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Mobiliteit
De vakanties zijn achter de rug. Nederland is weer aan het werk en 
dus zijn de files terug. Wat is het toch heerlijk om zonder opstoppingen 
naar je werk te kunnen rijden – in één vloeiende beweging van start 
naar finish, het is ons maar een paar weken per jaar gegund. Dat geeft 
soms te denken. Want hoe staat het met onze toekomstige mobiliteit, 
hoe blijven we in beweging en hoe gaan we om met de alsmaar toene-
mende mobiliteitsdruk? Welke keuzes maken wij daarin? Dat geldt 
niet alleen voor de Nederlandse snelwegen, maar natuurlijk ook voor 
het vliegverkeer. Misschien nog wel meer, gelet op de verwachte groei 
van internationale mobiliteit. 

Nieuwe inzichten rond Schiphol
Het is daarom goed dat wij met elkaar nadenken over onze toekom-
stige ‘vliegmobiliteit’. De ANVR is een van de vele partijen die dat 
samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet. Aan 
het einde van dit jaar moet de Luchtvaartnota 2020-2050 klaar zijn. De 
ANVR heeft begin van dit jaar SEO (Stichting Economisch Onderzoek) 
de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het belang van leisure-
vliegverkeer voor Schiphol. Dat heeft geleid tot interessante inzichten 
die wij natuurlijk ook in de discussie met andere stakeholders hebben 
ingebracht. Die gesprekken zijn door het strakke tijdschema van het 
ministerie ook in de zomer doorgegaan en natuurlijk zijn wij benieuwd 
hoe de eerste notities van het ministerie er straks gaan uitzien. Het 
wordt wat dat betreft een spannend najaar voor de reiswereld. 

Frank Oostdam,
directeur ANVR

Reistijd
wordt 
kwalitijd.

Reistijd
wordt 
kwalitijd.tijd.tijd
“ Steeds meer zakelijke reizigers kiezen voor hogesnelheidstreinen. Met de trein heb je de 

mogelijkheid om je reistijd zakelijk te verzilveren. Tot 700 km is de trein van deur 

tot deur vaak sneller. Bovendien beschik je onderweg over de tijd, ruimte en faciliteiten om 

werk te doen. De trein wint terrein. Stap je ook in?”

Annemarie Ariesen, Manager Business to Business

De trein 
wint terrein
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Kort & krachtig

Het ministerie van 

Buitenlandse Zaken 

geeft op een over-

zichtelijke manier 

kleurcodes af om te 

bepalen of een reis 

kan doorgaan of niet. 

Hoe gaan reizigers 

daarmee om? 

 52% reist alleen 

naar een gebied dat 

groen gemarkeerd is

 9% reist naar een 

gebied, ongeacht de 

kleurmarkering

 14% volgt het 

advies van zijn of 

haar reisorganisatie

Bron: ANVR Jaarmeting (GfK), 
2019

Dit jaar wordt het ANVR Congres 

in de Noord-Ierse hoofdstad 

Belfast gehouden, met als thema: 

‘Een wereld te winnen’. Op dit 

jaarlijkse netwerkmoment voor 

ondernemers in reizen en andere 

reisprofessionals zijn er net als 

voorgaande jaren diverse gere-

nommeerde sprekers. Het congres 

biedt inspiratie, bestemmingen 

worden (her)ontdekt en er is 

uiteraard alle ruimte om te 

netwerken. Meer informatie: 

www.anvrcongres.nl.

Lastminutevakanties zijn al jaren 
populair, mede omdat men hoopt 
op een goedkopere vakantie. 
Toch kunnen lastminutes juist ook 
duurder zijn. De prijzen worden 
mede bepaald door vraag en aan-
bod, en dat verandert dagelijks. 
Heeft een reisorganisatie reis-
pakketten over, dan zullen deze 
vaak goedkoper worden aangebo-
den om consumenten te verleiden 
ze te boeken. Maar omgekeerd 

kan natuurlijk ook. Valt het weer
in Nederland tegen, dan willen 
mensen op het laatste moment 
toch naar het buitenland en worden 
reizen duurder. Reizigers die 
verzekerd willen zijn van de vakan-
tie naar eigen keuze, doen er dus 
verstandig aan vroeg te boeken. 
Extra voordeel: vaak kun je gebruik-
maken van een vroegboekkorting 
en reizigers hebben langer de tijd 
hun vakantie goed voor te bereiden. 

Deze zomer bleken Nederlanders 
vooral geïnteresseerd in een vakantie 
naar Kroatië, zo ontdekte online 
 marketingplatform SEMrush. Over de 
periode januari t/m mei 2019 werd er 
gemiddeld ruim 11.000 keer per maand 
gezocht naar ‘vakantie Kroatië’ op 
Google. Vlak achter Kroatië kwam 
Mallorca (9.260), gevolgd door Turkije 
(8.660) en Bali (8.520). Kroatië profiteert 
mede van een enorme populariteit 
doordat de opnamen van de hitserie 
Game of Thrones er plaatsvonden. 

De ANVR laat jaarlijks een onderzoek uitvoe-

ren onder 1.100 consumenten om meer te 

weten te komen over het boekingsgedrag 

van vakantiegangers. Hieruit blijkt dat de 

Nederlandse vakantieganger vooral voor 

gemak gaat. Het overgrote deel (40%) boekt 

een complete pakketreis en slechts 1% gaat 

op de bonnefooi. We pakken vooral het vlieg-

tuig (57%) naar onze bestemming om lekker 

te ontspannen (31%), cultuur op te snuiven 

(23%) of met vrienden onze vrije tijd door te 

brengen (16%). Iets meer dan de helft vindt 

het belangrijk dat de reisorganisatie is aan-

gesloten bij SGR of de ANVR.

Kroatië is 
populair 
Deze zomer bleken 
Nederlanders vooral 
geïnteresseerd in een 
vakantie naar 
Kroatië, zo ontdekte 
online marketing-
platform SEMrush. 
Over de periode janu-
ari t/m mei 2019 
werd er gemiddeld 
ruim 11.000 keer per 
maand gezocht naar 
‘vakantie Kroatië’ op 
Google. Vlak achter 
Kroatië kwam 
Mallorca (9.260), 
gevolgd door Turkije 
(8.660) en Bali 
(8.520). Kroatië profi-
teert mede van een 
enorme populariteit 
doordat de opnamen 
van de hitserie Game 
of Thrones er plaats-
vonden. 

Actief 
verzekeren
De herfst- en kerst-
vakanties komen er 
weer aan. De ANVR 
raadt aan om ook 
dan een reisverzeke-
ring af te sluiten, 
helemaal in het geval 
van actieve bezig-
heden, zoals skiën, 
duiken of jetskiën. 
Een ongelukje is snel 
gebeurd en de kosten 
voor eerste hulp 
 kunnen in het buiten-
land flink oplopen. 
Een voorbeeld: een 
gebroken enkel in 
Spanje kost algauw 
€ 2.500 euro, wat 
veel meer is dan wat 
uit de basisverzeke-
ring wordt vergoed. 

Te druk voor 
vakantie

Een wereld te winnen Kroatië is populair

Nog even wachten

We gaan 
voor gemak

11 
dagen
Dat is hoelang onze vakantie 
gemiddeld duurt. Daarvoor 
geven we ruim € 1.800 uit. 
60% geeft aan hiervoor het 
vakantiegeld te gebruiken. 
Bron: ANVR Jaarmeting (GfK) 2019

Gillen in de 
achtbaan
Dit waren de best bezochte pretparken 
wereldwijd in 2018: 
❶  Magic Kingdom, Walt Disney World resort, 

Florida

❷ Disneyland, Anaheim, Californië

➌ Tokyo Disneyland

➍ Tokyo DisneySea

➎ Universal Studios Japan

Top 5 pretparken in Europa: 
❶ Disneyland Park, Disneyland Paris Resort

❷ Europapark, Zwarte Woud, Duitsland

➌ Efteling, Kaatsheuvel 

➍  Walt Disney Studios Park, 

Disneyland Paris Resort

➎ Tivoli Gardens, Kopenhagen 

Bron: Global Attractions Attendance Report, 2018

Veilig genoeg?

Bijna de helft van 

de werkende Neder-

landers heeft moeite 

om het werk aan de 

kant te schuiven tij-

dens een vakantie. 

Dat blijkt uit onder-

zoek van Acties.nl, 

uitgevoerd door 

PanelWizard. Voor 

14% is het zelfs een 

reden om helemaal 

niet op vakantie te 

gaan. Dit komt vooral 

omdat mensen zich 

vaak als onmisbaar 

zien voor een orga-

nisatie. Verder blijkt 

dat een derde van de 

ondervraagden wel-

eens een vakantie 

heeft uitgesteld van-

wege drukte op het 

werk. Desondanks 

zeggen twee op de 

drie ondervraagden 

meer vakantiedagen 

te willen.

zichtelijke manier 

kleurcodes af om te 

bepalen of een reis 

naar een gebied dat 

groen gemarkeerd is

 9% reist naar een 

gebied, ongeacht de 

kleurmarkering

 14% volgt het 

advies van zijn of 

haar reisorganisatie

Bron: ANVR Jaarmeting (GfK), 
2019
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E
Als een van de grootste luchthavens ter wereld moet Schiphol zich 
doorontwikkelen om blijvend te kunnen concurreren. Wat is er nodig 
om dat verantwoord te doen? Recent onderzoek van SEO geeft 
belangrijke inzichten in de welvaartsbijdrage van leisurevervoer.

“Een groot aantal partijen houdt zich bezig met 

de toekomst van de luchtvaart”, vertelt ANVR-

directeur Frank Oostdam. “Zeker nu wordt 

geschreven aan de Luchtvaartnota 2020-2050 

ligt het voor de hand dat ook wij als branche-

organisatie daarover een mening hebben. Zo 

hebben we de afgelopen twee jaar ervaren dat er 

behoefte bestaat aan meer aandacht voor leisure-

vervoer op Schiphol. Noem het de emancipatie 

van vakantievliegvervoer vanuit Nederland.”

Feiten & cijfers uit onderzoek
Om het belang van leisurevervoer, oftewel vrije-

tijdsvervoer, voor de Nederlandse welvaart in 

kaart te brengen, wendt de ANVR zich tot SEO 

Economisch Onderzoek. De ANVR vraagt SEO 

bovendien om de verdeling aan te geven tussen 

business en leisure bij gematigde groei. Zoals 

beoogd, leidt het onderzoek in de eerste maan-

den van 2019 tot belangrijke inzichten voor de 

Luchtvaartnota. Om te beginnen blijkt twee derde 

van de passagiers te reizen voor leisuredoel-

einden. Verder tonen de onderzoekers aan dat 

leisure substantieel bijdraagt aan de welvaart:  

de opbrengst van netwerkmaatschappijen is voor 

50% (€ 1,4 miljard) toe te schrijven aan leisure-

passagiers en van point-to-pointmaatschap-

pijen zelfs voor 73% (€ 1,3 miljard). Bij vluchten 

naar mainportbestemmingen gaat het om 48% 

(€ 1,7 miljard) en naar niet-mainportbestem-

mingen om 80% (€ 1,1 miljard) van de opbrengst.

Tot slot toont het onderzoek van SEO aan dat 

leisure en business elkaar versterken. Uit de 

doorrekening komt naar voren dat een een-

zijdige focus op de ontwikkeling van business-

bestemmingen niet welvaart-optimaal is. Het 

naar rato verdelen van de extra capaciteit over 

álle bestemmingen blijkt meer welvaart op te 

leveren omdat meer Nederlandse reizigers  

daarvan profiteren.

Vijselaar en Sixma en Hollandse HoogtePaul van Wezenberg 

 

De toekomst 
van de luchtvaart 

Regionale luchthavens
Vakantie begint op Schiphol. Dat vinden veel reizigers door de uitstekend 
bereikbare opstapplaats en de fantastische service en faciliteiten. Tegelijk 
is er een trend dat reizigers liever dicht bij huis opstappen, met korte 
inchecktijden, eenvoudige processen en goedkope parkeergelegenheid. 
Met het oog op die behoefte van de consument is de ANVR voor het gebruik 
van regionale luchthavens, zoals Lelystad.

Onderzoek toont 
aan dat business 
en leasure elkaar 
versterken
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Perceptie
Rogier Lieshout, hoofd van het cluster Lucht-

vaart bij SEO Economisch Onderzoek, is een 

van de auteurs van het rapport. Was hijzelf 

benieuwd naar de resultaten? “Ja, eigenlijk wel. 

Het onderzoek laat zien dat maatschappijen op 

Schiphol voor twee derde afhankelijk zijn van 

leisurevervoer. Dit geldt ook voor netwerkmaat-

schappijen zoals KLM, terwijl vaak de perceptie 

bestaat dat KLM vooral businessreizigers vervoert. 

Netwerkmaatschappijen zijn in belangrijke mate 

afhankelijk van transferpassagiers, die ook voor 

het overgrote deel met een leisuremotief reizen.”

Welvaartsbijdrage 
“Een andere conclusie betreft de welvaarts-

bijdrage van de verschillende segmenten”,  

vervolgt Lieshout. “Netwerkmaatschappijen  

zorgen voor de meeste welvaart in absolute zin, 

vooral omdat ze de meeste vluchten voor hun 

rekening nemen. Maar omdat point-to-point-

maatschappijen vooral Nederlandse passagiers 

vervoeren, hebben die per vlucht een hogere 

welvaartsbijdrage. Een derde belangrijke  

conclusie is dat het toekennen van extra  

capaciteit aan alleen mainportbestemmingen 

niet per se tot de meeste extra welvaart leidt.”

Goed initiatief
“Ik vind het een heel goed initiatief van de ANVR 

om dit onderzoek te laten uitvoeren”, zegt Bas 

Liebeek, die als eigenaar van VIRIDIS business 

 

advisory onder andere TUI van strategisch 

advies dient. “SEO laat duidelijk zien dat we in 

Nederland moeten afstappen van het geseg-

menteerd kijken naar de luchtvaartbranche en 

de reiziger die erachter zit. We hebben het vaak 

over het belang van luchtvaartmaatschappijen, 

maar het gaat om de Nederlander of de wereld-

burger die wil reizen, dus het mobiliteitsvraagstuk. 

In een willekeurige Boeing 737 zit bijvoorbeeld 

vaak een gemêleerd gezelschap van vakantie-

vrienden voor in de businessclass, zie je familie-

bezoekers halverwege en zit een zakenreiziger 

op het laatste stoeltje in de economy class”,  

illustreert Liebeek. “Ofwel: het luchtvaartbeleid 

in Nederland insteken op segmenten is niet 

meer van deze tijd. Dat is wat het rapport heeft 

aangetoond en waarmee de overheid aan de 

slag moet. Ons land is goed verbonden met de 

buitenwereld en dat is grotendeels te danken 

aan Schiphol en KLM. Maar het zou kortzichtig 

zijn om vanuit een beleidsmakende rol klakke-

loos op de oude voet door te gaan.”

Overstappers
“Vroeger werd wel gezegd dat er voor Nederland 

altijd feedervluchten nodig zijn om op de lange 

vluchten voldoende passagiers te hebben. Dus 

je moet mensen uit heel Europa naar Schiphol 

halen, zodat die grote 747 naar Tokio, New York 

of Dubai kan vliegen. Maar willen we in  

Nederland de komende decennia wel heel veel 

overstappers accommoderen, die alleen een 

tussenstop maken? Er zijn vele kleinere, efficiënte 

toestellen die ons land non-stop goed verbinden. 

“Het luchtvaartbeleid in 
Nederland insteken op 
segmenten is niet meer  
van deze tijd”

De geschiedenis van Schiphol
De geschiedenis van Schiphol begint in 
1916, als boer Knibbe 12 hectare grond in 
de Haarlemmermeerpolder verkoopt voor 
de aanleg van een militair vliegveld. Na de 
Eerste Wereldoorlog verandert Schiphol in 
een burgervliegveld. Zo speelt het een 
belangrijke rol bij de Olympische Spelen 
van 1928 in Amsterdam.

In de Tweede Wereldoorlog raakt 
Schiphol, als luchthaven van de 
Duitsers, volledig onbruikbaar. Maar 
in juli 1945 landt alweer het eerste 
vliegtuig. Vervolgens wordt gezocht 
naar een nieuwe locatie: Rotterdam of 
Amsterdam. Uiteindelijk verhuist de 
luchthaven in 1967 van Schiphol-Oost 
naar het huidige Schiphol-Centrum. 
De opening valt samen met de 
opkomst van straalvliegtuigen.

In 1950 opent de verkeerstoren en 
telt Schiphol vier landingsbanen. 
Acht jaar later kunnen op een 
nieuwe betonnen baan van 3.330 
meter ook toestellen landen zoals 
de Tupolev van Aeroflot. In 1988 
krijgt Schiphol de titel mainport en 
in 1991 opent koningin Beatrix de 
Schipholtoren, dan met 101,7 
meter de hoogste verkeerstoren 
ter wereld.

De Polderbaan wordt geopend in 2003, 
bedoeld om zo veel mogelijk over 
minder dichtbevolkte gebieden te  
vliegen. Maar Schiphol is nooit af. Zo 
komt aan de zuidkant van Schiphol 
Plaza een nieuwe pier met acht gates 
en wordt straks in 2023 een nieuwe 
terminal in gebruik genomen, zodat 
de passagiers kunnen rekenen op  
kortere wachttijden, snelle service  
en optimale veiligheid.

Bovendien kom je hier ook op het punt van een 

prettige leefomgeving.”

Belangen behartigen
“Die prettige leefomgeving, een duurzaam  

verantwoorde blik op de toekomst en de econo-

mische as moeten we met elkaar in balans zien 

te brengen”, vindt Liebeek. “De Luchtvaartnota 

gaat een verhaal zijn over iedere Nederlander  

in drie vormen: de Nederlander die direct of 

indirect zijn welvaart aan de luchtvaart te  

danken heeft, de Nederlander die er hinder  

van ondervindt en de Nederlander die ervan 

gebruikmaakt. De economische as zit er altijd 

wel in. De hinder is er ondertussen ook steeds 

beter ingekomen. Nu is het zaak om de belangen 

te behartigen van de Nederlander die van de 

luchtvaart gebruikmaakt.”

Diversiteit is een groot goed
“We zijn een heel reislustig volkje. We reizen  

om familie te bezoeken, op vakantie te gaan, 

voor ons werk, enzovoorts. Maar de capaciteit is 

schaars geworden. Je moet dus goed nadenken 

over waar je die voor inzet. Misschien kan de 

behoefte van de Nederlander worden ingevuld 

door een deel lowcostcarriers, een deel leisure-

carriers en een deel netwerkcarriers. Die diversi-

teit op Schiphol is een groot goed. Dat is ook 

wat de luchthaven zo ver heeft gebracht: niet 

Twee derde van de 
passagiers reist voor 

leisuredoeleinden
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Meer weten? 
www.anvr.nl/traveltomorrow 

eenzijdig inzetten op één luchtvaartmaatschap-

pij of één businessmodel.”

Evenwichtige verdeling
“Het is zeker niet zo dat we ons als leisure afzet-

ten tegen het businessverkeer op Schiphol”, 

waarschuwt Oostdam. “Verre van dat. De bood-

schap die we voor de Luchtvaartnota aan het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

overbrengen, is dat de mix van activiteiten ertoe 

doet. We willen antwoord geven op de vraag hoe 

we Nederland aangesloten houden op de buiten-

wereld. Dat is niet noodzakelijkerwijs met nog 

meer connectiviteit, maar met netwerkconnec-

tiviteit die de grootste bijdrage levert aan de 

Nederlandse welvaart. Een evenwichtige 

verdeling tussen leisure en business maakt 

dat mogelijk. Leisure is gewoon een hartstikke 

belangrijke activiteit.”

Gematigde groei
“Dat minister Cora van Nieuwenhuizen begin 

juli heeft laten weten dat Schiphol na 2020 mag 

doorgroeien tot 540 duizend vluchtbewegingen 

per jaar vind ik goed nieuws, in die zin dat wordt 

gekozen voor gematigde groei. Verder vind ik 

het goed dat het ministerie de bal ook min of 

meer bij de sector zelf legt: we horen het te 

verdienen. De luchtvaart moet echt een stapje 

sneller, een stapje ambitieuzer als het gaat om 

verduurzaming.”

Wat Oostdam betreft gaan de afspraken zelfs deel 

uitmaken van de klimaatakkoorden van Parijs. 

“Laten we stillere en zuiniger vliegtuigen stimu-

leren en minder stille en minder zuinige vlieg-

tuigen belasten met een hogere taks. Maak van 

de tickettaks ook echt een duurzame taks, door 

de inkomsten te besteden aan duurzamere lucht-

vaart met onder andere modernere vliegtuigen.”

Draagvlak
“Iedereen begrijpt dat de luchtvaart op slot zet-

ten geen goed idee is”, besluit Liebeek. “Er moet 

capaciteit bijkomen, al dient dat slim en verant-

woord te gebeuren, met draagvlak van de 

omgeving. Als het gaat om duurzaamheid, dan 

zien reisconcerns allang dat dat geen unique 

sellingpoint zou moeten zijn, maar dat het een 

hygiënefactor is. Partijen investeren ook ontzet-

tend veel in nieuwe techniek en innovatieve 

oplossingen. Dat is volgens mij als sector het 

beste antwoord op het duurzaamheidsvraag-

stuk: laat zien dat je wat doet en wees daarin 

transparant. Dat je de vloot daadwerkelijk ver-

nieuwt en zorgt dat de nieuwe toestellen zoveel 

procent stiller en zuiniger zijn. En toon aan 

dat je een hoge bezetting kent aan boord en 

Nederland met verre bestemmingen verbindt, 

dus dat je met elke passagierskilometer heel 

slim omspringt.”

3x Luchtvaart top 3 
in Europa

De ANVR wil antwoord op 
de vraag hoe we Nederland 

aangesloten houden

Top 3 passagiers
➊ Londen Heathrow
➋ Parijs Charles de Gaulle
➌ Amsterdam

Top 3 vliegtuigbewegingen
➊ Frankfurt
➋ Amsterdam
➌ Parijs Charles de Gaulle

Top 3 vracht
➊ Frankfurt
➋ Parijs Charles de Gaulle
➌ Amsterdam

Annemiek
van der Schaft

Nancy
Beers

Rob
Urgert

Hedwigh
Verbruggen

De Inspirators

INNOVATION & LEARNING 
EVENT 2019

Schrijf je snel in op www.reiswerklearningevent.nl

5 NOVEMBER 2019

Verkeer en vervoer 
op Schiphol in 2018
 71,1 miljoen reizigers
 1,7 miljoen ton vracht
 499.444 vliegtuigbewegingen
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Ze loopt zichzelf heus weleens voorbij. Sterker nog: soms, 
als het tegenzit of als ze een paar seconden twijfelt aan een 
beslissing, is ze even uit het lood geslagen. Maar wat heeft 
Judith Eyck een drive! “Een nieuw bedrijf van scratch af aan 
opbouwen, met de nieuwste technologie en data, in een 
overvolle markt, ik kan niks leukers bedenken.”

Marieke DuijstersRuud Slierings

 

In meer vakgebieden heeft de internettechnolo-

gie de markt flink overhoopgehaald en nieuwe 

spelers toegang verschaft. Maar in de reis branche 

lijkt het af en toe alsof dat opschudden van de 

markt modus is. Feit is dat Judith Eyck in 2017 

mede dankzij Joost Romeijn, oprichter van 

 Sunweb, de kans kreeg een gat in de markt te 

vullen. Hij was eigenaar van de domeinnaam 

vakanties.nl en zag in Judith, die bij Sunweb 

had gewerkt, de gedroomde partner om een 

nieuw concept in de markt te zetten. De rest is 

geschiedenis, zou je kunnen zeggen, al is die 

geschiedenis nog maar net begonnen.

Wat biedt vakanties.nl dat andere  
aanbieders niet bieden?
“Met behulp van dynamic-packagingtechnologie 

kunnen klanten realtime een complete reis 

inschatten waar interesses van klanten liggen 

en met behulp van dynamic packaging drie  

tot vijf aanbevelingen kunnen geven die bij  

die klant passen.”

Het klantcontact blijft wel altijd anders 
dan bij het fysieke reisbureau
“Grappig genoeg biedt het ’reisbureau om de 

hoek’ de inspiratie voor onze propositie. Toen  

ik een keer op reis wilde maar gek werd van het 

zoeken op internet, ben ik van pure ellende naar 

een reisbureau gestapt. De medewerkster schatte 

mij zo’n beetje in en zei: Dit lijkt me wat voor jou. 

Ik had een topvakantie! Die persoonlijke bena-

dering mis ik bij vrijwel alle online aanbieders. 

In feite zeggen die: hier heb je 15.000 vakanties, 

zoek het lekker uit, we horen het wel. Ik wil dat we 

met chatbots en data die online klant net zo goed 

kunnen helpen als dat reisbureau om de hoek.”

Piece of cake?
“Niet echt. Het is lastig om dat conversational-

stuk goed te ontwikkelen, vooral omdat we heel 

Nederland als doelgroep hebben. We moeten 

dus diversiteit in leeftijden, interesses, budgetten 

et cetera aankunnen. Dat is technisch heel lastig. 

Maar als je dat goed voor elkaar hebt, ga je het 

verschil maken in de markt, daar ben ik van 

overtuigd. We hebben nog veel te winnen, maar 

zien ook dat veel concurrenten er nog veel min-

der ver in zijn. Daar ligt voor ons de grote kans.”

Judith Eyck (vakanties.nl) legt de lat hoog

Over Judith Eyck
Studie: culturele economie (“Ik wilde  
museumdirecteur worden”)
Werkgevers: Sunweb (“Daar heb ik ontdekt 
hoe boeiend het werken met data is”) en  
ISM eCompany (“Een team van 30 consultants  
aangestuurd”) 
Nu: oprichter en directeur vakanties.nl  
(19 medewerkers) 
Ondernemersadagium: “Als je twee stappen 
vooruit hebt gezet, komt er altijd een stap  
achteruit, maar daarna ga je er weer twee 
vooruit”
Nice to know: Judith is genomineerd voor  
de LOEY Talent Award 2019 voor jonge online 
ondernemers

“ Wij willen de 
Netflix van de 
reisbranche 
worden”

samenstellen: vlucht, hotel, transfer, autohuur. 

Daarnaast bieden we ook pakketjes van andere 

reisorganisaties aan. We zijn zeker niet de enige 

in deze markt, maar wel goedkoper dan de 

meeste. We proberen maatwerk te bieden en 

ontwikkelen nu een faciliteit om eenmaal 

samengestelde reizen in een later stadium te 

wijzigen of upgraden. Daarnaast willen we ons 

onderscheiden in service. Ik zeg altijd tegen 

medewerkers: niet moeilijk doen. Ik wil niet  

dat we gesprekken zo snel mogelijk afhandelen, 

maar zo goed mogelijk. Dan duurt een gesprek 

maar een halfuur.”

Goede service bieden is juist bij online 
wel een zoektocht
“Zeker. Ons doel is de baliemedewerker online 

zo goed mogelijk na te bootsen, zodat we kunnen 

Judith Eyck: “Ik wil de klant online 
net zo goed kunnen helpen als het 

reisbureau om de hoek”



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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Het vinden van klanten is vast  
ook lastig?
“De reisbranche is een overvolle markt, grote 

merken buitelen over elkaar heen in de media. 

Daar moeten we wel een beetje in mee, maar 

daarnaast doen we veel aan affiliate marketing 

en proberen we op een slimme manier via de 

achterdeur klanten binnen te halen. Als mensen 

online zoeken, breken we in de customer journey 

in. Als iemand bijvoorbeeld op zoover.nl de score 

van een hotel bekijkt, ziet-ie ons bovenaan 

staan. Dat maakt nieuwsgierig.”

Ben jij een rasondernemer?
“Mijn ouders zijn geen ondernemers, maar  

hebben er altijd op gehamerd dat ik zelf moet 

nadenken en dingen oplossen. Dat heeft mij 

gevormd: ik trek graag mijn eigen plan en  

durf met ideeën te experimenteren. Ik ben niet 

bang om iets nieuws te proberen.”

Weleens de kous op de kop gekregen, 
tegen muren aangelopen?
“Dagelijks! Het is allemaal nieuw wat ik doe.  

Dan maak je fouten, kan ik je vertellen. Of je gaat 

twijfelen en focust te veel op de korte termijn. 

Soms ben ik het ook wel even echt beu, een paar 

seconden. Niet erg. Ik heb wel moeten leren  

me er niet door te laten meeslepen. Dat is ook 

nergens voor nodig, want kijk naar wat wij in 

korte tijd hebben gepresteerd! Ik geloof heel  

erg in dit bedrijf.”

Young ANVR 
Judith Eyck is degene die  
dit jaar als eerste ‘young pro-
fessional’ aanschuift bij het 
het ANVR-bestuur. Daar zal ze 
meedenken over de toekomst 
van de reissector. Omdat er 
naast Judith nog zoveel ander 
jong talent is, heeft de ANVR 
onlangs een platform van 
jonge ondernemers en (aan-
staande) managers onder  
de 40 jaar opgericht: Young 
ANVR, mogelijk gemaakt door 
Travel Tomorrow. Doel van het 
platform is om mee te denken 
over de uitdagingen, kansen 
en toekomst van de sector. 

“ Onze kans ligt in het 
conversational-stuk”



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

Je zit ook in het ANVR-bestuur.  
Met een speciale missie?
“Veel jongeren vinden het een beetje een  

grijze club. Zonde, want er zijn veel belangrijke 

beslissingen die je als jonge ondernemer moet 

nemen of situaties die je tegenkomt waarmee  

je geen ervaring hebt. Daar kan de ANVR een 

steun bij zijn. Andersom kunnen jonge onder-

nemers nieuwe visies en ideeën inbrengen en 

bijvoorbeeld aansturen op meer aandacht  

voor online marketing. Ik ga dus de verbinding 

zoeken, twee kanten op.”

Gaat vakanties.nl groot worden?
“We zijn nog geen twee jaar bezig. Dit jaar willen 

we de boekingen vertienvoudigen, dus van  

1 miljoen naar 10 miljoen euro omzet. En daarna 

elk jaar de omzet verdubbelen. En wat ik vooral 

wil, is dat we de online reisagent worden die de 

klant perfect passende aanbiedingen doet. Ik wil 

de keuzestress wegnemen. Zoiets als Netflix,  

dat precies weet wat ik wil kijken. Wij willen de 

Netflix van de reisbranche worden.”“We willen 
van 1 naar 
10 miljoen 

omzet”
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Een vergelijkingssite waar je meteen ziet hoeveel CO₂-compensatie  
je behaalt met jouw ticket. Plus het wat, waar en hoe van die compensatie. 

Met dit innovatieve idee won FlyGRN het Beste Reisidee 2019.  
Een gesprek met winnaar Jelle Bekirovic.

ShutterstockMonique de Ligny 

compenseren. Als ik, gezien mijn achtergrond, 

al flink gefrustreerd raak en dreig af te haken  

om te compenseren, hoe moet dat dan niet zijn 

voor mensen die daar minder gedreven mee 

bezig zijn?”

Alternatieve reissuggesties
Het eerste zaadje voor FlyGRN was hiermee 

geplant. Bekirovic ging aan de slag met het  

bouwen van een boekingsplatform dat tientallen 

boekingssites vergelijkt. Boekt iemand een 

vlucht via FlyGRN bij een van hun partners, dan 

ontvangt FlyGRN een fee. Met deze fee wordt de 

CO₂-uitstoot gecompenseerd, bijvoorbeeld in 

zonnepanelen in India. De reiziger betaalt niets 

extra’s en ontvangt een CO₂-certificaat via de 

mail. Hierop staat duidelijk vermeld op welke 

manier de uitstoot wordt gecompenseerd. Nog 

voordat reizigers hun vlucht boeken, worden er 

bovendien eventuele alternatieve reissuggesties 

getoond, zoals treinreizen. Reizen per trein is 

tenslotte een stuk duurzamer dan vliegen. Beki-

rovic wil dit graag stimuleren.

Opschalen
In de tijd dat Bekirovic zijn idee aan het uitwerken 

was, kreeg hij onverwachts de wind mee in de 

samenleving en de media. “CO₂-compensatie 

werd een steeds groter topic en kreeg meer draag  -

vlak. Het maakte het gemakkelijker om partners 

en geschikte projecten te vinden. Toen ik een 

paar partijen aan boord had, durfde ik het aan.”

In het begin nam het aantal bezoekers van  

FlyGRN langzaam toe. Na het winnen van  

het Beste Reisidee en alle daarbij behorende 

media-aandacht ging het hard. “Fantastisch.  

Dit is echt een mooi duwtje in de rug. Nu kan ik  

gaan nadenken over verdere ontwikkelplannen. 

Opschalen, FlyGRN in meer talen aanbieden, 

misschien uitbreiden naar de zakelijke markt.” 

En hoe zit het met zijn eigen reisgedrag? Is dat 

veranderd sinds FlyGRN? Lachend: “Nou… ik 

vlieg nu wel een stuk minder. Afgelopen vakantie 

ben ik met de trein naar Lissabon gegaan.

Geweldig. Echt een aanrader!”

Het Beste Reisidee
Op initiatief van ANVR, Emerce, de Vakantie beurs en Travel Impact Lab is 
twee jaar geleden het Beste Reisidee gelanceerd. Innovatieve start-ups 
kunnen zich hiervoor aanmelden en worden uitgenodigd voor een pitch. 
Voorwaarde is dat ze zich bezighouden met één of meer van de pijlers 
van Travel Tomorrow: sustainability, technology en customer experience. 
Op deze manier willen de initiatiefnemers de reis wereld stimuleren, 
inspireren en helpen bij het toekomst bestendig maken van hun branche. 
Zo  kunnen  reisondernemers de ideeën die voor het Beste Reisidee worden 
ingebracht zelf toepassen, of gaan samenwerken met de bedenkers. 
De winnaar krijgt de eretitel Beste Reisidee, een stand op de vakantie-
beurs, publiciteit op Emerce.nl en in Reiswereld, en drie coaching sessies 
van Travel Impact Lab. 
Ook een goed reisidee? Mail het naar traveltomorrow@anvr.nl en ding 
mee naar het Beste Reisidee 2020.

FlyGRN is winnaar van het Beste Reisidee 2019

Naam: Jelle Bekirovic
Functie: Eigenaar  
van een creatief  
internetbureau 

“Vanaf m’n 15e ben  
ik al bezig met  
duurzaamheid”



“Ik wil graag een concrete 
bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de wereld”

Een retourticket Barcelona veroorzaakt dezelfde 

CO₂-uitstoot als zo’n zeshonderd wasmachine-

beurten. Gelukkig is er zoiets als CO₂-compen-

satie. Een goed principe, maar – zo stelde Jelle 

Bekirovic in zijn pitch voor het Beste Reisidee – 

slechts een paar procent van de reizigers maakt 

er gebruik van. “Hoe mooi zou het zijn als er een 

vergelijkingssite is voor vliegtickets, die gratis 

aan de slag gaat met jouw compensatie? Het 

goede nieuws is dat dit concept bestaat. En het 

heet FlyGRN.” In twee minuten moest Bekirovic 

zijn idee aanprijzen. Met resultaat. Tot zijn eigen 

verbazing werd hij uitgeroepen tot winnaar. 

Volgens de jury heeft FlyGRN veel potentie om 

meer mensen milieubewust te laten reizen. Én 

de site inspireert reizigers om voor een duur-

zamer alternatief te kiezen, zoals de trein.

Zonnepanelen in India
Al vanaf z’n vijftiende is Bekirovic bezig om 

duurzaamheid te vertalen naar de praktijk. Zo 

bouwde hij een website waarop je meubels kunt 

vergelijken op duurzaamheid en een recyclings-

site voor meubels. “Ik wil graag een concrete 

bijdrage leveren aan het verbeteren van de 

wereld”, zegt Bekirovic. “Daarom koos ik voor  

de studie Energie en Duurzaamheid. Ook leerde 

ik mezelf programmeren en websites bouwen.”

Toen hij een paar jaar geleden een vliegticket 

boekte, wilde hij de CO₂-uitstoot van zijn vlucht 

compenseren. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. 

“Het werd heel vaag aangegeven. Nergens kreeg 

ik duidelijke informatie over wat, hoe en waar ik 

nu eigenlijk de CO₂-uitstoot van mijn ticket zou 

“CO₂-compensatie  
wordt een  

steeds groter topic”
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Natuurlijk moet je als startend ondernemer een sterk  
businessplan hebben en een goede concurrentieanalyse 
maken. Maar wat écht het verschil maakt, is de mate waarin 
je zelf op de pijnbank durft te leggen, aldus Hedwig Wassing, 
een van de coaches die namens de ANVR startende onderne-
mers begeleidt. Zijn tips.

“Zoek mensen die jou voor gek verklaren”

‘dat remt me in mijn enthousiasme’, maar zoek 

dat tegengeluid op, want dat is de beste manier 

om je ondernemersdroom in balans te brengen, 

je plannen scherp te krijgen en je doelen maak-

baar te formuleren. Immers, als je financiering 

nodig hebt gebeurt hetzelfde: degene van wie jij 

geld wilt lenen, probeert niets anders dan jouw 

idee te slopen. Pas als je standhoudt, heeft hij het 

vertrouwen dat het je kan lukken.”

Reken je niet 
te snel rijk, wees 
realistisch
“Wat een startende ondernemer aan marge kan 

genereren is afhankelijk van heel veel externe 

factoren. Een zelfstandig reisadviseur bijvoor-

beeld is afhankelijk van de businessmodellen  

van de aanbieders bij wie hij of zij diensten en 

producten afneemt; commissies bijvoorbeeld zijn 

allang geen vanzelfsprekendheid meer. Onder-

schat ook niet de hoeveelheid tijd die het starten 

van een bedrijf kost. Wat je niet wilt, is dat een 

klant na de vakantie denkt: had beter gekund.  

Dat betekent dat jij optimale service moet bieden, 

problemen daadkrachtig moet oplossen en  

– daar is ie weer – een vertrouwensrelatie met 

die klant moet opbouwen. Pas dan is die klant 

bereid een marge van tien of vijftien procent af te 

staan. Zet je verdienmodel dus af tegen de feite-

lijke verantwoordelijkheid die je op je neemt.”

Zorg dat je de 
markt en de klant 
echt kent
“Misschien een open deur, maar toch vaak 

onderschat: de context van de business. De 

ANVR biedt uitstekende ondersteuning en 

documentatie over onder meer de wet- en regel-

geving, verzekeringen, privacykwesties, btw-

regelingen, faillissementen van leveranciers en 

handelingsperspectieven bij calamiteiten. Maak 

daar gebruik van, zorg dat je snapt hoe de reis-

wereld in elkaar zit, wat jouw rechten en plich-

ten zijn. Snap dat wetgeving vooral gevormd is 

rond de bescherming van de consument en  

niet rond de bescherming van de ondernemer. 

Verdiep je ook in consumentengedrag en de 

verwachtingen van consumenten, en bepaal 

hoever je bereid bent te gaan in het servicen van 

klanten. Soms kun je dingen doen die niet per se 

hoeven, waartoe je niet verplicht bent, maar die 

net dat extra vertrouwen in jou als aanbieder 

opwekken. Kennis van de markt en de klant 

 vormen de basis van zo’n propositie.”

Laat mens en 
machine zinvol 
samenwerken
“In de reisbranche is de dialoog met de klant 

cruciaal. Onderdelen van die dialoog, eerstelijns-

contacten, kun je snel en goed met technologie 

ondersteunen. Maar dan moeten mens en 

machine wel goed samenwerken. Voorbeeld: de 

ondernemer die 1.000 potentiële klanten mailt 

over hun vakantieplannen krijgt binnen 24 uur 

waarschijnlijk meer reacties dan hij zelf kan 

afhandelen. Die reacties zijn over het algemeen 

goed te kanaliseren en slagvaardig vanuit een 

automatisch programma te beantwoorden. De 

computer is altijd wakker, dus de klant die om 

3 uur ’s nachts respondeert, kan direct antwoord 

krijgen. Zo’n aanpak biedt de mogelijkheid om 

de follow-up te spreiden en echte aandacht  

te geven op momenten waarop persoonlijk 

 contact het verschil maakt. Automatiseer wat 

geautomatiseerd kan worden, behoud menselijk 

contact waar dat de relatie verrijkt.”

Word kampioen 
in vertrouwen  
en gemak
“In elke business zijn er twee onmisbare pijlers 

voor succes: vertrouwen en gemak. Zonder ver-

trouwen geen relatie, zonder relatie geen trans-

acties. En als je concurrenten hetzelfde bieden 

als jij maar met meer gemak, verlies je het ook. 

In de reisbranche, waar het gaat om high invol-

vement-producten, geldt dat des te meer. Je 

verkoopt geen toiletpapier of tandpasta, maar 

iets dat hoog in de emotionele beleving zit. 

 Vertrouwen, dat ben jij, dat is jouw merk, dat is 

het belangrijkste dat je als startend ondernemer 

kunt bieden: laat zien dat jij snapt wat de klant 

wil, dat jij 24/7 beschikbaar bent en meedenkt, 

en bied in je producten en diensten optimale 

gebruiksvriendelijkheid.”

Kijk kritisch naar 
je eigen plannen 
“De reiswereld is meedogenloos. Je bent een 

speler in een wereldwijd, grensoverschrijdend 

concurrentieveld. Veel mensen in deze branche 

beginnen enthousiast, maar lopen vast omdat  

ze zich niet op onverwachte situaties hebben 

voorbereid. Elke beginnende ondernemer is per 

definitie positief, prima, hou dat vast! Maar ga ook 

te rade bij mensen die sceptisch zijn over jouw 

idee, die jou voor gek verklaren. Zet tegenover elk 

argument vóór een argument tegen. Zeg niet: 

Steun voor starters
De ANVR heeft, naast een pool van ervaren reisondernemers die starters 
kunnen helpen bij het opzetten van hun bedrijf, ook een aparte pagina  
voor starters op www.anvr.nl. En tegen een speciaal laag tarief kan een 
startende onderneming – met een nog kleine, maar groeiende omzet –  
lid worden van de ANVR onder de voorwaarde dat deze, net als de overige 
275 aangesloten touroperators en zo'n 1.000 reisbureaus, wél voldoet aan 
alle ANVR-lidmaatschapseisen. Het vertrouwen van de consument in het 
ANVR-logo kan zeker voor een startend bedrijf een groot voordeel zijn.

Coaching via  
de ANVR
Hedwig Wassing presenteert zich als 
Connector of Ideas & People. Gepokt en gema-
zeld als ondernemer, jarenlang leidinggevend 
bij grote en kleine bedrijven, biedt hij consul-
tancyservices en interim-management vanuit 
zijn onderneming Annacom. Hij is een van de 
coaches die namens de ANVR startende 
ondernemers adviseert en begeleidt.

ShutterstockRuud Slierings
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 Mijn reisfavo’s

Naast mijn baan als teamleider in de beveiligings-
branche reisde ik altijd al zoveel mogelijk. Zo ben 
ik geregeld met groepsreizen naar Thailand, China, 
Vietnam en Japan geweest en al verschillende 
keren met de auto door de Verenigde Staten 
getrokken. Een jaar geleden bedacht ik dat ik  
misschien wel van mijn hobby mijn werk zou kun-
nen maken... Nadat ik de IVOR-opleiding tot ANVR-
gecertificeerd reisleider had gevolgd, kon ik al snel 
aan de slag. Mijn eerste reis was een seniorenreis 
van Arriveer Reizen naar Tsjechië en al snel daarna 
ben ik voor Kras naar Kroatië geweest. Hoewel ik 
zelf meer het avontuur opzoek als ik op reis ga, 
ben ik erachter gekomen dat ik dit ook ontzettend 
leuk vind om te doen. Het enige wat ik jammer 
vind, is dat ik dit werk niet twintig jaar eerder ben 
gaan doen!

“Zelf ga ik voor avontuur”

Naam: Ariane Dijkstal (52)
Functie: reisleider 
Arriveer Reizen en Kras
Werkzaam in de reis-
branche sinds: 2018

Kookkunst    Mijn 
absoluut favoriete 
hotel is Castillo de 
Monda vlakbij 
Marbella. Dit voor-
malige kasteel ligt 
op een berg waar-
vandaan je van alle 
kanten een schitte-
rend uitzicht hebt op 
de omgeving. En niet 
onbelangrijk: de ge-
rechten die ze ser-
veren zijn ware 
kunstwerkjes.

Op mijn bucketlist   Australië! Dat is zo groot, weids en zo 
ver weg dat het mij enorm intrigeert. Ooit wil ik er samen met 
mijn vriend minimaal zes weken rondtrekken, maar eerst gaan 
we over twee jaar van Noord- naar Zuid-Amerika reizen. Waar 
we precies starten weten we nog niet, maar we eindigen  
sowieso in Patagonië. 

Op z’n Japans   
Op reis slaap en eet 
ik het liefst zoals de 
locals doen. Als het 
er niet heel raar  
uitziet, proef ik het 
sowieso. Voor een  
typische Japan-
ervaring kun je  
bijvoorbeeld over-
nachten in een  
ryokan. Uiteraard  
wel op de grond.

Mañana  Omdat mijn partner dertien jaar in 
Andalusië heeft gewoond en er nog familie heeft, 
gaan we daar geregeld heen. Het klimaat en het 
eten zijn er heerlijk en de Spanjaarden leven veel 
minder gehaast en gestrest. Ooit zie ik mij daar  
wel wonen!

3
4

5

2
Ruige natuur   De westelijke staten van de Verenigde Staten: Californië, Utah en 

Nevada hebben een enorme aantrekkingskracht op mij. Ik ben er al zeven keer geweest 
en blijf er nieuwe dingen ontdekken. Naast dat ik het heerlijk vind om op te gaan in de 
anonimiteit van mijn lievelingsstad Los Angeles houd ik enorm van de ongerepte ruige  
natuur in de verschillende natuurparken.

1

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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Affiliate marketing is ook in de reis-
branche een groeiend fenomeen: het 
promoten van andermans producten, 

in ruil voor een vergoeding. Hebben 
affiliates toegevoegde waarde?  

Leiden ze tot waardevolle leads?  
Vijf experts geven hun mening.

Affiliates  
hebben geen 
toegevoegde 

waarde voor de 
branche

“Een goede  
affiliate is  
een partner”

Naam: Corné Hoogendoorn
Functie: Directeur Marketing 
bij Corendon

“Affiliates geen toegevoegde 
waarde? Onze ervaringen zijn 
anders. Veel affiliates zijn in 
staat om een extra bereik te 
realiseren voor het aanbod in 
de reisbranche. Ze richten zich 
bijvoorbeeld op interessante  
– goedkope – aanbiedingen 
voor consumenten. Voor ons 
biedt dat een extra platform  
om lastminuteaanbiedingen te 
verkopen. Klanten worden via 
de affiliate doorgeleid naar 
onze site en boeken daar hun 
vakanties. Het risico dat klanten 
onze naam niet verbinden aan 
de vakantie zie ik dan ook  
niet zo. Een goede affiliate is 
iemand die zich opstelt als 
partner. Niet gaan voor snelle 
winst op korte termijn, maar 
samenwerken op de langere 
termijn. Dan haal je er voor 
beide partijen het maximale uit.”

“Het is goedkoper 
dan Google”
Naam: Ingmar Bruinsma
Functie: Oprichter The 
TravelClown Group

“Die toegevoegde waarde is er 
wel! Affiliate marketing is  
gebaseerd op ‘no cure no pay’. 
Pas als we kwalitatief goede 
bezoekers aanleveren die leiden 
tot een aankoop, worden we 
beloond. Onze partners lopen 
dus geen financiële risico’s. Het 
is voor hen bovendien een goed-
kopere vorm van marketing dan 

Affiliates zijn niet meer 
weg te denken in de  
reissector. Ze zijn een 
onlosmakelijk onderdeel 
geworden van de marke-
tingmix van reisonder-
nemingen. ANVR wil een 
brancheorganisatie zijn 
voor alle ondernemers in 
de sector. Ook affiliates 
horen daarbij. Affiliates 
zijn weliswaar geen reis-
organisaties ‘pur sang’, 
omdat ze geen reizen ver-
kopen maar doorgeleiden. 
toch wil ANVR hen graag 
aan zich binden. Door  
bijvoorbeeld met hen en 
reisbedrijven in gesprek te 
gaan om te kijken hoe ze 
onderdeel kunnen uit-
maken van de branche-
organisatie. Er is al een 
beweging in die richting: 
Young ANVR, het platform 
voor jonge reisonder-
nemers, heeft affiliates  
al nadrukkelijk een plek 
geboden om mee te  
denken over toekomstige 
activiteiten. 

ANVR wil 
affiliates 
meer bieden

De stelling





Monique de Ligny

“Ieder zijn  
toegevoegde 
waarde” 
Naam: Eelko van Drongelen
Functie: Oprichter WeFlyCheap

“Oneens. Affiliates zijn inmiddels 
uitgegroeid tot professionele, 
volwaardige partners van tour-
operators. Ik spreek dan ook 
liever van partnermarketing  
dan van affiliate marketing.  
Zo heeft TUI een affiliate mar-
keteer in dienst, die met ons  
de contacten onderhoudt en 
afspraken maakt. Natuurlijk  
zijn er altijd rotte appels in de 
mand, die via Facebook snel 
proberen te scoren. Maar tour-
operators zijn zelf in control in 
wie ze toelaten en uitsluiten op 
hun programma en/of campag-
nes. Er zijn verschillende soorten 
affiliates, die ieder hun eigen 
toegevoegde waarde bieden. 
Bijvoorbeeld door specifieke 
kennis over een bepaald land. 
Of, zoals wij, door 24/7 op alle 
reisaanbiedingen te zitten en 
een onafhankelijk overzicht  
van de laagste prijzen te bieden. 
Mensen gaan daar op onze  
site gericht naar op zoek. 
Touroperators zijn daar uiter-
aard heel blij mee. Dankzij ons 
verkopen ze nog meer reizen.”

“Afhankelijk van 
de aard van je 
bedrijf”
Naam: Sander van Opstal
Functie: Directeur Askja Reizen

“Toegevoegde waarde, ja, maar 
zeker niet in alle gevallen. Het is 
erg afhankelijk van de aard van 
je bedrijf. Affiliates zijn denk ik 
heel waardevol voor veelal  
grote reisorganisaties die hun 
boekingsproces volledig digitaal 
hebben ingericht. Als je je klant 
tot en met de boeking online 
kunt volgen, kun je ook analyse-
ren of de affiliate inderdaad 
heeft geleid tot de uiteindelijke 
deal. Het werkt ook andersom: 
ook de beloningsstructuur van 
de affiliate is hierop gebaseerd. 
Voor kleinere spelers zoals wij, 
die maatreizen aanbieden en 
drijven op persoonlijk contact 
met de klant, bieden affiliates 
daarom geen toegevoegde 
waarde. Bij ons boekt bijna  
niemand online. Zodra iemand 
onze website bezoekt, is alles  
erop gericht om persoonlijk 
contact tot stand te brengen.  
Zo kunnen we specifieke wensen 
in kaart brengen en onze kennis 
en ervaring inzetten voor een 
persoonlijke reis.”

“Scherp op  
doelgroepen,  
dus nuttig”
Naam: Frank Radstake
Functie: Manager 
Consumentzaken en Sociaal 
Beleid ANVR


“Ik ben het oneens met deze 
stelling. Affiliates hebben 
inmiddels ruimschoots hun 
toegevoegde waarde voor de 
reissector bewezen. Ze richten 
zich op de bediening en ontzor-
ging van de klant, met name bij 
de keuzestress in het enorme 
reisaanbod op de markt. 
Affiliates oriënteren zich scherp 
op bepaalde doelgroepen en 
zijn in die zin heel interessant 
voor reisoperators. De uitdaging 
voor de komende jaren is, denk 
ik, hoe die toegevoegde waarde 
van affiliates uit te breiden naar 
reisorganisaties die minder 
online zijn gericht. 
Specialistische touroperators, 
die vooral telefonisch contact 
hebben met hun klanten en in 
overleg een maatreis samen-
stellen. Voor affiliates – en voor 

de ondernemers zelf – is dit een 
nog onontgonnen terrein. Voor 
beide partijen is het de moeite 
waard om te onderzoeken hoe 
een interessant verdienmodel 
eruit zou kunnen zien.”





bijvoorbeeld Google. We zetten 
mensen aan tot kijk- en koopge-
drag en kunnen snel en flexibel 
handelen. Voor kleine spelers op 
de markt, bijvoorbeeld natuur-
reizen, is affiliate marketing een 
effectieve en goedkope manier 
om een specifieke groep klanten 
te bereiken. Natuurlijk zijn er 
ook nadelen, voor beide partijen. 
Zo zijn wij afhankelijk van de 
grillen van onze partners. Ze 
kunnen zomaar onze fee verla-
gen of stoppen met de samen-
werking. Omgekeerd kunnen  
zij nadeel ondervinden van ‘de 
cowboys’ in de markt. Die zijn uit 
op snel geld verdienen en niet op 
een fatsoenlijke en bestendige 
relatie.”
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De schoolreis is een van de hoogtepunten van de schooltijd; 
zeker als het om een meerdaagse stedentrip gaat. Fijn dus 
als die reis goed en veilig verloopt. Zes tips voor een 
succesvolle schoolreis.

En we gaan nog   
  niet naar huis!

1
Unieke ervaring
Een schoolreis is niet zomaar een uit-

stapje. Leerlingen gaan de buitenwe-

reld in, weg van hun vertrouwde plek 

en patronen. Daardoor staan ze open 

voor het leren en ontdekken van nieuwe dingen. 

Er ontstaat groepsbinding en onderlinge verbon-

denheid. Het is echt een uniek moment van de 

schooltijd, om nooit te vergeten. Door professio-

nele hulp in te schakelen bij het regelen, is de 

kans groter dat de reis ook écht een succes wordt.

2
“Druk, druk, druk”
Scholen denken vaak: ‘Die school-

reis organiseren we zelf wel.’ Maar 

ze realiseren zich niet hoeveel tijd 

het kost, weet Ellen Weijand van 

schoolreisspecialist Travel Inventive, dat impact-

volle schoolreizen organiseert. “Docenten moe-

ten het naast hun bestaande taken doen en ook 

nog zorgen dat iedereen is ingeschreven en dat 

de ouders hebben betaald. Dan is het fi jn om het 

programma en de organisatie uit te besteden bij 

een touroperator. Die weet precies wat de succes-

factoren zijn van een geslaagde schoolreis.”

3
Betrokken leerlingen
Een schoolreisspecialist helpt al bij de 

voorbereiding. Zo kunnen leerlingen 

meedenken over het programma en 

weten ze wat te verwachten. “Als 

kinderen niet goed weten wat ze gaan doen en 

zien, sjokken ze achter de docent aan, alweer 

bezig met hun volgende vrije moment”, zegt 

ShutterstockAnnemarie van Dijk

4
100% ontzorgd 
De bestemming kiezen, vervoer 

regelen, een programma maken, 

verzekeringen, een calamiteiten-

plan… er moet nogal wat geregeld 

worden. Schoolreisspecialisten doen niet anders, 

dus hebben ze daar ervaring in. Vertraging met 

de bus of zit het hotel bijvoorbeeld onverwacht 

vol? Een schoolreisspecialist is 24/7 bereikbaar 

voor ondersteuning. Ellen Weijand: “Het is als 

school belangrijk goed na te gaan in hoeverre de 

aansprakelijkheidsverzekering van school derge-

lijke risico’s dekt. Een school is immers geen reis-

organisatie. Daarnaast zorgt een reisorganisatie 

voor de juiste verzekeringen, bijvoorbeeld in het 

geval van een faillissement. Ook adviseert een 

reisorganisatie de school bij het wel of niet door-

gaan van een reis bij een plotseling sterfgeval. 

En gebeurt er een calamiteit ter plaatse dan is het 

prettig dat je kunt terugvallen op je reisorganisatie. 

Valt de calamiteit onder een garantiefonds, dan 

regelt de reisorganisatie je reis terug en draai je 

als school niet voor de kosten op.”

5
Kant-en-klare 
draaiboeken 
Draaiboeken met praktische onder-

steuning zijn erg handig bij calami-

teiten. Want wat doe je als er iemand 

naar het ziekenhuis moet? Of als je ouders van 

een leerling moet bellen omdat er iets is gebeurd: 

hoe vertel je het, zijn alle telefoonnummers 

bekend? Ook een draaiboek voor de communi-

catie tussen chauff eur en docent is onmisbaar, 

vertelt Ellen Weijand. “Een soepele samenwerking 

is zó belangrijk. Een buschauff eur wil veel voor 

je doen, maar kan niet overal parkeren en het 

drukke verkeer zorgt voor onnodig tijdverlies. 

Dat kan voor irritaties zorgen. Het draaiboek 

helpt om verwachtingen gelijk te krijgen.”

6
Weg van de 
gebaande paden 
De Eiff eltoren, de Sagrada Familia, 

The London Eye… Vertrouwde 

must sees doen het altijd goed, 

maar een schoolreis heeft meer impact als je de 

stad eens van een andere kant bekijkt. Daar heb-

ben schoolreisspecialisten prachtige ideeën voor. 

Ellen Weijand: “In Londen doen we bijvoorbeeld 

een spel met uitdagende opdrachten waarbij 

leerlingen in groepjes door de stad gaan. 

Hierdoor leren ze om contact te maken en ver-

diepen ze zich in de stad en haar geschiedenis. 

Zo leggen ze verbinding met de bestemming 

en ontdekken ze verhalen in de stad.”

Kijk voor meer praktische 
informatie op 
www.anvr.nl/schoolreis



“Na uren wachten bleek de 
vlucht te vervallen”

Een school is geen reisorganisatie, 
praktische ondersteuning van 
specialisten is daarom handig

Ellen Weijand. “En docenten zijn meestal heel 

gemotiveerd, maar proppen de dagen soms te 

vol of er mist samenhang in het programma. Wij 

gaan een dagdeel zitten met het docententeam 

en wat leerlingen: wat willen we bereiken? En laat 

leerlingen tijdens de reis een vlog maken. Vaak 

kijken ze dan op een andere manier naar een stad.”

Rien van Kasteren, oprichter van groepsreisorganisatie Labrys Reizen, 
organiseerde vroeger als docent Grieks en Latijn de schoolreizen van het 
Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. “Ooit zaten we met 85 leerlingen in het 
vliegtuig op de luchthaven Brussel om naar Griekenland te gaan. Na úren 
wachten moesten we het vliegtuig weer uit: door ijs op de vleugels verviel 
de vlucht van die dag. Dan loopt meteen je hele planning in de war; de bus 
die op je wacht in Griekenland, de volgorde van de hotels en de excursies 
die je de volgende dagen zou gaan maken. In die tijd was ik al begonnen 
met Labrys Reizen en wist ik wat me te doen stond. Ik vroeg mijn collega 
op de groep te letten en ben als eerste het vliegtuig uit gerend naar de balie 
van Brussels Airlines om 85 plekken voor de eerste vlucht de volgende 
dag te reserveren. Die waren nog net vrij; de reizigers van onze vlucht die 
achter mij aansloten, hadden helaas het nakijken... Ook kon ik de andere 
onderdelen van de reis snel aanpassen. Als de reisorganisatie verantwoor-
delijk is voor de organisatorische aspecten van de reis, kun je je als school 
helemaal focussen op alles wat met het onderwijs, de leerlingen en de 
ouders te maken heeft.”
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Marieke Duijsters
Mijn werk

Marcel de Wit is samen 
met zijn team wereldwijd 
verantwoordelijk voor alle 
belastingzaken bij BCD 
Travel. Een hele uitdaging.

“BCD Travel is een van de grootste 
Travel Management Companies 
ter wereld. We zitten in ruim 
honderd landen en verzorgen 
zakenreizen, meetings en events. 
Mijn team is wereldwijd verant-
woordelijk voor alle belasting-
zaken bij BCD. Zoals indirecte  
en directe belastingen, transfer 
pricing, maar ook ondersteuning 
bij acquisities. Het werk is enorm 
divers en complex, omdat bijna 
elk land z’n eigen cultuur en 
belastingregime heeft. Dat geldt 
bij uitstek voor landen zoals China, 
India of Brazilië. Maar zelfs binnen 
Europa wijken de regels vaak af, 
met oneerlijke concurrentie als 
gevolg. Om dat voor BCD in goede 
banen te leiden, met oog voor 
compliance, is onze grootste  
uitdaging. Daarnaast ben ik lid 
van de fiscale comités van de 
ANVR en ECTAA. De ANVR is, in 
vergelijking met de buitenlandse 
brancheorganisaties, een  
organisatie om trots op te zijn. 
Professioneel, transparant en 
informatief naar de leden. Voor 
mijn werk reis ik regelmatig. 
Daarom ga ik met vakantie het 
liefst met mijn gezin naar een 
strandhuisje bij Katwijk. Drie 
kwartier rijden en we zitten  
aan zee. Heerlijk.”

“Elk land heeft 
eigen complexe 
regelgeving”

Naam: Marcel de Wit (44)
Functie: Vice President Global Tax 
bij BCD Travel 
Sinds: 2007 

Monique de Ligny

Big changes require big actions
In Amadeus, we are turning the future of travel into a new present.

With our technology and our people, we are creating a Live Travel Space to offer better 
journeys and enable our partner to grow. 

 
Join our  

Live Travel Space!
www.amadeus.com/livetravelspace
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veranderd. 

meebrengt. Want we willen ook onze kinderen de kans geven deze prachtige 
wereld te verkennen. 

Al 14 jaar staan we aan de top van de Dow Jones-duurzaamheidsindex. We 
hebben enorme vooruitgang geboekt op het gebied van gewichtsvermindering, 
recycling en CO2-compensatie. Bovendien hebben we geïnvesteerd in de eerste 
fabriek voor duurzame kerosine in Europa. Maar we hebben nog niet alle 
antwoorden.

om nog meer vooruitgang te boeken moeten we samenwerken. Samenwerken 

iedereen in de luchtvaartindustrie. En ja, ook alle reizigers. 

Laten we onze krachten bundelen.

concurrentie in, maar als het gaat om het verduurzamen van de luchtvaart is

nemen aan een corporate biofuel-programma, dat van KLM of van een andere 

verantwoorde keuzes te maken. 

Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst. 

Ga naar klm.com/fl yresponsibly voor meer informatie.
Namens alle 33.000 collega‘s,

Pieter Elbers
President-directeur KLM 
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