeten om 

in het buitenland bij een lokale familie aan tafel 

te gaan. Dat durven ze pas als ze weten dat het 

veilig en betrouwbaar is. Dat zijn daarom de 

belangrijkste pijlers onder ons concept.”

Hoe waarborgen jullie die veiligheid?
“We hebben inmiddels meer dan vijfhonderd 

lokale families in 31 landen in ons netwerk. Elke 

familie is door ons persoonlijk bezocht. Ook de 

buurt moet veilig zijn. Er zijn wijken in bepaalde 

steden waar we helaas geen klanten naartoe 

kunnen laten gaan. Ook de voedselveiligheid 

staat bovenaan. Een lokaal gerecht op basis van 

rotte vis – in Laos een delicatesse – mag bijvoor-

beeld niet geserveerd worden omdat Westerse 

ingewanden daarop niet berekend zijn. En ook 

prijsveiligheid is belangrijk. We kiezen bewust 

voor wederzijdse fair pricing. Lokale families 

kunnen er hun inkomen mee aanvullen, maar 

worden er niet echt rijk van. Op die manier 

voorkomen we dat gastfamilies het alleen voor 

het geld doen. Dat willen we niet, omdat het 

belangrijkste doel is om mensen met elkaar 

samen te brengen.”

Wat was het moeilijkste tot nu toe?
“Het internationale betalingsverkeer is vergeven 

van ingewikkelde regelgeving. We wilden bij-

voorbeeld een derdenrekening openen maar 

kwamen daar niet voor in aanmerking. Een ander 

probleem is dat internationaal geld overboeken 

duur is. We hebben een manier gevonden om  

dat 95% goedkoper te doen. Ik ben opgeleid als 

accountant. Daar ben ik niet in doorgegaan, maar 

nu kwam die financiële kennis goed van pas.”

“Gasten 
uitnodigen 
voor een 
maaltijd is 
overal ter 
wereld heel 
gewoon”
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Jullie werden verkozen tot beste 
reisidee tijdens de meest recente 
Vakantiebeurs. Wat heeft dat 
opgeleverd?
“Het heeft reisorganisaties over de streep getrok-

ken om met ons samen te werken. Aanvankelijk 

keken ze de kat uit de boom, en inmiddels doen 

we zaken met circa 25 touroperators. Dat heeft 

tot veel nieuwe boekingen geleid. Volgend jaar 

denk ik dat we 10.000 reizigers met lokale fami-

lies in contact gaan brengen. Er meldden zich 

ook investeerders. Maar die brachten juist de 

‘spreadsheetcultuur’ mee, waarbij het alleen om 

rendement gaat. Daar wil ik verre van blijven. 

Gezonde cijfers zijn belangrijk, daar ben ik nog 

steeds accountant genoeg voor, maar het gaat 

mij om iets anders. Gelukkig kwam ook de 

Rabobank Foundation op mijn pad, ook een 

geldverstrekker maar wel eentje met een meer 

idealistisch doel, net als ik. Met dat geld bouwen 

we ons netwerk van lokale vertegenwoordigers 

verder uit en kunnen we lokale families voor-

fi nancieren. Soms zijn ze zo arm dat ze niet 

genoeg geld hebben om ingrediënten voor een 



“We kiezen 
bewust voor 
wederzijdse 

fair pricing”

Heb je een goed idee voor de reis
branche en ben je nog op zoek naar 
een investeerder of businesspartner? 
Tijdens de vakdag van de Vakantie
beurs op 9 januari 2019 krijgen drie 
travel startups de kans een jury van 
drie investeerders en een vakpubliek 
te overtuigen van hun concept. Elk 
idee maakt kans op een investering in 
geld of kennis door een van de drie 
juryleden en ondersteuning vanuit 
het Travel Impact Lab. Daarnaast is 
er een publieksprijs, die bestaat uit 
een stand op de Vakantiebeurs, een 
interview in Reiswereld, mediaaan
dacht via Emerce en coaching vanuit 
het Travel Impact Lab. Meedoen? 
Het idee mag niet ouder dan 1,5 jaar 
zijn. Aanmelden kan door een 
inschrijf formulier te sturen naar: 
traveltomorrow@anvr.nl. 

Gezocht: travel 
start-ups die 
willen groeien

maaltijd te kopen. Dan betaalt ResiRest ze enkele 

dagen van tevoren.”

Ben je een idealist of een zakenman?
“Het een kan niet zonder het ander. Mijn 

belangrijkste motivatie is niet winst, maar dat 

ResiRest, en eigenlijk de reizigers die via ons 

boeken, iets positiefs kunnen bijdragen aan de 

wereld. De impact is voor lokale families veel 

groter dan dat ze twee keer per week een gast 

aan tafel hebben. Ze worden weer wie ze altijd 

al waren, namelijk een mens met kwaliteiten. 

De waardering die ze voelen van de reizigers 

is op een andere wijze net zo belangrijk als het 

inkomen wat ze ermee verdienen.”

Geert Kroos: “We hebben inmiddels 
meer dan vijfhonderd lokale families 
in 31 landen in ons netwerk”

Lees meer tips over 
ondernemen in reizen 
op www.anvr.nl



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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D
De vliegbelasting die het kabinet eind juni 
uittekende is de reisbranche rauw op het dak 
gevallen. Wat valt er aan die plannen nog ten 
goede te veranderen?

Valt de 
vliegtaks 
nog bij te 
sturen?

Dat er een vliegtaks komt, werd vorig jaar duide-

lijk bij het aantreden van het nieuwe kabinet. 

Om aan de klimaatdoelen van Parijs te kunnen 

voldoen, wordt uiterlijk in 2021 een vliegbelas-

ting ingevoerd, zo meldt het Regeerakkoord. 

Maar er staat ook dat dit pas gebeurt als het niet 

lukt dit in Europees verband te regelen en als een 

heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen 

onmogelijk blijkt. Mochten beide onhaalbaar 

blijken, dan komt de regering met een Neder-

landse vliegtaks. Er zijn bedragen genoemd van 

3,80 euro op pan-Europese en 22 euro op inter-

continentale vluchten, maar die kunnen nog 

veranderen. Wat niet dreigt te veranderen is dat 

de opbrengst van de heffing naar de algemene 

middelen gaat. Ook heeft de regering al aange-

geven dat de vliegtaks niet tot minder vliegreizi-

gers zal leiden, en dat de CO
2
-uitstoot door de 

nieuwe belasting dus niet zal dalen. Maar, zo 

verklaarde staatssecretaris Snel: ”Auto, trein  

en al het andere vervoer wordt belast, maar  

de meest vervuilende vorm van vervoer niet. 

Dat is heel vreemd.”

Getty ImagesJosé Mast

De branchevereniging van airlines, BARIN, 

toonde zich onaangenaam verrast door de kabi-

netsplannen. “Van pogingen om het Europees te 

regelen, waarover het Regeerakkoord spreekt, 

hebben we nog weinig gezien”, reageert BARIN-

voorzitter Frank Allard. “En op vergaande voor-

stellen van de sector zelf om te verduurzamen is 

tot op heden lauw gereageerd, terwijl we vliegen 

daarmee op twaalf punten schoner maken. Nu 

krijgen we een belasting die volgens onderzoek 

van het Planbureau van de Leefomgeving en  

CE Delft helemaal niet ten goede komt aan het 

milieu maar gewoon in de staatskas verdwijnt. 

Wij zijn niet tegen een heffing, en zien die het 

liefst in mondiaal verband, maar vinden wel dat 

“Deze heffing leidt eerder 
tot uitwijk naar andere 
luchthavens, maar niet 
tot minder vluchten”



19Reiswereld

ook gering. Laten we gezamenlijk werken aan 

een vliegbelasting die de bredere welvaart dient 

en niet enkel de overheidsbaten.”

Argumenten lopen door elkaar
Voorstanders van een ‘platte’ vliegtaks stellen 

dat de situatie sinds 2007, toen Nederland kort-

stondig een heffing introduceerde en reizigers 

uitweken naar buitenlandse luchthavens, is ver-

anderd. Zo heeft Duitsland sinds 2011 een vlieg-

taks waardoor vliegen vanaf Düsseldorf of Weeze 

financieel geen voordeel meer oplevert. Maar 

Frank Allard stelt dat het zo niet werkt. “Ten eer-

ste zien de Nederlanders de ticketprijzen stijgen 

en denken: dan rij ik een stukje en omzeil ik de 

heffing. In de tweede plaats is het argument van 

een Duitse vliegtaks misleidend. Nationale over-

heden bevoordelen hun eigen luchtvaartsector 

op allerlei manieren. Beveiliging wordt in heel 

Europa bijvoorbeeld zwaar gesubsidieerd door 

nationale overheden, behalve in Nederland. 

Security kost Nederlandse maatschappijen 264 

miljoen euro per jaar. Wat ik ook te weinig hoor 

is dat er slechts zes Europese landen zijn met een 

vliegtaks. In al die landen vloeien de opbreng-

sten terug naar de luchtvaartsector. Nederland 

zou met een vliegtaks die in de staatskas ver-

dwijnt een uitzondering zijn.” Volgens Harm 

Kreulen, algemeen directeur KLM, zal het aantal 

reizigers vanaf Schiphol (68,4 miljoen in 2017) 

door de nu voorgestelde heffing met tien tot 

twintig procent afnemen. Zou de maatschappij 

de opbrengst daarvan moet terugvloeien naar 

verduurzaming van de luchtvaart.”

Waar is de nuance?
De reisbranche zit daarin op één lijn. Zo pleit 

ook Bas Liebeek van TUI Nederland voor een 

vliegbelasting die een schonere en stillere lucht-

vaart stimuleert. “De huidige koers vanuit de 

overheid mist nuance en goede onderbouwing. 

Als men een heffing invoert over alle vluchtbe-

wegingen waarmee we de sector verder kunnen 

verduurzamen, zal er volop steun zijn van lucht-

vaartmaatschappijen en reisorganisaties. Steek 

dat geld bijvoorbeeld in onderzoek naar alter-

natieve brandstoffen, schonere vliegtuigen en 

motoren, in hybride vliegen en het energieneu-

traal maken van luchthavens. In alle varianten 

heeft de voorgestelde vliegbelasting een beperkt 

effect op de Nederlandse welvaart, het BBP en 

de uitstoot van CO
2
. Deze heffing leidt eerder tot 

een uitwijk naar andere luchthavens, maar niet 

tot minder vluchten. Daarmee zijn de effecten 

op CO
2
-emissies, geluid, en fijnstof automatisch 

Cijfers en feiten 
  58% van de volwassen Nederlanders vliegt minimaal 1 keer per jaar. 

Ruim driekwart doet dit voor een vakantie, 13% gaat op familiebezoek 
en 7% vliegt vanwege zaken.

  42% vliegt minder dan een keer per jaar. Belangrijkste redenen om  
niet te vliegen: kosten (36%), vliegangst (27%), gezondheid (16%) en 
milieu (10%).

  Hoogopgeleide Nederlanders tussen de 30 en 40 jaar en met een  
bovengemiddeld inkomen vliegen het vaakst.

  Bij de keuze voor een vlucht laat 58% zich vooral leiden door de prijs, 
voor 46% is het vluchtschema het belangrijkst.

  88% van de passagiers vliegt vanaf een Nederlandse luchthaven,  
12% kiest voor een buitenlandse luchthaven. (bron: KLM)

Om de plannen voor de 
vliegtaks bij te sturen is een 
gezamenlijke mediacampagne 
zeker niet kansloos
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de belasting voor eigen rekening nemen, dan 

kost dit 161 miljoen euro per jaar, 18% van het 

operationele resultaat in 2017. “Daar komt de 

Schipholheffing voor lawaaiige en vervuilende 

vliegtuigen nog eens bovenop”, aldus Kreulen. 

“Naast de vele miljoenen die KLM al betaalt voor 

een Europees Emissiehandelssysteem en bin-

nenkort aan het wereldwijde emissiehandels-

systeem van de VN, zou deze vliegtaks een 

verdere stapeling van systemen en kosten zijn. 

We voldoen dan drie keer aan het principe dat 

de vervuiler betaalt.” 

Beeldvorming bijsturen
Als een voorstel zo schadelijk is voor een sector 

met een omzet van 8,8 miljard euro, en als de 

beoogde (milieu-)effecten van de vliegtaks waar-

schijnlijk gering zijn, dan lijkt het raadzaam óók 

te kijken waar het in de contacten met ‘Den Haag’ 

is fout gegaan. Frank Allard van BARIN zegt 

hierover: “Ik constateer dat de luchtvaartsector 

te weinig zichtbaar is in de discussie over duur-

zaamheid. Er is de afgelopen jaren ontzettend 

veel gedaan – denk aan het duurzaamheidsef-

fect van de grootschalige vlootvernieuwing die 

in gang is gezet, de opkomst van biobrandstof en 

het elektrisch taxiën – maar politiek en burgers 

weten dat vaak nog niet en scheren alles en 

iedereen over één kam. Terwijl er bijvoorbeeld al 

ruim 750 miljoen naar geluidsisolatie van huizen 

is gegaan.” De ANVR is van mening dat de sector 

meer moet communiceren en handelen. Zo zou 

het onterechte beeld dat het bij vakantieverkeer 

louter om ‘pretvluchten’ gaat, actiever moeten 

worden bestreden. Tweederde van alle Schiphol-

passagiers draagt immers effectief bij aan de 

economische ontwikkeling op de bestemming, 

wat aantoonbaar goed is voor zowel natuurbe-

houd als de lokale middenstand. Ook Kreulen ziet 

dat de beeldvorming moet verbeteren: “Veel 

mensen weten bijvoorbeeld niet dat de luchtvaart 

al sinds 2012 voor haar CO
2
-uitstoot betaalt.”

Het goede nieuws is dat een gezamenlijke media-

campagne zeker niet kansloos is om de plannen 

voor de vliegtaks bij te sturen. De reisbranche 

weet een groot deel van de Nederlands achter 

zich. Zo is 57% tegen invoering van een natio-

nale vliegbelasting, bleek uit de overheidscon-

ANVR: “Belast het vliegtuig” 
De ANVR vindt dat de huidige plan
nen de reisbranche en vakantiegan
gers onnodig duperen zonder dat 
het beoogde doel wordt gerealiseerd. 
Een accijns op kerosine moet niet 
nationaal maar mondiaal geregeld 
zijn ten behoeve van een gelijk 
speelveld. Frank Oostdam, directeur 
ANVR: “Daarnaast is het eerlijker 
als ook overstappende transfer
passagiers en vrachtvliegtuigen 

meebetalen. In de plannen worden 
alleen Nederlandse reizigers belast.” 
In gesprekken met beleidsmakers 
zal de ANVR ervoor pleiten om niet 
de reizigers te belasten, maar ver
vuilende en lawaaiige vliegtuigen. 
Dit zal airlines stimuleren verder 
onderzoek te doen naar schonere 
en stillere vliegtuigen en zij zullen 
werken aan een zo hoog mogelijke 
bezettingsgraad.

sultatie. Maurice de Hond peilde dat er meer 

tegenstanders (45%) dan voorstanders (40%) zijn 

van een vliegtaks die niet wordt gebruikt voor 

de verduurzaming van de luchtvaart. Bijna 

tweederde (64%) vindt dat de opbrengst van de 

belasting alleen voor verduurzaming van de 

lucht vaart zou mogen worden gebruikt. 

Ambitieuze maar haalbare doelen 
Het sentiment onder consumenten sluit aan op de 

eigen plannen tot verduurzaming van mondiaal 

opererende luchtvaartmaatschappijen (Sustai-

nable Aviation Agenda 2030), CORSIA (waarin 

72 landen vrijwillig meewerken om vanaf 2021 

de luchtvaart klimaatneutraal te maken) en het 

actieplan ‘Slim en Duurzaam’ dat op 3 oktober jl. 

aan minister Van Nieuwenhuizen werd aange-

boden. Daarin staan concrete stappen waarmee 

de CO
2
-uitstoot van de luchtvaart vanuit Neder-

land in 2030 met 35% kan worden verminderd. 

Met de juiste investeringen in duurzame bio-

brandstof is bijvoorbeeld een CO
2
-reductie tot 

80% in de keten mogelijk. Onderzoeksbureau  

CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en 

concreet én concludeert dat de geformuleerde  

doelen haalbaar zijn.

“In andere landen 
vloeien de opbrengsten 
van de vliegtaks terug 
naar de luchtvaart
sector, hier verdwijnen 
ze in de staatskas”
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Een groeiend probleem in veel  
steden: overtoerisme. Hoe leid je 
de toestroom in goede banen? En 
wie is verantwoordelijk? Vijf reis-
professionals geven hun mening.

Overtoerisme 
is een zaak van 

de steden zelf

“Landelijk  
reguleren, lokaal 
handhaven”
Naam: Robert Ermers
Functie: Adjunct-directeur  
SRC Travel

“Steden hebben zeker een hand 
in het oplossen van overtoerisme. 
Per slot van rekening hebben ze 
ook een aandeel in het veroor-
zaken ervan. Denk aan de wild-
groei van Nutellawinkels, 
bierfietsen en de overlast door 
AirBnB’s, die ook nog eens 
oneerlijke concurrentie beteke-
nen. Landelijk hebben we op 
deze en andere punten meer 
regulering nodig, die lokaal 
strikter wordt gehandhaafd. Ook 
supergoedkope vliegtickets kun-
nen indirect tot overtoerisme 
leiden. Voor eerlijke beprijzing 
van vervoer is strengere regel-
geving op Europees en zelfs 
mondiaal niveau nodig. De  
reisbranche voelt zelf ook een 
morele verplichting om bij te 
dragen aan (milieu)schade door 
het vliegverkeer. Ondernemers 
die aangesloten zijn bij de 
ANVR, ontplooiden een uniek 
initiatief: compensatie van CO2-
uitstoot, door aanpassen van  
de prijzen. Hopelijk heeft dat 
ook effect op overtoerisme.”  

“Betrek er de hele 
gemeenschap bij”
Naam: Anna Pollock
Functie: Eigenaar Conscious 
Travel

“Overtoerisme is een uiterst 
complex vraagstuk. Als ik de 
oplossing zou weten, zou ik nu 
een rijke vrouw zijn. Is het alleen 
een zaak van de steden? Zeker 
niet! Álle betrokkenen zullen 
met elkaar om de tafel moeten 
gaan zitten. Stadsplanners, 
politici, reisondernemers en de 
stadsbewoners zelf. We hebben 
jarenlang te veel gefocust op 
groei en de dynamiek ervan  
niet goed begrepen. We hebben 
de kosten zwaar onderschat. 
Kosten voor de leefruimte, voor 
het milieu, voor de inwoners 
zelf. Helaas werken bepaalde 
oplossingen slechts tijdelijk. 
Prijzen verhogen, verspreiden 
van attracties of entreekaartjes 
bij bezienswaardigheden bestrij-
den symptomen. Voor lange 
termijnoplossingen moeten we 
kijken naar toegevoegde waarde, 
niet naar volume. Betrek de 
hele gemeenschap bij het  
zoeken naar antwoorden. Inven-
tariseer met elkaar de nadelen 
van toerisme, maar ook de 
voordelen. Toerisme zal nooit 
verdwijnen. We moeten leren 
het beter te managen.”

De stelling



Monique de Ligny
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“Balanceren  
tussen bewoners 
en bezoekers”
Naam: Isabel Mosk
Functie: Eigenaar van  
marketing adviesbureau 
Sherpa’s Stories

“Er is onderzoek 
naar typen  
toeristen nodig”
Naam: Ondrej Mitas
Functie: Emotieonderzoeker 
Toerisme, Breda University

“Overtoerisme is deels een zaak 
van de steden. De politici in een 
stad moeten voor de Destination 
Marketing Organizations een 
heldere strategie formuleren, 
die te veel groei tegengaat. Maar 
ook de toeristenbranche zelf is 
verantwoordelijk. Die zou meer 
van de gebaande paden moeten 
durven afwijken. Promoot bij-
voorbeeld niet alleen highlights, 
maar ook de straatjes daar-
buiten. In Amsterdam zie ik twee 
soorten toeristen: de cultureel 
geïnteresseerden en de party-
toeristen. Voor die laatste groep 
is de omgeving niet de attractie, 
maar wat ze kunnen dóén. Daar 
kun je als stad alternatieven voor 
bedenken. Last but not least:  
er is veel onderzoek over hoe 
inwoners overtoerisme ervaren, 
maar er is bijna niet onderzocht 
hoe toeristen het zélf ervaren. 
Op sommige plekken vinden ze 
de massa misschien juist aan-
trekkelijk, in andere gevallen 
niet en willen ze meer betalen 
voor minder overtoerisme. Dat 
moet je per stad onderzoeken.”

“Het is de hoogste 
tijd voor een  
nationale visie”
Naam: Frans van der Avert
Functie: Directeur Amsterdam 
Marketing

“Nee, overtoerisme is absoluut 
geen zaak van steden alleen. 
Het bezoekersaantal blijft voor-
lopig groeien. We hebben een 
nationale visie nodig. Het is de 
hoogste tijd dat de nationale 
overheid zich ermee gaat 
bemoeien. Dat er een tafel komt, 
die de minister adviseert. Aan 
die tafel zitten zowel provincies 
en grote steden, als het toeris-
tisch bedrijfsleven, kennis-
instellingen en bewoners. Zij 
moeten samen nadenken over 

Amsterdam, Barcelona, 
Venetië… Het zijn slechts 
enkele voorbeelden van 
bestemmingen waar over
toerisme een steeds  
grotere negatieve invloed 
heeft op stad en bewoners. 
De wetenschappelijke  
– ingekorte – definitie  
van overtoerisme luidt:  
‘de excessieve groei van 
bezoekers, die bij inwoners 
leidt tot permanente  
verandering in levensstijl, 
toegang tot voorzieningen 
en algemeen welzijn.’ De 
ANVR vindt dit in de eerste 
plaats de verantwoordelijk
heid van de bestemmingen. 
“Het is aan gemeenten om 
de maximale draagcapaci
teit vast te stellen en er 
ook op toe te zien dat deze 
wordt gehandhaafd”, zegt 
Gerben Hardeman, van 
Travel Tomorrow ANVR. 
“Nu ligt de nadruk vaak te 
veel op promotie en groei, 
en wordt onvoldoende 
nagedacht over de nega
tieve gevolgen van groei 
voor bewoners.” De reis
wereld zelf heeft hierin 
echter ook een rol. Bijvoor
beeld door het aandragen 
van alternatieven, als 
bestemmingen vol dreigen 
te raken. Hardeman: “Door 
betere klantervaringen is 
dat zelfs beter voor je 
business.” 

Dit vindt  
de ANVR







“Nee, overtoerisme is een zaak 
van zowel steden als alle grote 
spelers in de markt. De stad 
kan bijvoorbeeld regels opleg-
gen om AirBnB’s aan banden te 
leggen; maar als Schiphol blijft 
groeien en Lelystad er bij komt, 
blijven de toeristen komen. En 
een hotelstop in de stad 
Amsterdam heeft geen zin als 
toeristen vervolgens naar de 
randgemeenten uitwijken. Alle 
partijen moeten samen naden-
ken over een duurzaam lange-
termijn toeristenbeleid en dat 
samen handhaven. Bedrijven 
en overheden leggen erg de 
nadruk op groei. Maar het uit-
gangspunt moet zijn: hoe zor-
gen wij voor een balans tussen 
bewoners en bezoekers, met 
behoud van de kwaliteit van een 
bestemming? Toeristen laten 
zich niet zomaar spreiden, er 
moet een reason to travel zijn. 

een effectief, gedifferentieerd 
beleid om Nederland te profile-
ren. Het heeft totaal geen zin 
om alleen de toeristen uit 
Amsterdam proberen te sprei-
den. Het moet veel breder  
worden aangepakt. Wat is het 
onderscheidend vermogen  
van verschillende gebieden in 
Nederland? Hoe gaan we het 
vervolgens oplossen op het punt 
van infrastructuur, duurzaam-
heid, met respect voor mens en 
natuur? Dán bereiden we ons 
goed voor op de uitdagingen die 
komen gaan.”
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Comfort en flexibiliteit staan bovenaan de prioriteitenlijst van 
de zakenreiziger en dat alles graag binnen het budget. Dat 
vroeg boeken daarbij helpt, is voor velen een eyeopener. 

De zakelijke 
klant is koning

“Nederlandse bedrijven besteden veel geld aan 

zakelijke reizen. Na personeel en IT is het vaak 

de derde of de vierde kostenpost. Terecht zijn 

bedrijven daarom scherp op kostenbesparingen. 

Tegelijkertijd zien wij dat het vooral bij jongere 

reizigers niet werkt om hen het reisbeleid op te 

dringen. Daarom praten wij steeds vaker met  

de reizigers zelf. Die hoeven heus niet per se 

een vijfsterrenhotel, maar wel een hotel dat bij 

hen past binnen het budget. Wij zorgen voor  

de juiste informatie op het juiste moment. De 

online boekingstool toont alleen toegestane 

vluchten en hotels, zodat de reiziger zonder  

het te weten binnen het reisbeleid blijft. Reiziger 

blij, bedrijf blij. 

Wij prediken dat zo vroeg mogelijk boeken heel 

veel besparingen oplevert. Per organisatie maken 

we analyses. Blijkt daaruit bijvoorbeeld dat een 

bedrijf gemiddeld negen dagen voor vertrek 

boekt, dan rekenen wij ter informatie voor ze  

uit wat het scheelt als het lukt om voortaan nog 

een week eerder te boeken. Dat levert een heel 

Getty ImagesJosé Mast

Naam: Diederik Banken
Functie: Vice President 
Sales EMEA (Europe, 
Middle-East, Africa)  
bij BCD Travel

BCD Travel helpt organi-
saties wereldwijd om 
hun reisbudgetten op de 
meest effectieve manier 
in te zetten. In Nederland 
gaat het om circa 540.000 
air transacties en  
een totaalomzet van  
€ 400.000.000,-.

mooie besparingsmogelijkheid op, zonder dat 

iedereen economyclass hoeft te gaan vliegen. 

De vakantiereiziger is dezelfde persoon als 

zakenreiziger. Technologie die hij als consument 

gebruikt, moet voor een zakenreis net zo 

gebruiks vriendelijk zijn. Maar de diensten die 

een TMC (Travel Management Company, red.) 

levert, gaan veel verder. Wij monitoren gebeur-

tenissen in de wereld, we geven informatie over 

de veiligheid op de bestemming en als ergens 

een noodsituatie is, nemen wij contact op met 

de reizigers om te controleren of alles oké is. We 

onderzoeken of een reis goed is verlopen, want 

als een reiziger tevreden is, zal hij zich beter 

houden aan het reisbeleid. Verder zorgen we 

voor advies, analyses en managementinformatie 

en helpen we bij het verwerken en betalen van 

declaraties. Dan pas is ons werk klaar.”

Net als de vakantieganger, wil de zaken
reiziger graag zelf kiezen en boeken 
met een gebruiksvriendelijke tool. Maar 
zakelijke reizigers – en de bedrijven 
waarvoor ze werken – willen meer. 
Trips van het personeel moeten passen 

binnen het reisbeleid, dat normen voor
schrijft voor duurzaamheid en kosten. 
Ook daar moet je als zakelijke reis
organisatie op zijn ingespeeld. Drie  
professionals vertellen hoe zij hun 
zakenreizigers tevredenstellen.

“ Liever eerder boeken dan 
economyclass vliegen”
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Mooie tijden voor de 
snelle trein 
Elke keer als Thalys de dienstregeling naar 
Brussel en Parijs uitbreidt, stroomt de extra 
trein weer vol. Zakenreizigers die Eurostar van 
Londen naar Amsterdam uitproberen, zijn  
laaiend enthousiast. En ook richting het 
 zakencentrum Frankfurt wint de trein terrein. 
“Duurzaamheid alleen is voor veel bedrijven 
niet genoeg. Het gaat vooral om tijd. Het  
kantelpunt ligt bij vier uur”, weet Annemarie 
Ariesen, Manager Business to Business bij NS 
International en Business Travel Personality of 
the Year. “Ons team sluit partnerships met 
reisagenten en steeds vaker zitten we ook aan 
tafel met luchtvaartmaatschappijen. Schiphol 
kan de vraag niet aan, dus we moeten wel 
samenwerken. Naar Londen kiezen veel zake
lijke reizigers nu nog voor het vliegtuig, omdat 
Eurostar op de heenweg een overstap in Brussel 
heeft. Op de terugweg is die er niet, dus wij 
zeggen: neem terug de trein. De reacties op 
het comfort en de snelheid zijn positief. Voor 
onze klanten staan betrouwbaarheid en een 
ruime keuze uit vertrektijden bovenaan. Goede 
wifi en een hapje en een drankje aan boord  
zijn ook belangrijk. De prijs is minder relevant. 
Het gaat om comfort.”

Naam: Irma Rinkel
Functie: Travel Manager 
bij Bluewater Energy 
Services

Irma is onlangs verkozen 
tot Travel Professional of 
de Year en was voorheen 
voorzitter van de NATM. 
Samen met collega’s re-
gelt ze 6.000 vliegtickets 
per jaar voor in totaal zes 
miljoen euro.

“Ik werk altijd graag nauw samen met leveranciers. 

Zij moeten in onze huid kruipen, in de wereld 

van olie en gas met diverse groepen reizigers 

die elk hun eigen behoeften hebben. Onze  

collega’s van de business development afdeling 

reizen wekelijks. Zij hebben veel belang bij een 

service als Privium op Schiphol voor een snelle 

grenspassage bijvoorbeeld. Personeel dat gaat 

werken op een schip of scheepswerf is soms  

wat minder bereisd. Met AirPlus regel ik voor 

hen gemakkelijk een virtuele creditcard, zodat 

ze ook zonder company creditcard in het hotel 

kunnen betalen. 

Mijn focus ligt niet op de laagste prijs voor een 

ticket of een hotelovernachting, maar op de 

vraag hoe ik mijn klant – mijn collega dus – 

zoveel mogelijk kan faciliteren en ontzorgen 

met inachtneming van de richtlijnen die in  

het reisbeleid zijn uitgezet. Op ons kantoor in 

Hoofddorp hebben we vaak persoonlijk contact,  

“Kruip in de huid van de zakenreiziger”
met onze vestigingen in Aberdeen en Dubai 

gaat dat telefonisch of via mail. Ik moet soms 

doorvragen om te weten te komen wat mijn 

klanten écht belangrijk vinden. Wat is het doel 

van de reis, moet het hotel dichtbij een verga-

derlocatie liggen, is er lokaal vervoer nodig? 

Wanneer staat de eerste afspraak, dus welke 

vlucht past dan het beste? Dit is belangrijke 

input voor mij om de best mogelijke reis samen 

te kunnen stellen. En na terugkomst vraag ik: 

‘Hoe was het hotel in Rio?’ Die kennis neem  

ik weer mee voor de volgende trip.

Ons personeel vliegt de hele wereld over:  

van Aberdeen tot Mexico en soms ook naar  

‘spannende’ gebieden, zoals Oost-Timor, Angola  

en Nigeria. Aan de andere kant: overal kan  

iets gebeuren. Als ik in het nieuws hoor dat er 

ergens een aanslag is geweest, dan ben ik blij 

dat ik uit mijn hoofd kan nagaan dat er niemand 

van ons in die stad was. Dat gaat ver, hè?”
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“Transparantie staat voor de overheid op nummer 

één: wij mogen niet profiteren van hun uitgaven. 

Daarom hebben we speciaal voor de overheid 

een nieuw transparantiemodel ontwikkeld.  

Dat brengt loepzuiver de inkomstenstromen in 

beeld die gepaard gaan met de transacties van 

de Rijksoverheid. Alle commissies, verkoop- en 

segmentvergoedingen en bonussen waarmee 

leveranciers ons belonen, maken we inzichtelijk 

en rekenen we af met de klant. We hebben dus 

ook geen enkele incentive om iemand duurder 

of goedkoper te laten reizen. We verdienen 

alleen aan de fee per transactie: € 40,-.

We zijn er heel trots op dat we alle internationale 

reizen mogen verzorgen, van de dienstreizen 

van de premier tot de repatriëring van vreem-

delingen. De ruimte die de individuele reiziger 

daarbij krijgt, is strak gedefinieerd. Terecht. Het 

gaat om gemeenschapsgeld, dus daar moeten 

we zorgvuldig mee omspringen. Hoe duur een 

hotel en een maaltijd mogen zijn, is allemaal 

vastgelegd in daggeldvergoedingen. Ook het 

reisbeleid moeten we strikt naleven. Dat bete-

kent veel aandacht voor duurzaamheid. Bij een 

reisduur korter dan circa vijf uur – het verschilt 

een beetje per onderdeel – moet overheidsper-

soneel met de trein reizen. Van alle vliegreizen 

compenseren we in opdracht van de overheid 

de CO
2
-uitstoot. Dat zie ik commerciële bedrijven 

doorgaans niet doen. De bijvangst van een grote 

klant als de Rijksoverheid is de verandering van 

de dynamiek in ons bedrijf. Er ontstaan door-

groeimogelijkheden naar nieuwe functies, 

mensen willen veranderen van functie, er hangt 

een drive om te presteren. Dat schudt alles  

weer eens lekker op. Er keren zelfs medewerkers 

terug naar VCK Travel die bij andere bedrijven 

waren gaan werken. Dat vind ik heel bijzonder.”

Naam: Ed Berrevoets
Functie: Managing 
Director VCK Travel

VCK Travel won de aan-
besteding voor de inter-
nationale reizen voor de 
hele Rijksoverheid. Al 
bijna zes jaar regelt het 
bedrijf alle dienstreizen 
voor tien ministeries 
voor 35 miljoen euro per 
jaar. Binnenkort komen 
daar Defensie, Justitie & 
Veiligheid, de Nationale 
Politie & AIVD bij. Dat 
brengt het totaalbedrag 
op 85 miljoen euro. VCK 
Travel heeft er zo’n veer-
tig extra mensen voor 
moeten aannemen. 

De ANVR richt zich zowel op zakelijke reis
agenten als op aanbieders van vakantiereizen; 
sommige ANVRleden doen beide. Is bij  
vakantiereisaanbieders de bescherming van  
de consument een belangrijk doel, bij zakelijke 
reisbureaus ligt de nadruk meer op belangen
behartiging, deskundigheidsbevordering en 
efficiencyvoordelen. 
De ANVR vervult voor de zakelijke reisagent de 
volgende rollen:
  Gesprekspartner namens agenten met IATA, 

airlines (KLM) en overheid. 
  Vraagbaak op het gebied van nieuwe  

ontwikkelingen, zoals NDC, New Gen ISS, 
PSD2 en Brexit. 

  Steun en toeverlaat bij juridische/luchtvaart
problemen.

  Leverancier van nieuwe ANVR zakelijke 
voorwaarden met raamcontract.

  Aanbieder van brancheoplossingen,  
bijvoorbeeld voor de PCIDSS (beveiliging  
van creditcardgegevens).

  Kenniscentrum voor cijfers over luchtvaart
maatschappijen en de reisbranche.

“Wij hebben geen enkele incentive om iemand 
duurder te laten reizen”

Wat doet de ANVR?

Trips van personeel 
moeten passen binnen 
het bedrijfsreisbeleid



Arnaud Roelofsz
Mijn werk

Sinds een jaar werkt 
Marjon Kaper bij ANWB 
Reizen. “Ik mag er elke 
dag aan bijdragen dat 
mensen zorgeloos en 
met plezier onderweg 
zijn. Fantastisch!”

“Het leukste wat mensen in 
hun leven doen, is vakantie-
vieren. En ik mag hen  
inspireren bij de invulling 
daarvan. Dat is heel leuk. We 
kijken dus heel goed naar de 
behoeften van onze klanten, 
van georganiseerde natuur-
vakanties, campervakanties 
en wereldreizen tot en met 
kamperen. Maar we zijn bij-
voorbeeld ook de grootste 
golfvereniging van Nederland. 
Om mooie dingen mee te 
maken, hoef je niet ver weg  
te gaan, alles is bijzonder  
als je reist. Zelf zwerf ik met  
mijn gezin graag met onze 
camperbus door Europa. 
Afgelopen zomer belandden 
we op een camping municipal 
in Frankrijk. Je denkt: niet 
heel speciaal. Dat was het wel 
– helemaal alleen stonden  
we daar in een fort. Samen 
reizen en dingen meemaken, 
vind ik heel bijzonder.”

“Als je reist, 
is alles 
bijzonder”

Naam: Marjon Kaper (47)
Functie: directeur ANWB Reizen
Sinds: november 2017

Lonneke Gillissen



   

Ontspan in 
Economy Comfort

Economy Comfort biedt extra beenruimte en een  
rugleuning die verder naar achteren kan. Zo  
geniet je van een ontspannen vlucht.


