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De trein 
wint terrein

“  Steeds meer reizigers geven de voorkeur aan de internationale trein. Van deur tot deur reist 

het alternatief voor de auto en het vliegtuig vaak sneller. En duurzamer. Onderweg beschik je over 

de tijd, ruimte en faciliteiten om je reistijd op een leuke of nuttige manier te verzilveren. 

Daarom wint de trein terrein. Waar wil jij heen?”

Annemarie Ariesen, Manager Business to Business & Group Travel
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Trots
De donkere dagen voor kerst zijn vaak aanleiding om 
terug te blikken op het afgelopen jaar. In ieder geval 
kunnen we – wederom – concluderen dat het een 
turbulent jaar was voor de reissector, met als diepte-
punt toch wel het faillissement van Thomas Cook. 
En ik zeg er in één adem bij dat het – hoe raar het 
ook klinkt – voor mij ook wel een hoogtepunt is 
geweest. Als ik zo terugkijk en zie hoe wij met 
vele duizenden reisprofessionals op een heel 
professionele, efficiënte en klantgerichte manier 
tienduizenden gedupeerde klanten van Thomas 
Cook hebben geholpen, vervult mij dat met trots. 
Noem mij eens een sector die dat op zo’n geweldige 
manier kan? Het is niet alleen in Nederland een 
geweldig statement van een professionele sector, 
ook in grote delen van Europa kan men hier een 
puntje aan zuigen. We zijn echt ‘best in class’. 

Springlevend
Ik heb vaak de vraag gehoord of dit faillissement 
een teken is dat de reissector in een crisis zit. Onzin 
natuurlijk. Thomas Cook was echt een incident. En 
natuurlijk zijn faillissementen in de toekomst nooit 
uit te sluiten, maar de Nederlandse reissector sluit 
2019 springlevend af. En ook de verwachtingen voor 

2020 zien er goed uit. En ik beloof jullie, 
2020 zal ongetwijfeld minstens zo 
turbulent worden als 2019. Maar we 
zouden als echte reisprofessionals 
ook niet anders willen!

Frank Oostdam,
directeur ANVR
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Kort & krachtig

Steeds meer Nederlanders boeken hun 

vakantie tien of twaalf maanden van 

tevoren. Dat blijkt uit onderzoek van 

Vakanties.nl naar zoekopdrachten in 2017, 

2018 en 2019. De reden: deze ‘fi rstbookers’ 

zoals ze worden genoemd zoeken naar 

extra zekerheid op hun vakantie. Boven

dien is de kans klein dat aanbiedingen al 

zijn uitverkocht. Ook extra wensen laten 

vastleggen is dan geen enkel probleem. 

Om de schoonheid van vakantie-
bestemmingen ook voor toekomstige 
generaties te behouden, is het 
belangrijk dat we groener reizen 
en de CO2-uitstoot omlaaggaat. 
Omdat een groot gedeelte van de 
CO2-uitstoot door reizen moeilijk 
is te verminderen, is het wel 
mogelijk te compenseren. Daar toe 
werkt de ANVR met de organisatie 
South Pole. Via South Pole worden 
projecten ondersteund die dankzij 

financiële steun CO2-uitstoot kunnen 
vermijden. Dat wil zeggen dat je 
ergens anders op de wereld dezelfde 
hoeveelheid CO2 kan voorkomen of 
reduceren. Naast minder CO2-uitstoot 
worden bovendien nieuwe banen 
gecreëerd, de levensomstandig-
heden van de plaatselijke bevolking 
verbeterd en de natuur beschermd. 
Meer informatie vind je op het 
ledendeel van www.anvr.nl. 

Vroegboekers

310
reisorganisaties zijn 
dit jaar aangesloten 
bij de ANVR. Tien 
jaar geleden stond 
de teller nog op 
203. Steeds meer 
reisorganisaties zien 
blijkbaar de waarde 
in van het dragen 
van het ANVR-logo.

Voor roaming binnen de Europese Unie (EU) 

betaal je al een tijdje geen extra kosten meer 

naast je gebruikelijke (bel)kosten. Dat betekent 

dat je gewoon met je Nederlandse bundel 

kunt bellen en internetten. Let evenwel op 

in landen als Noorwegen, Zwitserland en 

Turkije. Die horen niet bij de EU, dus daar 

gelden de gunstige EUregels (nog) niet. 

Veel providers passen de regels ook in deze 

landen toe. Maar wil je het zeker weten: 

check het dan even bij je eigen provider.

Compenseren 

Bellen in het buitenland
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Kort & krachtig

Hotels en vakantieparken zijn wettelijk 

verplicht om gasten te registreren. Grote 

kans dus dat men van je paspoort of 

IDkaart een kopie wil maken. Wil je 

misbruik voorkomen? De KOPIE IDapp 

van de overheid biedt uitkomst. Dit is 

een app waarbij je met je smartphone 

makkelijk en veilig een kopie van je 

identiteitsbewijs kunt maken. Je kunt het 

BSN doorstrepen of er een watermerk 

met datum en doel overheen zetten en 

de kopie vervolgens per mail direct naar 

de accommodatieverstrekker versturen. 

Vakantiebeurs 

Wel zo veilig

Appen 
naar BZ
Nederlanders die tijdens 
hun vakantie in de pro-
blemen komen, kunnen 
voortaan op hun vakantie-
adres een WhatsApp-
bericht sturen naar 
Buitenlandse Zaken. 
Het contactcentrum van 
Buitenlandse Zaken ont-
vangt jaarlijks ruim een 
half miljoen telefoontjes 
en zo’n 150.000 e-mails. 
Daar is dus deze snelle 
mogelijkheid bijgekomen. 

De consument shopt digitaal heel wat af, 
maar ziet soms door de bomen het bos 
niet meer. Kan ik bij deze organisatie wel 
veilig boeken, houden zij zich aan de voor-
waarden, waar kan ik terecht als ik een 
klacht heb? Om het consumenten en 
dienstverleners makkelijker te maken heeft 
de ANVR een nieuw, strak en compact logo 
ontwikkeld. Daarnaast zijn de regels voor 
het gebruik van het logo aangescherpt, 
zodat de klant overal en altijd hetzelfde 
logo ziet en herkent. Je vindt diverse 
bestanden én regels die gelden voor het 
gebruik door in te loggen op www.anvr.nl, 
onder Regels en Richtlijnen. 

Wil je in het buitenland gebruikmaken van 
wifi? Let dan goed op dat je het juiste wifi-
netwerk kiest. Hackers gebruiken graag 

netwerknamen die lijken op netwerken van 
hotels of restaurants bijvoorbeeld. Bij het 

inloggen op een onbekend wifinetwerk kan 
het zijn dat je je inloggegevens weggeeft. 

Vraag dus altijd na wat het officiële 
wifinetwerk van je locatie is.

‘Wat is de 
wificode?’

De Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in 

Utrecht heeft dit jaar een extra fees

telijk tintje: het is namelijk de 50ste 

editie. Een mijlpaal die natuurlijk 

gevierd moet worden: met wereldse 

happen, drankjes, dansvoorstellin

gen, muziek en spectaculaire activi

teiten. De offi  ciële opening van de 

Vakantiebeurs 2020 vindt traditie

getrouw weer plaats tijdens de 

Vakdag, op 15 januari. Daarbij bijt de 

burgemeester van Utrecht het spits 

af, gevolgd door een bijzondere 

verrassingsact, opvallende onder

zoeksresultaten van het NBTCNIPO 

en de nieuwste reistrends. Het 

aanbod reisorganisaties, hotels en 

bestemmingen is deze editie groter 

dan ooit. Van 15 tot en met 19 januari. 

Meer info: www.vakantiebeurs.nl.

Nieuw logo
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F
Voor de tweede keer binnen een jaar heeft de Nederlandse  
reisbranche een groot faillissement moeten verwerken. 
Hoewel ons garantiestelsel tot de beste ter wereld behoort, 
blijft het afhandelen van claims behoorlijk ingewikkeld. 
Ook van de Thomas Cook-case kan de branche weer het 
nodige leren.

Faillissementen zijn meestal voorspelbaar, maar 

komen tegelijk vaak onverwachts. Dat was ook 

het geval bij Thomas Cook. Dat het financieel 

slecht ging met het moederbedrijf was binnen 

de branche bekend. En dat het doek vroeg of 

laat zou vallen, kwam voor ingewijden ook niet 

als een verrassing. Maar dat Thomas Cook in het 

Verenigd Koninkrijk faillissement zou aanvragen 

en dat de Nederlandse poot op eigen kracht door 

wilde gaan, hadden maar weinig mensen voor

speld. Toch gebeurde het. Maandag 23 september 

2019 was daarmee een van de vreemdste dagen 

in de geschiedenis van de Nederlandse reis

branche. Terwijl de oudste en een van de groot

ste reisorganisaties ter wereld failliet was, met 

grote chaos en onzekerheid voor klanten tot 

gevolg, ging Thomas Cook Nederland nog door. 

Wat moesten reisbureaus tegen bezorgde reizigers 

in den vreemde zeggen? En hoe om te gaan  

met de tienduizenden Nederlanders die hadden 

geboekt bij Thomas Cook maar nog niet ver

trokken waren? Gelukkig liggen er draaiboeken 

klaar. “En bij elk faillissement worden die aan

gepast en verbeterd”, zegt Erik Jan Reuver van 

SGR. “Wat we van OAD (2013) en TravelBird (2018) 

hebben geleerd, is dat we goede scripts op de 

plank moeten hebben voor onze mensen in  

het callcenter. Ook hebben we een webpagina 

met meestgestelde vragen en antwoorden.  

Die hebben we op 23 september uptodate 

gebracht om, zodra dat kon, online te zetten.”

Eerst de reizigers in den vreemde
Veel meer kon SGR op die bewuste maandag 

niet doen. Reuver: “Wij kunnen pas echt in actie 

komen als een reisorganisatie aangeeft geen 

reizen meer te kunnen uitvoeren en financieel 

onvermogen aanvraagt. Dat deed Thomas Cook 

Vijselaar en SixmaRutger Vahl 

 

“Gelukkig liggen er draaiboeken 
klaar die bij elk faillissement 

worden verbeterd”

Leren van 
faillissementen
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Nederland pas op maandagavond, een dag na 

het faillissement van het moederbedrijf. Op dat 

moment konden wij circa 10.000 Nederlanders 

op de bestemming helpen. Anders dan bij 

TravelBird ontving SGR van Thomas Cook 

wel meteen klantgegevens.”

Bij het faillissement van een reisorganisatie ligt 

de eerste focus op klanten die al op vakantie zijn. 

Zij worden direct en soms op onaangename 

wijze met de gevolgen geconfronteerd. Zo zijn 

er hotels die van klanten eisen dat zij per direct 

de hotelrekening voldoen. Nadat Thomas Cook 

Nederland fi nancieel onvermogen had aan

gevraagd, stuurde SGR direct een brief aan 

alle hotels. 

Hierin stond dat het garantiefonds de open

staande rekeningen van reizigers die op dat 

moment in het hotel verbleven, zou voldoen. 

Uiteraard geldt dit alleen voor reizigers die 

hebben geboekt bij een organisatie die is aange

sloten bij SGR. Doel van de brief was ervoor te 

zorgen dat hotels hun Nederlandse gasten niet 

zouden lastigvallen over geld. Helaas is zoiets niet 

altijd te voorkomen. Sommige hoteleigenaren 

zijn bij een faillissement dusdanig bezorgd 

dat ze toch direct betaald willen krijgen. In het 

meest vervelende geval stellen ze reizigers voor 

het blok: óf meteen betalen, óf vertrekken.

TUI-callcenter biedt extra hulp
De meeste Nederlandse reisorganisaties – maar 

helaas niet allemaal, terwijl dat wel wettelijk ver

plicht is – zijn aangesloten bij een garantiefonds 

dat in het geval van een faillissement reizigers 

compenseert. ANVRleden die reizen aanbieden, 

vallen bijna allemaal onder de SGRgarantie

regeling. Bij elk faillissement regent het bij SGR 

bezorgde telefoontjes. 

SGR heeft een callcenter in Amersfoort omdat zij 

een te kleine organisatie is om al die telefoontjes 

zelfstandig af te handelen. Opnieuw onderscheidt 

Nederland zich wat dat betreft van andere landen. 

Net als bij TravelBird benaderde SGR TUI met 

de vraag hún callcenter beschikbaar te stellen. 

Petra Kok van TUI: “Toen de vraag van SGR kwam, 

op maandagmiddag, hebben we meteen een 

telefoonnummer opengesteld en extra mensen 

op het callcenter gezet. Het telefoonnummer 

was primair bedoeld voor de reizigers in het 

buitenland die hulp en bijstand nodig hadden, 

omdat ze bijvoorbeeld uit hun hotel gezet werden. 

Wij namen dan direct contact op met het hotel 

om hen de betaling van die betreff ende hotel

gasten te garanderen uit naam van SGR. We 

hebben die week bijna duizend telefoontjes 

gehad van Thomas Cookklanten. Hierbij waren 

ook klanten die nog moesten vertrekken. We 

hebben hun beknopte informatie gegeven en 

verder doorverwezen naar een ANVRreisbureau.”

Terugvluchten en omboekingen
Behalve hotels moet óók de terugreis van 

Nederlanders worden geregeld. Transavia 

verzorgde 80 procent van alle vluchten voor 

Thomas Cook Nederland. Nadat met de lucht

vaartmaatschappij fi nanciële afspraken waren 

gemaakt, was de terugvlucht van Nederlanders 

gegarandeerd. 

Sommige hotel-
eigenaren stelden 
reizigers voor 
het blok: betalen 
óf vertrekken

Weer een faillissement in de reisbranche.
Dit zijn de lessons learned:
➊  Too big to fail bestaat niet meer. Net als in de bankensector waren er 

geluiden dat de overheid niet zou toestaan dat grote reisorganisaties 
zoals Thomas Cook (met honderdduizenden gedupeerde klanten) failliet 
zouden gaan. Het is toch gebeurd.

➋  Een lange historie biedt geen garantie. Ook reisorganisaties die al 
lang bestaan moeten tijdig hun businessmodel aanpassen. 

➌  Goede communicatie is belangrijk. Onzekerheid is het laatste wat 
klanten willen, zeker als ze in het buitenland zijn. De branche moet 
er alles aan doen om álle reizigers te bereiken. Dat betekent dat een 
algemeen telefoonnummer waar reizigers naar kunnen bellen niet 
afdoende is. Ook alle social media en free publicity moeten worden 
ingezet om klanten te informeren. 

➍  Reisorganisaties moeten hun data goed op orde hebben. Een lijst met 
klanten, hun verblijfplaats, vliegmaatschappij en de contactgegevens 
van hotels helpt enorm bij een snelle afhandeling in het geval van 
faillissement of calamiteiten.
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De afhandeling van faillissementen is een 

tweetrapsraket. Pas als verblijf en terugreis van 

gedupeerde klanten is geregeld, komen reizigers 

aan bod die bij de failliete organisatie hebben 

geboekt maar nog op vakantie gaan. Zij krijgen 

het advies hun reis om te boeken. Voor reis

agenten biedt dit enerzijds een kans – ze hebben 

immers een tweede gelegenheid hun toege

voegde waarde te bewijzen – maar fi nancieel 

kan het een uitdaging zijn. Bij het omboeken 

van een reis moeten ze immers kosten uit eigen 

zak voorschieten (de klant heeft al betaald voor 

Prettig was dat TUI de 
pers ditmaal liet meekijken 

in het callcenter

de eerste, geannuleerde reis). “Bij ons gaat het 

om anderhalf à twee ton dat we hebben moeten 

voorschieten”, zegt Erik van der Waard van Reis

bureau Internoord. “Dat komt boven op de kosten 

van circa 15 medewerkers die bijna de klok rond 

hebben moeten werken en soms zelfs hun eigen 

vrije dagen hebben moeten annuleren.” 

Van der Waard zegt dat zijn bedrijf daardoor niet 

in de problemen is gekomen, maar is wel kritisch 

over de afhandeling van zijn claims. “Omdat 

wij uit drie bedrijfsonderdelen bestaan, moest ik 

voor elke entiteit een hele papierwinkel in orde 

maken. Als ik alle claims bij elkaar had mogen 

optellen, had ik meer dan genoeg om het proces 

digitaal te doorlopen en had het me veel minder 

tijd gekost.”

Open communicatie
Van der Waard ziet nog een andere verbetering 

bij toekomstige faillissementen. Hij is van 

Frank Oostdam, directeur ANVR: “Nederlandse 
klanten zijn heel snel geholpen bij het faillisse
ment van Thomas Cook. Dat leverde wel een 
uitdaging op bij reisagenten: ze moesten immers 
geld voorschieten. Het is belangrijk dat zij hier
door niet zelf in financiële moeilijkheden komen 
en hun aanspraak op SGR dus zo snel mogelijk 
vergoed krijgen. ANVR zal er bij de Autoriteit 
Consument en Markt nogmaals op wijzen dat 
er reisorganisaties zijn die, ondanks de wette
lijke verplichting, niet bij een garantiefonds zijn 
aangesloten. Die situatie moet echt stoppen. Een 
faillissement doet het aanzien van een branche 
altijd schade. Daar heeft ook de reisbranche 
mee te maken. Maar ik denk dat dit iets tijde
lijks is. De Nederlandse reisbranche heeft een 
goede beurt gemaakt met het razendsnel 
oplossen van problemen. Dit is veel sneller 
gegaan dan in de ons omringende landen. 
De omzet van Thomas Cook zal voor een deel 
terechtkomen bij andere reisorganisaties, 
maar niet voor 100%. Dat bleek ook bij OAD. 
Niet alles komt terug in het officiële kanaal; 
een deel van de omzet van Thomas Cook zal 
weglekken naar zelfboeken. Ik vind het daar
naast zorgelijk dat er met het verdwijnen van 
Thomas Cook ook content verdwijnt. De consu
ment heeft minder keuze. Retailers moeten 
ervoor zorgen dat het aanbod niet verschraalt.”

ANVR: “Aanbod 
verschraalt”
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Meer weten? 
Ga naar www.anvr.nl

mening dat de branche de communicatie meer 

naar zich toe had moeten trekken. “Ik begrijp dat 

er op die maandag een onduidelijke situatie was 

en dat de branche pas duidelijkheid kon bieden 

toen Thomas Cook Nederland financieel onver

mogen had aangevraagd. Het gevolg was echter 

dat bij klanten het beeld ging ontstaan dat de 

retail informatie achterhield, niet transparant 

wilde zijn. De irritatie over gebrek aan informatie 

kwam zo een beetje bij reisagenten te liggen.”  

Van der Waard voegt eraan toe dat al zijn klanten,  

op één na, uitermate tevreden zijn. Hij denkt dan 

ook dat zijn reisbureau geen reputatieschade 

heeft opgelopen door het faillissement van  

Thomas Cook. Maar een grondige evaluatie over 

de afhandeling en met name de commu nicatie 

daarover verdient behoorlijk aandacht. 

Goede communicatie is bij elke ‘crisis’ van 

levensbelang. Prettig was dat TUI de pers dit

maal liet meekijken in het callcenter. Petra Kok: 

“Dat hebben we nog niet eerder zo gedaan.  

Normaal gesproken laten we journalisten bij 

calamiteiten niet meekijken omdat we de  

privacy van reizigers willen beschermen. Maar 

nu waren er geen persoonlijke slachtoffers.  

Door televisie en radioreportages te laten 

maken, hebben we geprobeerd om Nederland 

meer inzicht te geven in wat dit faillissement 

voor reizigers betekende, maar ook te laten  

zien hoe de branche zich heeft ingespannen  

om mensen zo goed mogelijk te helpen.”

Op verzoek van SGR deed de ANVR de woord

voering namens het garantiefonds. Met als  

doel om zo goed mogelijk alle ruim honderd 

journalisten die informatie wensten efficiënt  

en adequaat te woord te staan, toelichting te 

geven en interviews te verzorgen.

Goede communicatie  
is bij zo’n crisis  

van levensbelang

“Je kunt niet iedereen 
tevreden houden”

Hans van Hoffen  
(dé VakantieDiscounter): 
“Zondagnacht om vier uur hoorde 
ik van het faillissement. We hadden 
circa 3.500 klanten die al met 
Thomas Cook op reis waren en nog 
eens 7.000 die nog moesten vertrek
ken. Het kwam voor ons niet  
onverwachts en de week voor het 
faillissement hadden we al maat
regelen genomen. Zo lag er een 
brief klaar die we maandagmorgen 
direct naar al onze klanten hebben 
gemaild. Helaas was de boodschap 
voor klanten nogal onduidelijk.  
Dat kwam omdat Thomas Cook 
Nederland aanvankelijk zei dat alle 
vakanties gewoon door konden 
gaan. Het gevolg was dat we plat
gebeld en gemaild werden. Ook via 
social media werden we vaak bena
derd. Onge veer vijf tot tien klanten 

werden – ondanks de financiële 
garantie van SGR – uit hun hotel 
gezet; verschrikkelijk natuurlijk, 
maar we hebben hen direct aan een 
ander onderkomen kunnen helpen of 
de openstaande factuur voldaan. Het 
omboeken van reizen ging vrij soepel 
doordat veel van onze processen 
geautomatiseerd zijn. De meeste 
klanten waren tevreden, maar je 
hebt ook mensen die boos waren 
omdat ze vonden dat het te langzaam 
ging of omdat ze niet meer hetzelfde 
konden boeken als ze hadden en 
tegen een (veel) hogere prijs. Onze 
les zit vooral in de communicatie: 
het is belangrijk klanten goed te 
informeren, maar je moet dat wel 
gedoseerd doen. Als je mensen te 
vaak informatie geeft, die soms  
ook tegenstrijdig is, help je hen 
daar niet mee.”

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

Sans titre-1   1 25/07/19   15:38
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GI Travel streeft naar de perfecte finishing touch

Een cadeautje op 
je hoofdkussen

Directeur Marijke Vink (rechts)  
en manager GI Amsterdam 
Annemieke Stuurman 
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B
Wederom was GI Travel in november partner van het ANVR-
congres. Een reis organiseren voor vakgenoten: dat moet  
wel een extra druk opleggen. Of toch niet? In gesprek met 
Marijke Vink en Annemieke Stuurman: “We hebben niets  
kant-en-klaar op de plank liggen.” Marieke DuijstersRutger Vahl 

 

Belfast. Niet de meest voor de hand liggende 

reisbestemming. Maar daarom juist extra  

interessant. Want wat weet men van die stad? 

Weinig. En dus valt er veel te ontdekken aan 

cultuur en geschiedenis. Om te beginnen met 

de scheepswerf waar ooit de Titanic werd 

gebouwd. Toen de ANVR voor de NoordIerse 

hoofdstad koos als locatie voor het jaarlijkse 

congres ging GI Travel die uitdaging graag aan. 

Maar wel met een gezonde spanning. “Alle klan

ten zijn kritisch, maar de leden van de ANVR zijn 

natuurlijk extra kritisch”, glimlacht Marijke Vink, 

directeur van GI Travel. “Het zijn allemaal mensen 

uit de branche zelf. Die weten precies wat er bij 

het organiseren van een reis komt kijken. Wat  

ze zich misschien minder realiseren is dat het 

organiseren van zakelijke groepsreizen toch 

echt een vak apart is.”

Zelfstandig
In dat vak is GI Travel al veertig jaar specialist. 

Het huidige bedrijf ontstond in 1996 toen het 

Duitse TUI alle aandelen van Arke en Holland 

International overnam. Die bedrijven deden  

in groeps en incentivereizen. Met kantoren  

in Enschede, Rotterdam en Amsterdam kreeg  

Vink de opdracht er één bedrijf van te maken. 

Uiteindelijk bleven er twee kantoren over  

(in Amsterdam sinds 1999 onder leiding van  

Annemieke Stuurman en Rotterdam sinds  

2006 onder leiding van Sylvia van Loon).  

In 2006 werd GI Travel via een management

buyout zelfstandig. 

Met circa 27 medewerkers is GI Travel samen met 

zusterbedrijf Holland Destination Management 

actief in de MICEbranche (meetings, incentives, 

congressen en events). Voor zakelijke klanten 

organiseert het bedrijf studie en nascholings

reizen, internationale meetings maar bijvoor

beeld ook meerdaagse personeelsuitjes. Er is 

één kenmerk dat al die reizen met elkaar verbindt. 

“Anders dan andere reisorganisaties hebben we 

vrijwel niets kantenklaar op de plank liggen”, 

zegt Annemieke Stuurman. “Bij elke aanvraag 

beginnen we van voren af aan en maken de reis 

dan helemaal op maat. Dat maakt dit werk zowel 

hartstikke leuk en bijzonder als erg uitdagend.”

Alles zelf doen
Het moeilijkst aan groeps en incentivereizen, 

stellen Vink en Stuurman, is dat je de hele 

wereld moet kennen. “In vrijwel elk land en in 

elke stad zijn we afhankelijk van goede partners. 

Tweemaal per jaar gaan we naar een internatio

nale beurs waar we onze bestaande en mogelijk 

nieuwe partners ontmoeten. We screenen ze 

uitvoerig. Heeft de klant eenmaal voor een 

bestemming gekozen, dan kan het een optie 

zijn eventueel samen de aangeboden locaties  

te bekijken.”

GI Travel werkt voor multinationals maar ook 

voor het mkb. Iedereen heeft andere wensen. 

Ook de hoogte van het budget wisselt sterk. 

Een cadeautje op 
je hoofdkussen

Trend: de sociale dimensie
Klanten zoeken bij buitenlandse reizen naar een maatschap
pelijke invulling. Lekker eten, goed slapen en mooie uitstapjes 
moeten, als het kan, gecombineerd worden met ‘het goede 
doel’. Het betekent dat GI Travel in den vreemde op zoek  
gaat naar maatschappelijke projecten. Annemieke Stuurman: 
“In Wenen werken wij onder andere samen met een hotel  
dat deels gerund wordt door vluchtelingen. Het mooie is dat 
hotelgasten in contact komen met de vluchtelingen, hun  
verhalen horen maar ook helpen bij hun integratie in de  
westerse samenleving door ze ook mee te nemen op  
excursies in Wenen.” Een ander project betreft het opknappen 
van schooltjes in Afrika. Ook daar hebben klanten van  
GI Travel al eens succesvol een bijdrage aan geleverd.
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“Voor een bedrijf uit Rotterdam organiseren we 

een jaarlijkse personeelsreis voor twintig mensen”, 

aldus Stuurman. “Maar we doen ook reizen voor 

twee of driehonderd personen.” Gaat er de ene 

week een groep advocaten op reis, de week erop 

kunnen het salesmanagers zijn die hun target 

hebben behaald. Met zoveel verschillende soorten 

klanten en reisbestemmingen duurt het twee tot 

drie jaar voor een nieuwe medewerker helemaal 

is ingewerkt. Vink: “Onze medewerkers moeten 

van alle markten thuis zijn. Wij doen alles zelf, 

van inkoop en verkoop, het maken van menu

kaarten tot het boeken van vluchten en het 

bestellen van op maat gemaakte cadeautjes.”

Naar het honkballen
In opdracht van een klant organiseert GI Travel 

regelmatig een studiereis naar Silicon Valley in 

Californië. Vink: “Wij regelen de hotels, het ver

voer maar ook waar de groep gaat lunchen en 

dineren. Daar hoort dan ook een avondpro

gramma bij. Meestal doen we een voorbezoek, 

waarbij we afspraken maken met restaurants, 

hotels et cetera. Er kan, als de klant dat wil, een 

projectmanager van GI Travel mee. Dat is niet 

alleen om de klant te ondersteunen, maar ook 

om zeker te weten dat we krijgen wat is afge

“ Nieuwe partners 
screenen we altijd 
uitvoerig”



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

sproken. Je wilt niet dat je afgesproken hebt  

dat de groep gaat dineren op de bovenste ver

dieping met fraai uitzicht en vervolgens wordt 

weggestopt in de kelder.”

In de visie van Vink en Stuurman gaat het bij 

incentive en groepsreizen om de details. Ook 

de finishing touch is belangrijk. “We maken veel 

werk van een gepersonaliseerd cadeautje dat 

onze gasten bijvoorbeeld op hun hoofdkussen 

vinden. Dat kan bijvoorbeeld een lokale speciali

teit met het logo van de klant zijn, met daarbij 

een persoonlijke brief. We willen dat mensen 

zich speciaal voelen.”

Complexer dan men denkt
GI Travel ziet dat bedrijven vaker zelf hun 

groeps of klantenreis organiseren of kiezen 

voor een partner die goedkoper lijkt. Maar uit

eindelijk komen veel klanten terug, constateert 

Stuurman: “Het organiseren van een groepsreis 

is complex, zeker met veel deelnemers. En 

omdat mensen het in hun werk steeds drukker 

krijgen, ontdekken ze dat het lastig is dan ook 

nog eens een reis te organiseren. Bovendien 

vergissen ze zich soms in de kosten. Dan zien  

ze dat een lowcostmaatschappij adverteert met 

vluchten voor een paar tientjes. Ze realiseren 

zich niet dat die kosten enorm stijgen als je  

voor een groep boekt.”

Minder exclusief
Een andere trend is dat de sky niet meer de limit 

hoeft te zijn. De tijd van steeds verder en steeds 

exclusiever is wel voorbij. Vink en Stuurman 

zien dat Europa de favoriete bestemming is  

voor de meeste klanten. Dat komt mede door 

een groeiend milieubewustzijn. Zo wordt vaker 

de trein gepakt. Stuurman: “Een andere trend is 

dat bedrijfsreizen korter duren. Mensen hebben 

minder tijd dan vroeger, kunnen niet meer een 

week van kantoor zijn. En daarbij merk ik dat vrije 

tijd heilig is. Vroeger was zondag weg niet zo’n 

probleem; nu willen veel klanten die dag toch 

liever thuis zijn voor familie, vrienden of hobby’s.”

“Bedrijfsreizen worden 
steeds korter”



Het vakantie-
gevoel…
zodra u de deur uitstapt

Welcome to Amsterdam Airport

Schiphol Travel Taxi 
■  Geen gesleep met koff ers;
■  Vanaf uw deur tot aan de vertrekhal en retour;
■  24 uur per dag, 7 dagen per week;
■ Door heel Nederland;
■  Gegarandeerde beschikbaarheid;

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.

Met Schiphol Travel Taxi begint uw vliegreis op de drempel van uw eigen deur. Waar u ook woont, wanneer u wilt. Geen gesjouw 

met koff ers of afhankelijk zijn van wegbrengers en afhalers. Op de avond voor vertrek wordt uw ophaaltijd bevestigd.

Reserveren:

Via uw  ANVR reisbureau, Schiphol.nl 

of bel met 0900-8876 (€ 0,10 p/min.)

schiphol.nl/traveltaxi
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Een toeristische sector zonder plasticvervuiling. Dat is de ambitie van 
de meer dan 150 organisaties die de International Tourism Plastic 
Pledge hebben ondertekend. De Nederlandse reisbranche neemt 

daarmee het voortouw om wegwerpplastic wereldwijd terug te dringen. 
Om bestemmingen ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden.

iStock, Getty imagesJosé Mast 

Minder plastic. 
Dat beloof ik.

WWegwerpplastic is slecht voor het toerisme. 

Reizigers klagen over vervuilde stranden en 

verpeste uitzichtpunten door een overvloed aan 

afgedankte plastic fl esjes, tasjes en verpakkingen. 

Maar het toerisme is tegelijkertijd een belangrijke 

veroorzaker van al dat afval. Gasten zijn gewend 

geraakt aan welkomstcocktails met twee plastic 

rietjes. En als een hotel de afstandsbediening 

niet verpakt in plastic, is de hygiëne niet bewe

zen. “We hebben reizigers verkeerd opgevoed”, 

erkent Paulien van der Geest van Footprint 

Travel, een van de bedenkers én ondertekenaars 

van de plastic pledge. “We hebben jarenlang 

gezegd: ‘Je moet alleen water kopen in een fl es 

met een gesealde dop.’ Daarom durven reizigers 

nu niet te drinken uit een waterkan die het hotel 

speciaal voor hen heeft neergezet. Maar hotels 

willen echt niet dat gasten ziek worden!”

DMC’s helpen mee
De plastic pledge is een belofte die reis organi    sa

ties en andere belang hebbenden doen om het 

gebruik van wegwerpplastic terug te dringen. 

Op het praktijkevent Better holidays op 

26 september stonden al 100 ondertekenaars 

op het podium. Inmiddels zijn het er meer dan 

150 en hun aantal groeit nog steeds. Allemaal 

ondersteunen ze het voornemen om doelen 

en meetmethoden voor vermindering van 
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afvalplastic vast te stellen voor de internationale 

toeristische sector. Dat begon twee jaar geleden 

in Bali. De afvalberg die toeristen daar achter

lieten was te groot voor de Balinezen alleen. 

Daarom besloten de Nederlandse reisorganisa

ties SNP, Footprint Travel, FOX Verre Reizen, 

Riksja Travel, Sawadee Reizen en Better Places 

samen de plaatselijke reisindustrie te gaan 

helpen, onder leiding van MVO Nederland. De 

eerste fase was de bewustwording van hotels 

en gidsen. Saskia Pepping van MVO Nederland: 

“Daarbij hebben de Destination Management 

Companies heel goed werk verricht. Zij hebben 

bij hotels aangedrongen op de vermindering 

van het gebruik van plastic en hen gemotiveerd 

om hun afval te laten inzamelen door een 

betrouwbaar bedrijf. Dat gebeurt inmiddels al 

veel meer dan vroeger.”

Businesscase
MVO Nederland zag bovendien een kans 

voor de chemische en recyclingsector. “De 

beste manier om te laten zien dat je plastic 

Wat doet de ANVR? 
Op het ledendeel van de ANVR-website vind je onder 
‘Verantwoord toerisme’:
 Tips voor vakantiegangers
 Een toolkit voor accommodaties om plastic terug te dringen
  Een voorbeeldbrief voor lokale agenten en/of leveranciers met 

een oproep om mee te helpen

De ANVR communiceert over de plasticproblematiek met aangesloten 
reisondernemingen, overlegt met stakeholders en faciliteert tools. Het 
doel is dat leden hun partners, leveranciers en lokale agenten bewust 
 maken van de rol van de toeristische sector in de plasticvervuiling. Ook 
neemt de ANVR deel aan de internationale werkgroep onder leiding van 
het UN Environment Programme.



niet in de natuur moet dumpen, is er een 

business  case van te maken. Van afvalplastic 

kun je prima nieuwe, hoogwaardige producten 

maken. Als hoteliers met eigen ogen een strand

stoel van afvalplastic zien, verhoogt dat de 

motivatie om mee te doen”, vertelt Saskia Pepping.

Wereldwijde aanpak
Na het succes op Bali was de tijd rijp voor een 

wereldwijde aanpak, de International Tourism 

Plastic Pledge. Saskia Pepping: “Hoe meer 

bedrijven en organisaties zich verantwoordelijk 

voelen voor het terugdringen van afvalplastic, hoe 

beter. Met een werkgroep van grote en kleine 

bedrijven in de toerismesector gaan we nu een 

roadmap opstellen met concrete, haalbare doel

stellingen. Ook UNWTO en de Ellen MacArthur 

Foundation zijn daarbij. Het doel is dit in het 

eerste kwartaal van 2020 klaar te hebben.”

Minder plastic bespaart geld
Nog beter dan plastic recyclen is onnodig gebruik 

van plastic voorkomen. Hotels hebben daar een 

belangrijke rol in, weet Rachel McCaff ery. Zij is 

medeoprichter van Travelwithoutplastic.com 

en coauteur van een toolkit voor hotels. “Wij 

moedigen hotels aan in een spreadsheet te zetten 

Een gemiddeld hotel 
verbruikt een half 
miljoen plastic items 
per jaar

“Daarbij hebben de Destination Management 

Companies heel goed werk verricht. Zij hebben 

bij hotels aangedrongen op de vermindering 

van het gebruik van plastic en hen gemotiveerd 

om hun afval te laten inzamelen door een 

betrouwbaar bedrijf. Dat gebeurt inmiddels al 

veel meer dan vroeger.”

Businesscase
MVO Nederland zag bovendien een kans 

voor de chemische en recyclingsector. “De 

beste manier om te laten zien dat je plastic 



18 Reiswereld

“Het was tijd voor een 
wereldwijde aanpak”

 Mijn reisfavo’s



wat ze het afgelopen jaar hebben uitgegeven 

aan plastic. Zo’n overzicht maakt het onderwerp 

tastbaar. Dan zie je dat een gemiddeld hotel al 

minstens een half miljoen items per jaar verbruikt. 

Daarvan is 15 procent heel makkelijk te vervan

gen zonder dat de gast er ook maar enig nadeel 

van ondervindt. Papieren rietjes en houten 

roerstaafj es zijn net zo goed als plastic. In Italië 

zag ik zelfs pastarietjes! Een hotel met een grote 

plastic voetafdruk kan die dus heel makkelijk 

verkleinen en tegelijkertijd geld besparen.” 

Hotelketen IHG ging nog een stap verder en 

verving de fl esjes shampoo en bodylotion in de 

badkamer door dispensers. Californië heeft zelfs 

Ook meedoen?
Onderteken de plastic pledge op tourismplasticpledge.com. 
Hier kun je ook kennis, hulpmiddelen en best practices delen.

“Californië 
heeft zelfs 
flesjes in 
hotelkamers 
verboden”

in de hele staat de fl esjes in hotelkamers verbo

den. Rachel: “Veel bedrijven zijn op de goede 

weg. Het is niet erg als het langzaam gaat, als 

je maar in de goede richting blijft bewegen.” 

Bali is al schoner
Marjolijn van Driel van FOX Verre Reizen heeft 

Bali in de afgelopen twee jaar al schoner zien 

worden. “Bedrijven mogen geen kleine plastic 

tassen en rietjes meer meegeven aan hun klan

ten. Daardoor is er aanmerkelijk minder zwerf

vuil. Onze reizigers nemen hun eigen linnen tas 

en hervulbare fl es mee. Is er tijdens een busreis 

plastic afval, zoals frisdrankfl essen, dan zamelt 

de chauff eur dat in. In Vietnam en Thailand, 

Sri Lanka en ZuidAfrika gaan we nu dezelfde 

aanpak toepassen, ook met lokale DMC’s, om 

het plasticprobleem daar te helpen oplossen.”

Hervulbare bidon
De Nederlandse touroperators hebben in Bali 

samengewerkt om de app Refi llMyBottle nieuw 

leven in te blazen, zodat toeristen kunnen zien 

waar ze hun eigen bidon kunnen laten bijvullen. 

Paulien van der Geest: “Als ik een hotel bezoek, 

vraag ik altijd of ik mijn eigen fl es mag bijvullen, 

eventueel tegen betaling. We raden onze reizigers 

aan hetzelfde te doen. Het hotel wil niets liever 

dan gelukkige klanten. In luxere hotels zie ik 

steeds vaker mooie glazen fl essen in de kamer. 

Dat is een best practice en ik hoop dat er daar 

meer van komen.”

Meer draagkracht
De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat de 

plastic pledge verschil gaat maken. Marjolijn 

van Driel: “De pledge zorgt voor draagkracht. 

Ook bedrijven buiten de branche beginnen 

in actie te komen. CocaCola bijvoorbeeld wil 

ook niet dat hun fl esjes op het strand belanden. 

Willen we blijven reizen, dan moeten we 

de bestemmingen ook voor de toekomst 

aantrekkelijk houden. Daar staan we voor.”
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 Mijn reisfavo’s

Als manager van een reisbureau maakte ik kennis 
met de reiswereld. Twintig jaar en verschillende 
banen verder ben ik nu spreker binnen de reis-
branche. Mijn specialisatie is het ontwikkelen  
van een digitale strategie voor bedrijven, waarbij  
de consument centraal staat en de organisatie is 
ingericht op basis van de customerjourney (de reis 
die een klant maakt voordat hij een vakantie boekt, 
red.). In de spaarzame vrije tijd die ik heb, ga ik 
altijd op reis en neem ik sowieso mijn man Bart 
(45) en zonen Cas (13) en Jurre (10) mee. Vanuit  
klimaatoogpunt maken we bewust geen verre  
reizen. Daarbij: in Europa is nog zoveel moois te 
ontdekken! Daarom bezoeken we – op Texel na – 
altijd nieuwe bestemmingen. Mijn werk laat ik 
thuis als ik op vakantie ben: mijn telefoon gaat  
uit zodat mijn eigen batterij weer op kan laden. 
Standje nul noemen wij dat bij ons thuis.

“Mijn mannen gaan altijd mee”

Naam: Eveline Erkelens (43) 
Functie: customer  
experience manager
Werkzaam in de  
reisbranche sinds: 1999

Tweede thuis    
Texel voelt als ons 
tweede thuis. Het is dan 
ook een van de weinige 
plekken waar we regel-
matig terugkeren. 
Hoewel ik er niet dol op 
ben, gaan we hier altijd 
naar Vakantiepark  
De Krim. Gelegen op het 
uiterste puntje van het 
eiland loop je zo het bos 
in of het strand op. 

Glamping   In de zomer-
vakantie gaan we graag  
kamperen. Toen de kinderen 
klein waren, koos ik altijd een 
locatie met Nederlandse eige-
naren zodat er veel vriendjes 
waren om mee te spelen. 
Camping Les Ranchisses in het 
zuiden van de Ardèche is mijn 
favoriet. Het ligt prachtig aan 
het water tussen de beboste 
heuvels en er is van alles te 
doen: zwemmen, hiken, raften, 
wandelen en klimmen.

Heuse influencers   Het komt regelmatig 
voor dat vrienden en kennissen een jaar later 
onze reis overdoen. Mijn man en ik grappen dan: 
“we worden nog eens influencers”. Zo zijn we  
vorig jaar in Denemarken geweest waar we 
Jutland hebben ontdekt. Naast Legoland is  
daar zoveel te beleven: Slot Egeskov, de typisch 
Deense dorpen met gekleurde huisjes en de 
brede stranden en bossen.

Road trippin’  Ooit willen we een roadtrip door 
de Verenigde Staten maken. Het lijkt me geweldig om 
de jongens San Francisco en New York te laten zien. 
Bij voorkeur overnacht ik bij accommodaties die 
duurzaam zijn. Mooi om te zien hoeveel verder de 
volgende generatie hier al in is. Zo zegt mijn zoon als 
ik naar Parijs ga: “je gaat toch wel met de trein?!”

3
4

5

2The Big Apple     Mijn grote liefde is New York. Ik ben er twee jaar geleden 
voor het eerst geweest en ben inmiddels de hele stad al doorgefietst. Als 
kunstliefhebber vind ik het heerlijk om rond te struinen in het Guggenheim 
Museum of MoMA en na afloop te lunchen in The Modern. Tip: schaf voordat 
je gaat de New York Pass aan. Dat scheelt veel wachten.

1



WWW.TRAVELCOLLEGE.NL                    INFO@TRAVELCOLLEGE.NL

LEER WANNEER
JIJ WILT

BEHAAL JE EIGEN 
CERTIFICATEN

KRIJG INZICHT IN 
JE VOORUITGANG

BEPAAL ZELF 
WAT JE LEERT

STARTEN MET EXCEL

FOUTLOOS NEDERLANDS

EN NOG VEEL MEER!

ZAKELIJK ENGELS & DUITS

EFFECTIEF DOORVRAGEN

TIME MANAGEMENT

WELKE CURSUSSEN KUN JE VOLGEN?

ONBEPERKT WERKEN AAN JE 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

 GRATIS ONLINE LEREN VOOR REISPROFESSIONALS!
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Never a dull moment in de reisbranche. 
Wat zijn de nieuwste technologieën om 
succesvoller reizen te verkopen? We vroegen 
het Roy Platje van RED Online Marketing.

Beter online 
verkopen 

Gepersonaliseerde 
websites
“Online personalisatietechnieken worden steeds 

beter betaalbaar”, zegt Roy Platje. “Als een bezoeker 

terugkeert naar je website, is het niet handig als hij 

opnieuw de navigatiestructuur af moet om de beke

ken informatie terug te vinden. Dan haakt hij mis

schien af.” Online personalisatietechnieken zorgen 

ervoor dat je site is aangepast aan het laatste surf

gedrag van de bezoeker. Eerder bekeken reizen staan 

daardoor netjes op de homepage. Platje: “Deze tech

nieken bestaan al langer, maar waren erg kostbaar. 

Nu ben je voor een paar tientjes per maand klaar.”

Mobile first
Check het maar eens: het merendeel 

van je bezoekers komt online binnen 

via zijn mobiel. Mensen willen ook steeds 

vaker op hun mobiel een reis kunnen 

boeken. Probeer als bedrijf daarom zo 

mobiel mogelijk bezig te zijn, adviseert 

Platje. “Medewerkers in onze branche 

bekijken advertenties, landingspagina’s 

en acties vaak achter hun desktop. Maar 

dat is niet wat de eindconsument ziet. 

Ik ken een bedrijf waar de medewerkers 

op vrijdagmiddag verplicht op hun 

mobiel moeten werken. Dat gaat minder 

snel dan op de desktop, maar ik vind het 

een goed idee. Zo weet je precies wat de 

mobiele consument meemaakt.”

En tot slot: specialiseer!
Door de voorgaande technieken 

wordt het gemakkelijker om je te 

specialiseren in één markt of één 

doelgroep. Daar hebben consu

menten meer behoefte aan. Platje: 

“Specialiseer je bijvoorbeeld in pak

ketreizen voor eenoudergezinnen 

naar Turkije – ik noem maar 

wat. Dat geeft echt meerwaarde. 

Mensen hebben meer vertrouwen 

in je en rijden er graag voor om 

om bij jou als specialist aan tafel 

te kunnen zitten.” 

Naam: Roy Platje
Functie Eigenaar van 
RED Online Marketing in 
Utrecht, winnaar Digital 
Marketingbureaus 
Emerce100 in 2019.

AI-gestuurd
Google en Facebook weten door allerlei technieken 

veel over ons gedrag en persoonlijke voorkeuren. 

“Die kennis kun je steeds beter inzetten om je 

product bij de juiste doelgroep aan te bieden”, 

zegt Platje. “Zo kun je adverteren op persoonlijke 

interesses, gezinssamenstelling en inkomen. 

Bij iemand die gaat trouwen, zorg je bijvoorbeeld 

dat er een banner oppopt over huwelijksreizen.” 

Leuk experiment: zoek eens met je collega’s op 

‘vakantie Griekenland’. Je krijgt allemaal andere 

adverteerders te zien. 

iStockAnnemarie van Dijk 
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Nederlandse reisaanbieders zijn verplicht om 
zich aan te sluiten bij een garantiefonds. 

Voor luchtvaartmaatschappijen bestaat die 
verplichting echter niet. Is een luchtvaart-

garantiefonds wel nodig? Vier experts 
geven hun mening.

Een luchtvaart-
garantiefonds is 

hard nodig “De politiek 
is aan zet”

Naam: Don Kaspers
Functie: CEO van D-rt Groep

“Een luchtvaartgarantiefonds 
is een goede zaak. Wel heb ik 
enigszins moeite met de formu-
lering ‘hard nodig’ in de stelling. 
Dat suggereert dat er niets op 
dit punt gebeurt. Onze organisa-
tie heeft namelijk een verzeke-
ringsproduct dat wel degelijk 
ook een vliegticket compenseert 
bij schade. Maar ik denk dat het 
goed is dat de garantie wettelijk 
wordt geregeld. De afgelopen 
jaren lieten zien dat luchtvaart-
maatschappijen vaak een hoop 
onzekerheid met zich meebren-
gen. Lastig voor de gemiddelde 
consument, en overigens ook 
voor zakenmensen. Het lijkt me 
dat de politiek nu echt gehoor 
moet gaan geven aan het geluid 
uit de sector. Dat klanten vanuit 
Nederland altijd weg of weer 
terug kunnen. En nóg mooier is 
natuurlijk een luchtvaartgaran-
tiefonds op Europees niveau.”

De stelling

Monique de Ligny



iStock
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Met nog drie partijen –  
de Consumentenbond,  
de ANWB en Stichting 
Garantiefonds Reisgelden 
– heeft de ANVR onlangs 
een voorstel ingediend 
voor een wettelijk lucht
vaartgarantiefonds, voor 
alle vluchten vanaf een 
Nederlandse luchthaven. 
Een dergelijk fonds moet 
voorkomen dat miljoenen 
klanten en reisaanbieders 
de dupe worden van een 
failliete airline. Niet alleen 
worden klanten via een 
dergelijk fonds financieel 
gecompenseerd, ook  
worden ze teruggehaald 
van hun vakantiebestem
ming. Op een ticket zal 
ongeveer een kwartje 
extra worden geheven. 
Deze heffing, zo is het 
voorstel, kan heel efficiënt 
via de airporttaks worden 
geïnd. Zo bouwt het fonds 
kapitaal op, waarvan de 
rente over enkele jaren 
voldoende moet zijn om 
compensaties te verlenen. 
Het wachten is nu op een 
uitspraak van de politiek. 

Klanten  
en reis- 
 aanbieders 
beschermen

“Beperk de  
schade voor  
klanten”
Naam: Walter Schut, 
Functie: Adjunct-directeur 
ANVR

“Ja, absoluut! Een luchtvaart-
garantiefonds beschermt  
klanten én reisaanbieders.  
Uit cijfers blijkt dat het aantal 
faillissementen van luchtvaart-
maatschappijen de laatste jaren 
toeneemt. Klanten valt niets  
te verwijten. Ze boeken vaak 
maanden van tevoren een  
ticket en hebben geen enkel 
inzicht in de (financiële) positie 
van een airline. Een luchtvaart-
garantiefonds beperkt voor hen 
de schade. Niet alleen omdat 
ze hun geld terugkrijgen, ook 



“Liever geen 
gedwongen  
gelden heffen”
Naam: Harm Kreulen 
Functie: Directeur KLM 
Nederland

“Wij zijn geen voorstander van 
een luchtvaartgarantiefonds. 
Voor consumenten is het 
belangrijk dat een bedrijf finan-
cieel gezond is en z’n verplich-
tingen nakomt. Betrouwbare  
en financieel gezonde lucht-
vaartmaat schappijen worden  
zo gedwongen gelden te heffen, 
om de consument zekerheid  
te geven over zwakkere maat-
schappijen. Daarmee geef je 
feitelijk een concurrentie- 
element uit handen. Daarnaast 
wordt het steeds ingewikkelder 
om alle toeslagen en heffingen 
in de prijsopbouw van een ticket 
transparant weer te geven. Het 
heffen van zulke toeslagen, die 
we vervolgens weer af moeten 
dragen, is een wat oneigenlijke 
taak voor een luchtvaartmaat-
schappij. Zo worden we steeds 



“Nu is er rechts-
ongelijkheid”
Naam: Joyce Donat 
Functie: Woordvoerder 
Consumentenbond

“Van harte mee eens. Op dit 
moment bestaat er in feite een 
rechtsongelijkheid voor passa-
giers. Als een reisorganisatie 
failliet gaat ben je verzekerd 
voor vertragingen, annuleringen, 
overboekingen of andere kosten. 
Maar consumenten die een los 
vliegticket kopen zijn dat niet. 
Wij vinden dat ook deze klanten 
beschermd moeten zijn. Het 
gaat om vaak grote bedragen, 
die ver van tevoren worden 
betaald. Voor consumenten  
is het niet in te schatten wat  
de precieze situatie is van een 
luchtvaartmaatschappij. Valt 
zo’n maatschappij om – en dat 
zien we steeds vaker gebeuren –, 
dan is het niet meer dan billijk 
dat ook hier een garantie fonds 
voor komt. Voor pakketreizen 
bestaat al een wettelijke  
garantie. Ook luchtvaartmaat-
schappijen kunnen zich hier 
niet meer aan onttrekken.”



omdat er dan voor wordt gezorgd 
dat ze snel en adequaat naar 
huis of naar hun vakantieadres 
kunnen. In Denemarken is al 
een luchtvaartgarantiefonds en 
het blijkt goed te werken. Het 
kost slechts een paar dubbel-
tjes extra per ticket. Begin in 
Nederland, dan is de kans  
groter dat het op termijn ook  
in Europees verband wordt 
geregeld.”

meer een soort inningskantoor, 
terwijl we er niets aan verdienen. 
Ten slotte: zo’n garantiefonds 
werkt alleen wanneer álle lucht-
vaartmaatschappijen die vanuit 
Nederland opereren eraan 
meedoen. Eerlijk gezegd zie  
ik dat niet zo gauw gebeuren.”
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Uiteraard bewegen de eisen van de zakelijke  

reiziger zich mee met de tijd. Bijvoorbeeld de 

wens om zo duurzaam mogelijk te reizen is 

sterk toegenomen. En ook de roep om optimale 

transparantie is, met dank aan internet, sterk 

gegroeid. Maar de meeste wensen en eisen zijn 

van alle tijden, zo is de ervaring van Tessa van 

Willigen, oprichter en directeur van Maritime 

Travel Service (MTS) uit Rotterdam: “Het gaat 

vooral om snelheid en flexibiliteit. Wat je wel 

ziet, is dat met name kleinere bedrijven vaker 

zelf de wat simpeler reizen willen boeken. Als je 

elke maandag naar Madrid moet en elke don

derdag terugvliegt, ja, dan kun je dat prima zelf 

doen. Wij bieden onze klanten daarvoor een 

online tool aan. Wat ook iets van de laatste tijd 

is, is dat steeds meer bedrijven rapportages over 

het aantal gevlogen miles willen hebben, zodat  

ze de CO
2
uitstoot kunnen compenseren. De 

reisagent kan dat aanleveren.”

Vraag naar alternatieven 
Van Willigen constateert ook dat er steeds meer 

behoefte komt aan alternatieven voor het lucht

verkeer. Probleem is alleen dat waar een wil is, 

niet altijd een weg is: “De vraag naar treinreizen 

stijgt, maar voor veel trajecten is het vliegtuig 

nog altijd het meest efficiënt. Wij hebben veel 

Wie is Tessa van Willigen?
In 2002 startte Tessa van Willigen Maritime Travel Service uit 
Rotterdam, dat nu veertien medewerkers telt. Ze komt uit een 
ondernemersgezin en wist als twaalfjarig meisje al dat ze in  
de reisbranche wilde werken: “We verhuisden naar Australië. 
Wilde ik mijn familie in Nederland blijven zien, dan moest ik 
ofwel heel rijk worden, of in de reiswereld gaan werken. Na  
de middelbare school heb ik in Sydney een reisopleiding 
gevolgd, en na wat werk bij reisorganisaties ben ik in 2002  
met MTS gestart.”

Voor het organiseren van een zakenreis gelden andere  
criteria dan voor een toeristische trip. Efficiency en  
flexibiliteit zijn belangrijker dan zon of rust. Groot voordeel 
voor de ondernemer in dit segment: minder keuzestress.

Business  
 as usual? 

NFP, iStockRuud Slierings 

Het organiseren van een zakenreis
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Bij een zakenreis is  
er zelden sprake van 
keuzestress

klanten in het Rotterdamse havengebied, bijna 

niemand pakt het vliegtuig naar Parijs. De Thalys 

is veel sneller. Maar als je naar Londen wilt met 

de Eurostar moet je eerst naar Brussel en daar 

overstappen. Tijdrovend en onhandig. Voor ons 

is het boeken van treinreizen ook minder aan

trekkelijk, het kost veel meer tijd. We wachten 

met smart op een bookingtool waarmee we 

sneller en simpeler treinen kunnen reserveren.”

Snel en efficiënt 
Van Willigen werkt met haar bedrijf MTS vooral 

voor mkbbedrijven, ondernemers die snel en 

goed – en goedkoop – willen reizen, zegt ze: 

Vijf basics voor  
de zakenreis
1.  Zorg voor een geldig paspoort (“Dat is echt geen loze tip!”).
2.  Vroeg boeken levert ook bij zakenreizen voordeel op.
3.  Sla het 24 uursnoodnummer van de reisagent in je  

telefoon op.
4.  Check online in (service op de luchthaven kost soms extra).
5.  Gebruik de app van je zakenreisagent voor altijd actuele 

informatie. 

“Bijna niemand onderneemt een zakenreis voor 

zijn plezier. Het is een investering, in een relatie, 

een salestraject, een nieuwe markt of een part

nership. Bij een zakenreis is informatie over wat 

er te doen is op de bestemming eerder storend 

dan relevant. Men wil korte info over reis en 

verblijf en dat is het. Er is ook zelden keuzestress, 

zoals je bij consumenten wel ziet. Het is zakelijk 

en pragmatisch.”

Aanvraag gaat altijd door
Een ander aspect dat kenmerkend is voor het 

werk in de zakelijke reisbranche: vrijwel elke aan

vraag gaat door. Van Willigen: “Zakenreizen wor

den alleen aangevraagd wanneer het nodig is. Bij 

toeristische reizen gaat het vaak om veel uitzoek

werk met de kans dat de reis toch niet geboekt 

wordt. Ik vond dat, toen ik nog in de toeristen

sector werkte, soms behoorlijk frustrerend.”

Langdurige relaties
Wat bij uitstek kenmerkend is voor de zakelijke 

reisbranche: opdrachtgever en reisagent gaan 

doorgaans langdurige relaties aan. Hoe beter  

je elkaar kent, hoe effectiever het boeken van 

zaken  reizen verloopt. En als je met een vaste  

travelpartner werkt, is het makkelijker om de 

administratie van alle zakenreizen centraal te 

beheren. MTS levert reisoverzichten als de klant 

dat wil. Het is tweerichtingsverkeer, beaamt  

Van Willigen: “Beide partijen investeren in de 

relatie. De meerwaarde van onze kant zit vooral 

in het ontzorgen. Wij hebben langdurige relaties 

met klanten en weten precies waarop we moeten 

letten bij een boeking. Is het kostenaspect 

belangrijk, moet je naar comfort op zoek,  

moet het heel strak gepland worden, huurauto 

nodig? Kortom, hoe efficiënt je een zakenreis 

ook organiseert, het is toch altijd maatwerk.”



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

SC_B_Cares_200_260_2019_NED.indd   1 06-11-19   10:10
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Marieke Duijsters
Mijn werk

Remco Kuilman richtte 
drie jaar geleden Aviclaim 
op. Aviclaim regelt  
compensatieclaims voor 
passagiers bij problemen 
met vluchten. 

“Passagiers hebben wettelijk 
recht op compensatie als er  
problemen zijn met hun vlucht, 
zoals vertragingen en annulerin-
gen, of als de vlucht overboekt 
blijkt. Aviclaim helpt hen om die 
compensatie efficiënt te claimen. 
Er zijn meer partijen die dat doen, 
maar wij hebben een software-
systeem dat automatisch contro-
leert of er problemen zijn op een 
vlucht en of deze claimbaar zijn. 
We stellen klanten dan ook zel-
den teleur. Dat is een van de 
leukste kanten van dit werk: wij 
maken heel veel consumenten 
gelukkig, omdat ze iets van ons 
krijgen. We werken op no-cure-
no-paybasis; dus moeten we zelf 
veel voorfinancieren, zoals alle 
rechtszaken. Daar lag, vooral bij 
de start van Aviclaim, onze grote 
uitdaging. Na een paar flinke 
successen – zo kregen we Ryanair 
op de knieën toen hun piloten 
staakten – is onze basis nu 
behoorlijk solide. Een van mijn 
eigen mooiste reiservaringen  
was Myanmar. De mensen daar 
zijn straatarm en geven toch een 
derde van hun bezittingen weg. 
Daar kunnen wij nog iets van 
leren. Sindsdien geef ik veel aan 
kleinschalige goede doelen.”

“Wij maken  
heel veel 

consumenten 
gelukkig”

Naam: Remco Kuilman (29)
Functie: Oprichter/directeur 
Aviclaim
Sinds: 2016

Monique de Ligny
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KLM maakt zich al jaren sterk voor een duurzamere luchtvaart en is voortdurend
op zoek naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo
maken we gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof en vliegen we met
schonere en stillere vliegtuigen. Ook laten we niets na om ons afval te
verminderen en slimmer te recyclen. Lees meer over onze route naar
duurzaamheid op - klm.nl/fl yresponsibly

Samen op weg naar een
duurzame wereld


