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Beste lezer,

steeds hoogwaardiger wordt, blijkt
wel uit de cijfers van de Geschillencommissie Reizen. Het aantal
klachten is ook het afgelopen jaar
weer drastisch gedaald en zit nu
beneden de 500.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat de boekingscijfers nog niet
om naar huis te schrijven zijn.
Wat dat betreft lijdt onze sector
nog steeds, net als andere consumentgerichte sectoren, onder het
gebrek aan consumentenvertrouwen en de nog steeds tegenvallende consumentenbestedingen.
We hebben nog goede hoop dat
we dit jaar redelijk in de buurt
van het resultaat van vorig jaar
terechtkomen. Het jaar is nog
lang en de consument boekt heel
erg laat, dus er is geen reden voor
paniek. Toch zou een opleving van
het consumentenvertrouwen zeer
welkom zijn.
Uit deze ‘View’ blijkt wel weer dat
veel van onze brancheactiviteiten
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Succesvol willen zijn in de reissector betekent dat je als ondernemer keuzes moet maken, dat je je
moet focussen en dat je moet differentiëren of je differentiëringskenmerk moet zoeken. Dat was
vroeger al zo maar dat is, gelet op
de huidige economische omstandigheden, alleen maar belangrijker geworden. Het gezegde luidt
niet voor niets: ‘Kies en je wordt
gekozen’! De succesvolle reisondernemingen zijn zonder uitzondering bedrijven met een heldere
propositie. Hoe verschillend die
proposities ook zijn, één ding hebben ze wel gemeen en dat is dat
ze goede kwaliteit bieden.
Kwaliteit bieden in alles wat
je als reisonderneming doet,
wordt (ondanks of dankzij de
economische crisis) alleen maar
belangrijker. En dat die kwaliteit
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in het teken staan van het verhogen van kwaliteit. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen dat wij voor onze
leden (online en offline) werken
aan het level playing field; of het
nu gaat om de herziening van de
consumentenvoorwaarden, controle op prijstransparantie, boekingskosten of het veranderende
‘shopgedrag’ van de consument.
Ik denk dat dit een goede en toekomstgerichte keuze is.

Frank Oostdam
Directeur ANVR

Inhoudsopgave
WK Voetbal: Don’t look away
Travel BBQ at the beach
Toetreding buitenlandse leden
Prijstransparantie
CO2-calculator
Ed Nijpels over e-Ambitie
Connecting customers op Cyprus
Wat wel en wat niet in de reissom

Copyright © ANVR 2014
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt in welke vorm dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

Reiswerk Pensioenen: versterking bestuur
Raad van Kinderen over vakantie
EU buigt zich over reisvoorwaarden
Nog geen schot in CAO-onderhandelingen
Reiswerk Topclass op Curaçao

View - mei 2014

04
08
10
13
14
16
18
23
24
27
28
31
32
3

Reisbranche heeft belangrijke rol in campagne tegen kinder- en jongerenprostitutie

‘De vakantieganger is een deel
van de oplossing’
*** Carla Overduin

De rol van de reisbranche is cruciaal bij de strijd tegen kinder- en jongerenprostitutie in de wereld. Dat blijkt duidelijk bij de campagne ‘Don’t look away’
rond het WK-voetbal in Brazilië, waarvoor oud-Feyenoord speler John de Wolf
als ambassadeur is aangetrokken. Niet alleen het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, maar ook de ANVR schaart zich volledig achter deze campagne;
de brancheorganisatie en haar leden strijden al jaren tegen dit misbruik.
“De reisindustrie is zo belangrijk. Zij is immers het kanaal waarlangs we
heel veel reizigers kunnen bereiken”, zegt Martien Swart, die namens Plan
Nederland de campagne coördineert.
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De Nederlandse campagne
“Don’t look away” is een initiatief
van Plan Nederland, Free a Girl,
ECPAT en Terre des Hommes en
sluit nauw aan bij de internationale campagne. Het is vooral
de bedoeling om reizigers aan te
sporen om te melden als zij iets
verdachts zien in Brazilië als het
gaat om kinderprostitutie. “Het
is tevens een bewustwordingscampagne”, zegt Swart. “We zijn

er blij mee dat de ANVR nauw
betrokken is bij ons langlopende
project om kinderprostitutie in
Brazilië tegen te gaan en zich ook
bij deze campagne aansluit.”
Je kunt je wel afvragen of touroperators er happig op zullen
zijn om hun klanten bij reizen
naar het feestelijke voetbalevenement of sowieso een zonnige
vakantie naar Brazilië te confronteren met de sombere boodschap
van kinderprostitutie? Swart:
“Natuurlijk is het een fantastisch event en een zonvakantie
is mooi, maar reizigers moeten
zich wel realiseren dat er ook
een keerzijde is. Het publiek kan
zich opstellen als bemiddelaars,
zorgen dat er iets verandert. Het
is niet de bedoeling dat vakantiegangers als mini-detectives gaan
rondlopen, maar als je iets ziet,
kun je het melden en draag je
je steentje bij aan de oplossing
van dit probleem. Dat idee dat je
zelf iets kunt doen, geeft mensen
toch een prettig gevoel.”

Oplossing
“Vakantiegangers zijn een deel
van de oplossing”, zegt Elise
Allart, Manager Duurzaam Toerisme van TUI Nederland. “Het
meewerken aan de oplossing
van dit probleem is een ieders
taak. Van de lokale partijen, de
reiswereld, maar ook van vakantiegangers. Onze klanten maken
gebruik van onze infrastructuur,
ze zitten bij ons aan boord van
het vliegtuig. We kijken niet naar
hen met een beschuldigende
wijsvinger. Het gaat om bewustwording. Als je iets ziet, meld het.
Zo kan de politie cases opbouwen
en komen de bad guys achter de
tralies.”
Voor TUI gaat het verder dan
deze campagne rond het WK.
De marktleider werkt sinds 2010
actief samen met Plan Nederland in een vierjarig project om
seksuele exploitatie van kinderen
en jongeren in Brazilië te voorkomen. Een praktisch ingestoken
project waarbij Braziliaanse

Half miljoen kinderen
De situatie rond kinderprostitutie wereldwijd is ernstig, ook in
Brazilië. Brazilië kampt, ondanks flinke economische groei, met
grote inkomensongelijkheid en ernstige criminaliteit. Vooral straatkinderen en kinderen uit de krottenwijken, favelas genoemd, zijn
bijzonder kwetsbaar voor seksueel misbruik en uitbuiting. Volgens
de Verenigde Naties zijn jaarlijks honderdduizenden kinderen in de
leeftijd van zeven tot achttien jaar het slachtoffer van kinderprostitutie in steden zoals Rio de Janeiro en Fortaleza. Ook kindersekstoerisme, veelal vanuit Europa, blijft een probleem in met name
resort- en kustgebieden in het noordoosten van Brazilië.
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Simpel weg met
de Europeesche
Een goed verzorgde reis kan niet zonder een goede verzekering.
Daarom wil Europeesche Verzekeringen ook graag met u samenwerken. U vindt bij ons
enthousiaste, deskundige mensen die er voor zorgen dat de verzekeringen tot in de
puntjes worden geregeld. Met uitstekende producten die bescherming bieden, zekerheid
en houvast. Dat maakt verzekeren bij de Europeesche simpel en eenvoudig.
U verzorgt de reis, wij de rest. Eenvoud, helderheid en maatwerk kenmerken de reis- en
recreatieverzekeringen van de Europeesche. Van een maatschappij met al negentig jaar
ervaring met reizen en recreatie mag u dat verwachten.
De Europeesche, een partner waar u 100% zeker van kunt zijn.

jongeren vier maanden lang een
toeristische opleiding krijgen en
worden geholpen bij het vinden
van een baan in de hotelsector.
150 Jongeren zijn inmiddels
opgeleid en de eersten hebben al
een baan.

heeft in een gedwongen situatie,
omdat ze geen andere uitzichten
heeft. Bij die gedachte gaan al
mijn haren overeind staan.” De
Wolf zal te zien zijn in advertenties en media-uitingen van de
campagne.

Realiteit

Er is een samenwerking met SBS6
en onderdeel van de campagne
is ook dat de oud-voetballer met
zijn zonen Desley (24) en Rodney
(26) afreist naar Brazilië met een
SBS6-team. Het team volgt het

De bekende oud-Feyenoord
speler en voetbaltrainer John
de Wolf is het gezicht van de
campagne ‘Don’t look away’. Hij
hoefde niet lang na te denken
toen hij werd gevraagd om
ambassadeur te worden. “Dit
onderwerp raakt me. Ik denk
dat het niet gezond en niet goed
is dat dit gebeurt. We kunnen
misschien wel denken dat het de
ver-van-mijn-bed-show is, maar
door zo’n WK komt het best
dichtbij. Ik heb zelf twee volwassen zonen, maar mijn vriendin
heeft een dochter van zestien.
Je moet er niet aan denken dat
een meisje van die leeftijd of
jonger wordt misbruikt, seks

leven van een meisje dat vanaf
jonge leeftijd in de prostitutie
heeft gewerkt en De Wolf en
zijn zonen zullen opvanghuizen

te koop is in de wereld en de
boodschap doorgeven aan hun
leeftijdgenoten. Het is realiteit.”
De reportages worden uitgezon-

‘Het zal best schokkend zijn, ook voor mijn kinderen’
voor meisjes bezoeken, projecten van Free a Girl. “Het zal
best schokkend zijn, ook voor
mijn kinderen. Maar ik vind het
belangrijk dat zij zien wat er

Informatie voor touroperators
De boodschap van de campagne is: als een vakantieganger iets ziet
tijdens de vakantie in Brazilië of tijdens zijn aanwezigheid bij het
WK dat hij niet vertrouwt, dan wordt hij gevraagd dit te melden.
Dat kan via www.meldkindersekstoerisme.nl en in Brazilië via
hotline 100 (via mobiel met de landscode +55 ervoor). Voor touroperators is verder campagnemateriaal beschikbaar, zoals flyers en
banners. Neem hiervoor contact op met Plan Nederland via: info@
dontlookaway.nl , want hoe vaker dit onder de aandacht wordt
gebracht hoe beter het is voor de kinderen die het betreft.
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den in ‘Hart van Nederland’ en in
een langere SBS6-documentaire.
De uitzendingen staan gepland
tussen maandag 12 en vrijdag
16 mei. Er komt ook nog een
minidocumentaire. Daarvan is
nog geen uitzenddatum bekend.
De Wolf: “Veel Nederlanders
weten misschien heel in de verte
dat dit gebeurt, maar niet precies
wat. Natuurlijk mag iedereen
plezier hebben, maar het is toch
heel belangrijk dat je weet wat
je moet doen als je iets ziet wat
niet klopt. Ik zie voetballiefhebbers en vakantiegangers niet als
potentiële sekstoeristen, maar
als bondgenoten. Met z’n allen
moeten we dit aanpakken.”
‹‹
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Save the Date:

Travel BBQ at the beach
*** Gerrie Brand

Voor wie is dit evenement precies
bedoeld?
Oostdam: “De doelgroep bestaat
uit het management en de
directies van Nederlandse reisondernemingen en bedrijven die
zich verbonden voelen met de
reisbranche. Zij hebben al een
officiële uitnodiging ontvangen.”
Buis: “We hebben gezamenlijk
een gastenlijst opgesteld en
hopen zo’n vierhonderd man te
mogen verwelkomen.”
Vanwaar deze betrokkenheid
van Schiphol bij de Nederlandse
reisbranche?
Buis: “Voor veel mensen begint
hun vakantie bij Schiphol. We
zijn dus een belangrijk onderdeel van de reisbeleving. Wij

Op 26 juni a.s. organiseren de ANVR en Amsterdam Airport
Schiphol het relatie-evenement ‘Travel BBQ at the beach’ bij
strandclub Bloomingdale in Bloemendaal aan Zee. Netwerken
onder het genot van een hapje en drankje in een inspirerende
omgeving en met goede muziek, dat is wat de deelnemers
mogen verwachten. Hanne Buis, director Aviation Marketing
van Schiphol en Frank Oostdam, directeur ANVR, lichten het
initiatief toe.

profileren ons dan ook naar de
reisbranche als partner in het
reisproces. De reisondernemingen zijn onze oren en ogen in de
markt en signaleren als eerste
welke producten en diensten we
moeten aanbieden of aanpassen.
Andersom geldt, dat wij de passagiers te woord staan en assisteren

als ze eenmaal op Schiphol zijn.
Bovendien kunnen reisondernemingen hun klanten een app
aanbieden in hun eigen huisstijl,
die door ons wordt voorzien

‘Netwerken staat dan ook centraal bij de Travel BBQ’
van informatie over hun vlucht,
parkeren, speciale aanbiedingen,
verbouwingen, welke gate de passagier moet hebben, enzovoorts.
We vullen elkaar dus goed aan
in het creëren van een mooie
reisbeleving.”
De ANVR organiseert al een altijd
drukbezochte nieuwjaarsreceptie
en het bekende jaarlijkse congres
in november. Waarom moet deze
Travel BBQ ook op de agenda
worden gezet?
Oostdam: “Je komt elkaar in deze
branche vaak even tegen, maar
er blijkt behoefte te bestaan aan
de mogelijkheid om langer met
elkaar van gedachten te wisselen.

8

Wij zien het als één van de taken
van de ANVR om ondernemers in
de gelegenheid te stellen elkaar
te zien en te spreken. Netwerken
staat dan ook centraal bij de
Travel BBQ. Het is volgens mij
een heel mooie aanvulling op de
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andere twee ANVR-evenementen,
zowel qua opzet als qua timing.”
Buis: “Schiphol en de Nederlandse reisondernemingen
liggen in elkaars verlengde in
het reisproces. In die zin is het
belangrijk dat we met elkaar
in contact blijven. Daarom zie
ik de Travel BBQ als een mooie
gelegenheid om te vernemen wat
er speelt in de reisbranche. Het
werkt natuurlijk ook de andere
kant op: als Schiphol kunnen
we proactief laten weten wat
er gaande is op de luchthaven,
bijvoorbeeld ten aanzien van de
verbouwingswerkzaamheden,
nieuwe diensten en bestemmingen.”

Dapper hoor, een evenement op
het Nederlandse strand.
Oostdam: “De zon schijnt, daar
heb ik alle vertrouwen in. En als
het weer onverhoopt wat minder
is, dan biedt Bloomingdale voldoende beschutting om toch een
heel erg leuke avond te hebben.
Door een regenbui zou ik me dan
ook absoluut niet laten weerhouden van deelname.”
Buis: “Ik ben een positief en optimistisch mens, dus ik ga ervan
uit dat de zon schijnt. Zo niet: het
strand is ook mooi als het weer
wat minder is. En trouwens, een
slechte zomer betekent dat de
reisbranche goede zaken doet.”

Hanne Buis

Frank Oostdam

dat we gekozen hebben voor een
barbecue op een locatie, die past
bij de reisbranche: jong, levendig en dynamisch. Die mensen
ontvang je niet op een stoffige
congreslocatie. Bloemendaal aan
Zee is cool en een mooie plek,
wat past bij de uitstraling die we
aan het evenement willen geven.”

En, wordt deze Travel BBQ een
vast agendapunt voor de Nederlandse reisbranche?
Buis: “Wat mij betreft wel. We
zullen na afloop goed evalueren
of dit concept beter aansluit bij
de behoefte van de branche.”
Oostdam: “Gezien de positieve
reacties tot nu toe, zeg ik: ja.” ‹‹

Vorig jaar ging het gezamenlijke
‘black tie’-evenement Motion niet
door. Welke lessen hebben jullie
daaruit getrokken?
Buis: “Motion werd gelanceerd
in een tijd dat de reisbranche het
moeilijk had. Er moest worden
bezuinigd en er vielen zelfs
ontslagen. Het voelde gewoon
niet goed om onder die omstandigheden een high-end evenement met champagne te houden.
Daarom hebben we dit jaar voor
een informele ambiance gekozen: met de voeten in het zand,
een biertje en een barbecue met
elkaar bijpraten.”
Oostdam: “Uit de evaluatie van
Motion bleek, dat men behoefte
heeft aan een informeel, laagdrempelig evenement. Vandaar
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Reise Service Deutschland voldoet aan Nederlandse voorwaarden

Eerste buitenlandse reisonderneming
lid van ANVR
***Liza Bruggeling
Er zijn op dit moment ook andere
buitenlandse ondernemingen lid
van de ANVR, maar dit zijn van
oorsprong Nederlandse b
 edrijven
die hun hoofdkantoor naar
Zwitserland hebben verplaatst.
De fysieke aanwezigheid van
de onderneming in Nederland
veranderde hierbij niet. RSD is
het eerste bedrijf zonder formele
vestiging in Nederland dat vanuit
Duitsland actief wordt op de
Nederlandse markt. Het bedrijf
dient daarom te voldoen aan de
wettelijke eisen, maar als lid ook
aan de eisen die de ANVR stelt
aan reisondernemingen.

Beschermde consument
“De Nederlandse reiziger is wettelijk goed beschermd”, aldus

Reise Service Deutschland (RSD), gevestigd in München, is de
eerste volledig buitenlandse reisonderneming die lid is geworden van de ANVR. De touroperator heeft zich begin maart
officieel bij de brancheorganisatie aangesloten. Walter Schut,
adjunct-directeur van de ANVR en verantwoordelijk voor de
intake van nieuwe leden, bevestigt dat het hier niet bij blijft:
enkele andere touroperators uit Duitsland, Denemarken en
Ierland hebben ook interesse getoond in deze ingang naar de
Nederlandse markt.
Walter Schut

Schut. “Dit hoge serviceniveau is
voor buitenlandse reisondernemingen niet altijd even makkelijk
te halen. Het is de taak van de
ANVR om op alle terreinen te
bekijken of de garanties die de
buitenlandse onderneming de
consument biedt, voldoende

ANVR-directeur Frank Oostdam (li.) en Horst Zsifkovits, directeur RSD Reise Service Deutschland

vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie. De calamiteitenverzekering, die in Nederland erg
goed is, is in het buitenland bijvoorbeeld vaak anders geregeld.
Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid. De eisen die wij stellen
zijn niet onredelijk, maar wel
stevig. Zo is de aansprakelijkheid
die wij eisen van onze leden wel
wat meer dan een opgepoetste
bromfietsverzekering. In sommige gevallen leidt dat tot een
aanvullende verzekering. Dat
maakt het niet eenvoudig, maar
wat voor de ANVR wel interessant is, is dat wij steeds meer
ervaring krijgen in het toelaten
van buitenlandse bedrijven tot de
Nederlandse markt.”

Voordelen
Een lidmaatschap van de ANVR
biedt RSD en andere touroperators veel voordelen, aldus Schut.
“RSD kan de ANVR-Consumentenvoorwaarden hanteren en
is nu tevens aangesloten bij de
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Geschillencommissie. Ook hanteert de ANVR eisen voor garantie bij financieel onvermogen
en repatriëring. Wat betreft de
aansprakelijkheid is een aanvullende verzekering speciaal voor
Nederlandse reizigers afgesloten
om te voldoen aan de ANVReisen. Tevens is het bedrijf deelnemer geworden van de Nederlandse Calamiteitenverzekering,
een initiatief van Mandema &
Partners. Dit is speciaal voor met
name buitenlandse bedrijven
als het lidmaatschap van het
Nederlandse Calamiteitenfonds
niet te realiseren is. Het bedrijf
kan ook zeker profiteren van de
bekendheid van de ANVR bij de
Nederlandse consument. Als die
een logo van de ANVR ziet tijdens
het boeken van de reis, zal dat
het vertrouwen in de reisonderneming vergroten. De consument
is dan immers verzekerd van
diens kwaliteit.”

Het mes snijdt hier aan twee
kanten: door het ANVR-logo te
voeren, geeft de buitenlandse
reisonderneming ook aan dat
naar alle zaken is gekeken en dat
alles klopt. “De ANVR checkt het
bedrijf en bekijkt ook of er met
Nederland vergelijkbare garan-

Model
ANVR-voorzitter/directeur Frank
Oostdam is blij met het eerste
buitenlandse lidmaatschap. “Met
het ANVR-lidmaatschap neemt
RSD een voortrekkersrol in,
wat bij de toelating van andere
buitenlandse reisondernemingen

‘Zo is de aansprakelijkheid wat meer dan een
opgepoetste bromfietsverzekering’
ties zijn waar de onderneming
aan dient te voldoen”, aldus
Schut. “De consument kan dus
met een gerust hart op reis.”

Reise Garant
Duitse bedrijven kunnen geen
lid worden van de Stichting
Garantiefonds Reisgelden (SGR),
want die staat alleen open
voor Nederlandse en Zwitserse
bedrijven. Maar er is een vergelijkbare garantstelling voor RSD
gevonden in de vorm van Reise
Garant. “De garantie bij een
faillissement geldt hierbij ook
nadrukkelijk voor Nederlandse
consumenten”, legt Schut uit.
“Tevens is RSD in Duitsland lid
van ANVR’s zusterorganisatie
DRV.”

als model kan dienen. RSD is een
grote touroperator en wij zijn er
trots op dat voor een buitenlands
bedrijf het ANVR-lidmaatschap
van belang wordt geacht als kwaliteitskeurmerk naar klanten.”

Buitenlandse interesse
Zowel Oostdam als Schut bevestigt dat meerdere buitenlandse
touroperators belangstelling
hebben getoond voor het ANVRlidmaatschap. “Deze bedrijven
zitten nog in de molen”, aldus
Schut. “In de praktijk gaat er
behoorlijk wat tijd in de behandeling van die verzoeken zitten,
omdat het niet eenvoudig is om
alternatieve garanties te geven
die vergelijkbaar zijn met de
Nederlandse situatie.”
‹‹

Geen korting

column

Zullen we het eens lekker over auto's hebben? Geen leasebakken, maar gewoon
privé gekochte auto's. Na een tonnetje of twee aan kilometers moet zo'n ding ingeruild worden. Vriendelijke, smetteloos en dus een beetje saai geklede autoverkopers
wijzen bij die gelegenheid op de pracht van in de kleur van de carrosserie gespoten
spiegels van het aan te schaffen modelletje. Alsof je al jaren wellustig naar andermans in de kleur van de carrosserie gespoten spiegels hebt geloerd. Maar goed.
De verkooptoon verandert op slag als de inruiler ter sprake komt. Meewarig loopt
die snotneus eromheen, mompelt iets van 'destijds een leuke auto' en noemt vervolgens een bedrag waarvoor je tegenwoordig niet eens een fiets kunt aanschaffen.
Wàt? Zo weinig? Jarenlang heb je erin rondgetoerd, zowat gewóónd, de kinderen
hebben ooit halverwege Frankrijk die achterbank nog zo heerlijk vol gekotst, je
hebt er jarenlang het halve voetbalelftal wekelijks ingepropt, en dan zó'n bedrag
voor al die zoete nostalgie? Hoe diep kun je een mens kwetsen?
Ja, zegt de stropdas, maar ik kan deze week korting geven op onze XLS uitvoering.
Donder op met je korting, denkt de klant, inwendig nog natrillend van de inruilschok. En zo komen we op een cruciaal punt. Als die verkoper, ook wel sales-medewerker genoemd, geen idee waarom, maar dit terzijde, als die jongen nou slim was
geweest, dan had ie het woord korting nooit in de verkoopmond genomen. Dan
had ie gezegd: U heeft een pracht auto in te ruilen. U heeft 'm acht jaar vertroeteld, begrijp ik. Daar geven wij graag duizend euro meer voor. Huilend valt de
klant vervolgens het salespak in de armen. Dat er op die nieuwe auto vervolgens
geen korting wordt gegeven, dondert niet. Dat poetst de emotie weg. Iedereen blij.
Ach, had ik dit maar zelf bedacht. Maar dat is natuurlijk weer eens niet zo. Het
idee werd me door een geniale reclameman, tegenwoordig ook wel communicatiedeskundige genoemd, alweer geen idee waarom, enfin, het werd me door een
vakman aangereikt.
Enige conclusies vallen uit het voorafgaande toch wel te trekken. Ten eerste: Het
begrip 'korting' is gedevalueerd, uitgehold, afgekloven en passé. Korting. Het lijkt
iets maar het is niks. Hier, pak maar aan, ik heb een hele voorraad sigaren uit
eigen doos. Er zit niks persoonlijks aan. In de reiswereld struikel je desondanks
over de kortingen. Vroegboekkorting, laatboek (ook wel last minute genoemd, geen
idee waarom, maar soit) -korting en de korting voor diegenen die noch vroeg noch
laat boeken. Ertusseninkorting dus. Hef die kortingen gewoon op.
En dan komen we bij conclusie twee: Kies voor een echt persoonlijke aanpak. Mooi
te combineren met conclusie één. Zeg tegen een klant: Wat heeft U een leuk gezin.
Er mag er eentje voor niks mee. Kleine Thea is de gelukkige. Kost niks.

Eerlijk speelveld

Kortom, ga al die kortingen eens turven in reclame-uitingen. En probeer daarna
moe geturfd eens niet hetzelfde te roepen. Verzin wat leuks.

Walter Schut vindt niet dat de ANVR aan meer buitenlandse
concurrentie werkt. “Wij menen dat de Nederlandse markt de
concurrentie met buitenlandse aanbieders prima aan kan. Het is
immers niet eenvoudig om succesvol te zijn op onze markt. De
buitenlandse aanbieders krijgen enerzijds eenvoudiger toegang
tot de Nederlandse markt en anderzijds zorgen de gelijke eisen
voor een eerlijk speelveld.”

En op de valreep nog een dingetje over reclame. Laatst las ik een advertentie van
een reisorganisatie in De Volkskrant helemaal. Van a tot z. Waarom? Omdat ie
opviel. Eén beschaafd steunkleurtje, warm roodbruin. Simpel verhaaltje: We hebben leuke reizen voor u zonder gedonder. En geen twintig foto's van cruiseboten,
knalblauwe zwembaden, felgele koperen ploerten of wat dan ook. In de beperking
ligt de kwaliteit verscholen. En ze gaven geeneens korting.
Jan Emous
Radiopresentator/tekstschrijver/interviewer

View - mei 201411

lke
vanaf we
lf
e
z
s
wil
ie
K
uw klant
uze
n
e
v
a
h
t
ruime ke
luch
n
e
e
is
r
en. E
stvertrekk
aankom
,
n
e
d
ij
t
ek
uit vertr irlines.
a
tijden en
p
nkomen o ?
a
a
t
s
u
r
e
Uitg
ming
tiebestem bij
n
a
k
a
v
e
d
ie
transfer d
Boek een
past!
uw klant
tot
eldienst
Van pend ervoer!
st v
aangepa

Wij bied
en
accomm de beste
odaties
aa
voor de
ideale v n
akantie
Kies zelf
.
de verbli
jfsduur.

Ontde
kd
zelf en e vakantiebe
boek d
s
irect ee temming
n huur
auto!

Ervaar het nieuwe boeken via

Smart Shopping

Contact:
info@waverunner.nl
0495-577789

In belang van de branche

Transparantie van prijzen is (bijna helemaal)
goed geregeld
*** Theo de Reus

Vooral de zelfregulering door
de branche zelf, daartoe aangespoord door de ANVR en Recron,
heeft goed gewerkt. De bij de
ANVR aangesloten bedrijven
zijn inmiddels goed op weg om
aan de voorwaarden van de ACM
te voldoen. Voor de Autoriteit
Consument & Markt is dit reden
om meer afstand tot de reissector
in acht te nemen, al is er volgens
Anita Vegter, bestuurslid van de
ACM, nog een lange weg te gaan.
De ACM blijft handhavend
optreden tegen bedrijven die
de regels niet naleven. Hierbij
gaat het vooral om transparantie
van reisprijzen. Uitgangspunt
hierbij is dat alle onvermijdbare
kosten zijn opgenomen bij of in
de eerste aanbiedingsprijs die de
klant te zien krijgt. Op die manier
komt deze later in het boekingsproces niet voor verrassingen te
staan.

Op de vingers getikt
Soms gaat het nog wel eens mis.
In april werd de Spaanse online
aanbieder eDreams, die ook
in Nederland actief is, door de
Reclame Code Commissie op zijn
vingers getikt wegens misleidende aanbiedingen. De kwestie
eDreams kwam in februari aan
het rollen nadat de ANVR een
klacht had ingediend bij de
Reclame Code Commissie.
Deze oordeelt nu dat adverten-

Goed nieuws uit Den Haag, eind vorig jaar: de transparantie
van prijzen in de reisbranche is belangrijk verbeterd, zelfs zo
goed dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de branche
van haar prioriteitenlijst heeft gehaald.

ties van eDreams op maar liefst
vijf punten in strijd zijn met de
Reclamecode en misleidend zijn.
Zo adverteerde eDreams op de
Nederlandse website met een
ticket naar Barcelona voor 34
euro, maar een klant die de hele
boeking doorliep, moest uiteindelijk 78,99 euro betalen.
Niet alleen de bescherming van
de consument was hierbij in
het geding, maar ook het level
playing field in de branche.
Immers, wanneer bedrijven als
eDreams adverteren met ‘kale’
prijzen, dan komen reisbedrijven
die zich wel aan de regels houden
op achterstand te staan, aangezien hun prijzen wel alle bijkomende kosten bevatten. Daarmee
zijn zij bij een eerste globale
prijsvergelijking in het nadeel.

Maatregelen
‘Het is goed dat hier paal en perk
aan wordt gesteld’, zegt Walter
Schut, adjunct-directeur van
de ANVR. De ANVR juicht de
uitspraak van de Reclame Code
Commissie toe en heeft de ACM
verzocht snel maatregelen te
nemen tegen eDreams.

Walter Schut

Volgens Schut is moeilijk aan te
geven hoe hoog de boete zal uitpakken die de ACM kan opleggen
indien eDreams niet op de juiste
wijze adverteert. Prijsvechter
Ryanair kreeg vorig jaar nog een
boete van 370.000 euro opgelegd
voor een serie overtredingen. “Als
ze je pakken, dan doen ze het
goed”, stelt Schut.
De ACM kan per overtreding
tienduizenden euro’s boete
opleggen. Aangezien de Reclame
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Code Commissie bij eDreams
op vijf punten overtredingen
heeft geconstateerd, kan dat dus
behoorlijk oplopen. Schut: “Maar
belangrijker is dat we dit soort
gedrag uitbannen en dat iedereen zich aan de regels houdt.
Dat is in het belang van de hele
branche.”
‹‹
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ANVR ontwikkelt meetinstrument voor carbon management

‘We combineren het beste van
bestaande systemen’
*** Carla Overduin

Reizen neemt zo’n vijf procent
van de uitstoot van kooldioxideemissies door de mens voor zijn
rekening. “In de langere termijnvisie van de ANVR staat dat we
onze CO2-voetafdruk in 2025
flink gereduceerd willen zien.
Maar je kunt die niet verkleinen
als je niet eerst meet wat je precies doet als reisbranche, daarom
willen we een goede calculator ontwikkelen”, zegt Gerben
Hardeman van de ANVR. “Er zijn
nu veel verschillende methoden
voor het meten, reduceren en
compenseren en de verschillen
zijn enorm. Dat valt niet uit te
leggen aan de consument.” De
carbon calculator kan in eerste
instantie door reisorganisaties
worden gebruikt om de carbon
footprint van vakanties op een
eenduidige manier te berekenen.
In een latere fase kunnen reizen
worden gelabeld met de carbon
footprint, zodat de consument
zelf kan zien welke reis hij CO2
wil compenseren.

Labeling
SNP-directeur Gert Nieuwboer
is een van de initiatiefnemers
van de calculator. “Ik raakte
geïnspireerd door het betoog
van de Zweedse professor
Stefan Gössling, gespecialiseerd
in duurzaamheid, tijdens het
Vakantiebeurscongres Changes
in Tourism. Volgens Gössling
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Bij de ene airline kun je de CO2-uitstoot voor een retourtje
Bangkok compenseren met een paar euro, bij de ander is het
een tienvoud. En moet je bij je hotel nu letten op een icoon van
een groene boom, blad of sleutel om te weten of ze de juiste
milieumaatregelen nemen? De consument ziet het groen voor
de ogen en gelooft het wel. Hoog tijd voor een helder verhaal
vanuit de ANVR. Een aantal touroperators, NHTV en de ANVR
hebben daarom het initiatief genomen voor project ‘Carmatop’,
dat als doel heeft om een carbon calculator te ontwikkelen; een
meetinstrument voor touroperators om de CO2-voetafdruk van
vakanties op een eenduidige manier te berekenen. Hiermee kan
de touroperator straks carbon management inzetten bij het
samenstellen van zijn reizen en zijn klant eerlijk voorlichten,
bijvoorbeeld via een carbonlabel. Komende zomer kan de eerste
pilot al draaien.

heeft de consument behoefte
aan eenduidige labeling, zoals de
energielabels in de witgoedsector
of in de auto-industrie. Ik sprak
directeur Floris Fluitsma van
Sawadee, die al zo’n label had
voor zijn eigen reisaanbod, en
we kwamen tot de conclusie dat
je zoiets op brancheniveau moet
ontwikkelen. De ANVR heeft dit
meteen opgepikt.” Het resultaat
is het project ‘Carmatop’, betaald
met een RAAK-overheidssubsidie,
waarbij de NHTV en Hogeschool
Zeeland de opdracht hebben
gekregen om een calculator te
ontwikkelen.
Vraag is wel waarom touroperators de consument zouden wijzen
op de negatieve invloed van

reizen op het milieu, dat snijdt
immers in de eigen handel?
Nieuwboer: “Wij geloven in open
communicatie met de klant, ook
over de effecten van zijn reis.
De carboncalculator wordt geen
verplichting. Elke ANVR-touroperator moet straks zelf besluiten
of hij iets met labeling gaat doen.

Maar als je het doet, dan in elk
geval op basis van een door de
ANVR goedgekeurde, goed werkende calculator.”

Vervoer
Paul Peeters is inmiddels ruim
een jaar als projectleider bij de
NHTV aan de slag met ‘Carmatop’. De insteek is om niet het
wiel opnieuw uit te vinden,
maar om van alle rekensystemen
de beste te combineren in een
carboncalculator. Deze calculator moet de uitstoot berekenen
van zowel vervoer en verblijf, als
vermaak. Vervoer zet de meeste
zoden aan de dijk met zo’n 75
procent aandeel in de kooldioxide uitstoot, de accommodatie
neemt 20 procent voor haar
rekening en de rest komt op het
conto van activiteiten. De NHTV
begon met het zoeken naar een
goed systeem dat de uitstoot van
vluchten in kaart kan brengen.
“Niet eenvoudig”, aldus Peeters.
“De calculators werken heel

Test u mee?
Project Carmatop loopt in maart 2015 af, want dan is het streven
dat het carboncalculator-systeem draait en een organisatie is
opgericht, die deze onderhoudt.
Wilt u de carboncalculator testen voor uw reisorganisatie? Neem
dan contact op met Gerben Hardeman via ghardeman@anvr.nl.
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Gerben Hardeman

verschillend. Een goed systeem
weegt niet alleen het aantal
mijlen mee, maar ook het type
vliegtuig, de configuratie, het
aandeel van start en landing in
de vlucht, charter of lijndienst,
enzovoort. Je moet bedenken
dat er 17.000 vliegtuigen op de
wereld zijn, goed voor een miljoen vluchtsegmenten per jaar.

Gert Nieuwboer

Paul Peeters

Hotels
Was vliegvervoer al lastig, het
in kaart brengen van de carbon
footprint die hotels per overnachting veroorzaken is zo mogelijk
nog complexer. Peeters: “Er zijn
een miljoen hotels. Travelife,
het systeem dat verschillende
touroperators gebruiken, is goed,
maar heeft nog maar een paar

‘Sommige systemen zijn okay, maar geen
enkele is super’
Korte vluchten in toestellen met
weinig stoelen zijn inefficiënter
dan een chartermaatschappij die
zijn vliegtuigen vol boekt.”
De conclusie: “Sommige systemen zijn okay, maar geen
enkele is super. De eenvoudigste
oplossing momenteel lijkt om
het systeem van RDCaviation te
gebruiken, een Britse organisatie
die allerlei data rond luchtvaart
registreert.” Andere vervoersvormen zijn iets eenvoudiger
te meten, aldus Peeters. “De
spoorwegbedrijven hebben een
redelijke uitstoot-database per
land, bij bussen is de grootte van
touringcars een aardige maatstaf en bij auto’s zullen we de
uitstoot baseren op een zevental
autohuurklassen.”

duizend hotels in kaart gebracht.
We vonden een systeem met
250.000 hotels, maar dat dekt
nog altijd maar een kwart.
Daarom gaan we op basis van
gedetailleerde gegevens die we
van zo’n duizend hotels hebben
een model op basis van schatting
vaststellen, waarmee we aan de
hand van een aantal kenmerken
de carbon footprint kunnen
bepalen. We moeten ergens
beginnen. We bieden hoteliers
aan ook zelf met goede meetgegevens te komen.”
Ook excursies worden onder de
loep genomen, aldus de projectleider. “We zullen daarvoor
proberen richtlijnen op te stellen,
eventueel met een een standaardwaarde. Denk aan een lijstje met

een gemiddelde uitstoot voor
een dag heli-skiën, een panoramavlucht of een excursie per
fourwheeldrive.”

Kosten
Zelf alles meten is onbetaalbaar, maar betrouwbare data
van bestaande organisaties zijn
evenmin gratis. Gerben Hardeman van de ANVR benadrukt
dat de carboncalculator staat
of valt met de betaalbaarheid
en het draagvlak. De interesse
onder de ANVR-touroperators is
zeker aanwezig. “Er doen al zo’n
twintig touroperators mee aan
de testfase.” De RAAK-subsidie
is bedoeld voor het MKB, dus

grote jongens zoals TUI Nederland en Thomas Cook vallen
hier niet onder. Maar zij gaan
de calculator wel testen. “Het is
natuurlijk de bedoeling dat de
grote mainstream touroperators
meedoen, anders zou het voor
de consument nog onduidelijk
blijven”, aldus Hardeman. “Het
is ook niet de bedoeling dat de
ANVR dit gaat beheren. Er moet
een businessmodel komen van
een organisatie die zo kostenneutraal mogelijk gaat werken, zodat
niemand hier ‘nee’ tegen hoeft te
zeggen vanwege de kosten.”
Worden de kosten een breekpunt? Peeters: “De voorwaarde
voor financiële haalbaarheid is
wel dat we dit op Europese schaal
uitrollen. Anders lijkt het niet
haalbaar. Maar daaraan wordt
gewerkt. Europees loopt namelijk het project ‘Impact’, waarbij
de kennis van ‘Carmatop’ wordt
gebruikt als insteek.”
De Nederlandse reiswereld loopt
voorop, aldus Hardeman. “We
hebben hiermee een wereldprimeur, daarom is het zo belangrijk
dat het systeem internationaal
wordt geadopteerd.”
‹‹
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Shopping2020: van onderzoeks- naar actieprogramma

‘Nederland moet e-Ambitie tonen’
*** Liza Bruggeling

Het onderzoeksprogramma Shopping2020 is vorig jaar juni gelanceerd door zestien brancheorganisaties. Het doel van het onderzoeksprogramma was het ontwikkelen van een toekomstvisie op de (online) verkoop van producten en diensten in een breed maatschappelijk perspectief. De centrale vraag was: ‘Hoe shopt de consument (online) in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat B2C ondernemend Nederland succesvol hierop kan inspelen, nationaal èn
internationaal?’ Om deze vraag te beantwoorden, werkten ruim 460 experts uit het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap een
half jaar lang samen om trends te identificeren en een visie te ontwikkelen over de shoppende consument van 2020. Inmiddels zijn
alle conclusies bekend gemaakt en transformeert Shopping2020 van een onderzoeks- naar een actieprogramma. Program Manager
Jorij Abraham van Thuiswinkel.org blikt vooruit op de aandachtspunten van dit jaar.

“Als Nederland de boot niet wil
missen op het gebied van e-commerce, moet ons land e-Ambitie
tonen”, aldus Ed Nijpels, voorzitter van het Comité van Aanbeveling van Shopping2020. “Het doel
voor BV Nederland is daarbij om
de totale omzet te laten stijgen
van 120 naar 150 miljard euro.
Dit groeicijfer gaat uit van een
forse toename van het aandeel
online verkopen aan Nederlandse
consumenten. Nederland moet
met negen concrete actieplannen
deze e-Ambitie realiseren.”
“De actieplannen komen voort
uit de synthese die wij in maart
hebben gecreëerd”, vult Abraham aan. “Uit deze synthese
blijkt onder meer dat Nederland
voorop moet lopen om wereldwijd mee te blijven doen. Door de
verschuiving naar een mondiale
markt zal de concurrentie, maar
ook het marktpotentieel, fors
toenemen. Het verschil tussen
on- en offline zal verdwijnen en
kanalen zullen meer naar elkaar
toe bewegen. Een optimale
klantervaring is hierbij van groot
belang.”
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miljard euro. We hebben onderstaande vier strategieën verwoord
in de Shopping2020-synthese die
deze stijging in omzet kunnen
waarmaken.”

Naadloze klantbeleving

Ed Nijpels

e-Ambitie
In de toekomst zullen online
aankopen overal plaatsvinden:
thuis, op het werk, onderweg, in
de winkelstraat en in de winkel.
“Maar het moet óók onze ambitie
zijn de verkopen van Nederlandse
bedrijven, actief over de grens
aan buitenlandse consumenten,
met zo’n 10 miljard euro significant te laten stijgen”, voegt
Abraham toe. “Dit zal in 2020
leiden tot een stijging van het
Bruto Nationaal Product van 2,3

“We dienen een naadloze klantbeleving te creëren”, verduidelijkt
Abraham de eerste strategie.
“Met name grote Amerikaanse
bedrijven als Apple en Amazon
zijn briljant in het creëren van
een naadloze on- en offline klantbeleving. Door middel van de
actieprogramma’s E-ID en 1-klikaankoop willen we dezelfde infrastructuur voor het Nederlandse
bedrijfsleven creëren als waarover
deze Amerikaanse grootmachten
al jaren beschikken. E-ID stelt
klanten en bedrijven in staat om
via dezelfde digitale sleutel zaken
te doen, in plaats van de verschillende accounts en wachtwoorden
die nu gehanteerd worden. Met
1-klik-aankoop kunnen consumenten online een bestelling
plaatsen in slechts één klik. Op
dit moment gebeurt dat nog
bijna altijd door eerst gegevens
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in te vullen. Maar ook de winkelstraat moet op de schop in nauwe
samenwerking met brancheverenigingen en gemeentes via
het actieprogramma De Nieuwe
Winkelstraat.”
De winkelstraat anno nu verandert
dankzij de toename van online
shoppen; het aanbod van winkelmeters sluit niet meer aan bij de
vraag. Traditionele winkelconcepten alleen zijn onvoldoende om de
consument van de toekomst naar
die winkels toe te trekken. In het
actieprogramma wordt onderzocht
hoe we samen kennis kunnen
vergaren en kunnen delen rondom
nieuwe vormen van on- en offline
samenwerking op lokaal niveau.
Dit gebeurt onder andere door
gemeenten een duidelijke visie te
laten ontwikkelen over de toekomst van hun stad.”

Nederland als e-Vestigingsland
Steeds meer ondernemers en technologiebedrijven uit Azië en Amerika overwegen een sprong naar de
Europese markt. “In samenwerking
met het Ministerie van Economi-

nemers gemakkelijker te maken
om crossborder te gaan, zal aan
de markt worden gevraagd een
X-border platform te ontwikkelen. Via dit platform kunnen
Nederlandse bedrijven aan de
hele wereld verkopen, waarbij
ook aan internationale financiële en juridische verplichtingen
voldaan wordt.”

Duurzame groei faciliteren
Jorij Abraham

sche Zaken wordt als onderdeel
van het programma ‘Digital Gateway to Europe’ een lijst opgesteld
van bedrijven die benaderd gaan
worden om zich in Nederland te
vestigen”, aldus Abraham. “Dit
levert niet alleen werkgelegenheid op, maar ook een instroom
van kennis en talent waar andere
Nederlandse bedrijven weer
van kunnen profiteren. Daarnaast zal ook een e-Accelerator
programma worden opgezet om
start-ups op het gebied van e- en
m-commerce (online en mobiele
verkoop) voor Nederland te werven en te behouden.”

Crossborder e-commerce
stimuleren
Crossborder e-commerce is
een onderwerp dat al regelmatig voorbij is gekomen tijdens
Shopping2020. “De verschuiving
naar een mondiale e-commerce
markt biedt veel kansen voor het
bedrijfsleven, maar er moeten
ook nog veel barrières overwonnen worden”, vindt Abraham.
“Het actieprogramma ‘Gelijk &
simpel speelveld’ richt zich op
het verder ontwikkelen van een
gelijke, eerlijke en simpele set
van regels, ongeacht kanaal of
platform, zowel binnen Nederland als binnen de Europese
Unie. Om het Nederlandse onder-

“Groei is wenselijk, maar mag
niet ten koste gaan van alles”,
meent Abraham. “In het actieprogramma ‘Voetafdruk Online
Handel’ zal worden onderzocht
wat de ecologische voetafdruk
van e-commerce is en hoe deze
verlaagd kan worden. De explosieve toename van online handel
leidt immers tot verandering
van die ecologische voetafdruk.
Er gaat meer verkeer direct naar
consument in plaats van in bulk
naar de winkel, er zijn meer
servers en datacenters en verpakkingsmateriaal gaat van bulk naar
kleine pakketjes. De veranderingen in de keten bieden wel
kansen de voetafdruk te verlagen
doordat het aantal spelers daalt.
Advertising 2020 ten slotte heeft
als doel nieuwe richtlijnen voor
de zelfregulatie van advertenties
te ontwikkelen, rekening houdend met trends als social media,
nieuwe technologie en internationalisatie van de markt.”

Reissector zet de volgende
stap
De ANVR vertegenwoordigt de
reissector in Shopping2020. Het
onderzoeksprogramma heeft
al veel nieuwe inzichten opgeleverd, vindt ANVR-directeur
Frank Oostdam. “Onze sector loopt voorop als het over
online verkoop gaat en Shopping2020 heeft ons nog meer
inzicht gegeven in het veld van

e-commerce. We kunnen door
dit marktleiderschap echter niet
achterover leunen. De ANVR is
daarom bezig met een onderzoek
naar de vervolgstappen naar
aanleiding van de conclusies van
Shopping2020. Hoe moeten wij
ons tegen die tijd bijvoorbeeld in
de markt opstellen en wat is de
beste manier om onze klanten
te benaderen? Het mooiste is als
we hierbij andere partijen kunnen betrekken, denk aan KLM
of Amsterdam Airport Schiphol.
Daarnaast is het goed dat we nu
beleidsstukken hebben die we
in Den Haag kunnen tonen. Die
helpen om ook daar de ‘sense of
urgency’ te laten zien als het om
online gaat. We zijn verder bezig
met het vormgeven van workshops waarin we ook kleinere
ondernemers willen laten zien
wat zij concreet kunnen doen
met de handvatten die in Shopping2020 zijn vastgesteld.”

Het doel van dit programma is
de uitvoering van deze actieprogramma’s voor BV Nederland
en het ondersteunen van het
Nederlandse bedrijfsleven om
zich voor te bereiden op de
consument van 2020. Dit gebeurt
onder meer door het uitwerken
van het Wiki-Handboek Shopping2020 met de verschillende
expertgroepen. Daarnaast
wordt vanuit Shopping2020 de
e-Academy opgericht met als
doelstelling professionalisering
en deskundigheidsbevordering
voor bedrijven en hun medewerkers. Het gehele synthese-rapport
van Shopping2020 is gratis te
downloaden via de website van
Shopping2020.nl.
‹‹

Vervolgprogramma
De kick-off voor het vervolgprogramma van Shopping2020 vindt
op 12 juni aanstaande plaats.

Over Shopping2020
Shopping2020 is een onderzoeksprogramma waarin de volgende branche- en belangenorganisaties samenwerken: ANVR, Betaalvereniging Nederland, BOVAG,
Federatie Goud en Zilver, FGHS, Vereniging Gebra, Inretail, De
Koninklijke Boekverkopersbond, MODINT, Nederlandse Franchise
Vereniging, NRW, NUVO, NVC, NVPI, Thuiswinkel.org, UNETOVNI, Verbond van Verzekeraars en Vereniging Golfkarton. Aan
Shopping2020 werken 460 experts mee, onderverdeeld in 19
expertgroepen. Het doel van Shopping2020 is het creëren van een
toekomstvisie over hoe de consument in 2020 shopt naar producten en diensten. Uit deze visie volgen praktische handvatten voor
(online) retailers om zich voor te bereiden op de toekomst. Shopping2020 stopt niet in 2014 en staat open voor iedereen die kennis
wil toevoegen en wil helpen om verdere acties te concretiseren.
Kijk ook op www.shopping2020.nl
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Vijfsterren Four Seasons Limassol ontvangt reisprofessionals

Inspirerend thema ANVR-Congres:
Connecting Customers
*** Titia Voûte

Connecting Customers, zo luidt het aansprekende thema voor het komende ANVR-Congres dat
plaatsvindt op Cyprus van 13 tot en met 16 november. “We hebben speciaal gekozen voor een
thema dat breed uitgerold kan worden”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. “Voor de brancheorganisatie bijvoorbeeld zijn de customers de leden, voor de ANVR-leden zijn het de reizigers en
voor een individuele touroperator kan het ook een hotelier of een zakelijke klant zijn.”

“Door middel van een inspirerend programma willen we
ontrafelen hoe je in deze turbulente en snel veranderende tijd
met de customer omgaat. Het is
een periode waarin online bij
wijze van spreken dagelijks een
nieuwe dimensie krijgt, dus het
onderwerp is ook nooit uitgemolken. Communicatiemiddelen
veranderen in razend tempo
of denk aan een bril waarmee
je over de wereld kunt reizen
zonder uit je stoel te komen. Het
lijkt toekomstmuziek, maar het is
dichterbij dan we denken. Tijdens
dit congres willen we laten zien
dat er altijd wel weer een nieuwe
laag te ontdekken is en ontwikkelingen te belichten zijn, die nu
nog onwaarschijnlijk lijken, maar
in werkelijkheid reëler en dichterbij zijn dan we denken. We
hopen dat met een breed palet
aan sprekers van veel verschillende kanten te belichten. Van
heel high brow tot ontwikkelingen en consumentengedrag dat
veel dichter bij ons ligt en waar
we allemaal wel mee te maken
hebben. We zoeken sprekers bij
elkaar die het thema Connecting
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Customers in de breedste zin van
het woord zullen belichten. Dat
wordt een uitdaging, maar we
zijn weer met veel enthousiasme
begonnen aan de organisatie en
de invulling van het programma.
We doen dat samen met het Verkeersbureau van Cyprus en met
de congresorganisator GI Travel.
Ook hebben we inmiddels een
aardige line up van sprekers waar
we in een volgende uitgave van

VIEW zeker aandacht aan zullen
besteden”, aldus Oostdam.

Lekker luxe in Four Seasons
Zeker is in ieder geval dat de
congresgangers overnachten
in het super-de-luxe en uiterst
stijlvolle Four Seasons Hotel in
Limassol. Tijdens de eerste avond
staat een relaxed barbecuediner
aan het zwembad van het hotel
op het programma. “We begin-

copyright Franco Cappellari
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Begin juni wordt de website van dit ANVR-Congres gelanceerd:
www.anvrcongres.nl. Hierop staan onder andere het (voorlopige) programma, de sprekers, de deelnamemogelijkheden, het
registratieformulier en de enthousiaste sponsors, want zonder
hen zou het niet mogelijk zijn om zo’n vijfsterrenprogramma
samen te stellen tegen zo’n aantrekkelijke prijs.

nen ontspannen met een cocktail
en een borrelhapje, waarna
iedereen zich even kan opfrissen
om vervolgens aan te schuiven
bij de uitgebreide barbecue aan
de pool”, vertelt Marijke Vink van
GI Travel die de operationele kant
van het congres organiseert. “Het
Four Seasons Limassol is echt
een heerlijk en zeer gastvrij hotel
waar de medewerkers weten hoe

ze het gasten naar de zin moeten
maken. Cyprioten zijn sowieso
heel sympathieke mensen, die
ver gaan om bezoekers aan hun
eiland tevreden te stellen. Er is
bijvoorbeeld totaal geen discussie of de bar in het hotel nog
wat langer open kan blijven als
wij laat van een diner buiten
het hotel terugkomen. ‘Vanzelfsprekend blijft die langer open’,

zeggen ze dan. Leuk is ook dat de
agent ter plekke er alles aan doet
om buitengewone vergaderlocaties voor het congres te vinden.
Bijvoorbeeld op een archeologische site wat echt heel bijzonder
is, mits het allemaal lukt”, vertelt
Vink. “Voor ons als organisatiebureau is het heel fijn werken
met een bestemming waar
dingen makkelijk te regelen zijn.
Niets ten nadele van vorig jaar
toen we het congres in Dresden
organiseerden, want dat liep ook
gesmeerd, maar het is gewoon
anders als je op een mediterrane
bestemming werkt.”

Excursies
Ook Mirjam Dresmé, vanuit
de ANVR nauw betrokken bij

het regelen van het congres, is
enthousiast over de bestemming
waar het evenement dit jaar
plaatsvindt. “Het is natuurlijk
ook fijn dat de kans groot is dat
het lekker weer is. Dat we na een
druk ochtendprogramma in het
zonnetje buiten koffie kunnen
drinken, geeft toch een extra
dimensie. Ook ben ik positief
verrast over de excursiemogelijkheden op het eiland. We zijn
nog met het definitieve excursieprogramma bezig, maar het
aanbod is aanzienlijk. Denk aan
een bezoek aan het Omodos, een
dorpje in het Troodosgebergte
met het zeventiende-eeuwse
Timios Stavros klooster, het
openluchttheater van Kourion,
een mountainbike trail door een

copyright Marcus Bassler
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Foto CTO Ams

Nick Aristou is directeur van het Four Seasons Limassol op Cyprus.
Hij is zeer vereerd dat de organisatie van het ANVR-Congres voor
‘zijn’ hotel heeft gekozen om de reisprofs in onder te brengen.

uitzonderlijk mooi natuurgebied
voor sportievelingen, shoppen in
Limassol of gewoon relaxen aan
het prachtige zwembad van het
hotel. In ieder geval meer dan
voldoende mogelijkheden om het
iedereen naar de zin te maken”,
aldus Dresmé.

Gastvrije bevolking
“We verwachten zeker een flink
aantal aanmeldingen”, vult
ANVR-directeur Oostdam aan.
“Cyprus is een heerlijke bestemming voor het najaar, maar het is
ook een goede keus voor deelnemers die echt zaken willen doen.
Het land is toch een belangrijke
toeristische bestemming voor de
Nederlandse markt.”
Dit wordt beaamd door Cleanthis Evripidou, directeur van
het Cypriotisch verkeersbureau
in Amsterdam. “Wij zijn enorm
blij dat de ANVR voor Cyprus
heeft gekozen om haar jaarlijkse congres te organiseren.
De toeristische markt op Cyprus
trekt na een paar moeilijke jaren
weer aan, maar we kunnen de
extra publiciteit goed gebruiken.
Het is natuurlijk ook fantastisch
om al die reisprofessionals bij
elkaar op ons eiland te hebben.

Wij zijn er van overtuigd dat
iedereen enorm zal genieten
van ons mooie land, de uiterst
vriendelijke, gastvrije bevolking
en de easy going-levensstijl van
de mensen. Het feit dat we de
Nederlandse reismarkt op deze
manier kennis kunnen laten
maken met Cyprus vinden we
heel eervol en we zullen er alles
aan doen om het congres tot een
succes te maken.” 
‹‹

“Het is een groot privilege dat de deelnemers aan het ANVRCongres in november in ons hotel verblijven. Het feit dat in het
najaar de meest invloedrijke leden uit de Nederlandse reisindustrie
op Cyprus zijn, zal zeker een boost aan het eiland als toeristische
bestemming geven. Het hotel is heel mooi, niet in de laatste plaats
door het brede aanbod aan faciliteiten en de idyllische setting
direct aan het strand. Maar het zijn vooral de medewerkers die
naar ons idee het verschil maken, zij doen er werkelijk alles aan
om de gasten tevreden te stellen. Ik weet zeker dat het feit dat de
Nederlandse reiswereld in ons hotel verblijft ook een aanwijsbaar
positief effect zal hebben op het Nederlands toerisme naar het Four
Seasons. Het is een gegeven dat je een bestemming en accommodatie veel beter verkoopt als je het met eigen ogen hebt gezien
en gevoeld hebt hoe het is om er te verblijven. Het team van Four
Seasons en ik in het bijzonder verheugen ons op de komst van
de congresdeelnemers. We gaan er zonder twijfel een paar mooie
dagen van maken.”

copyright Marcus Bassler
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Met de taxi naar Schiphol…
al van

of uw regionale luchthaven

af
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€er persoo,np

Schiphol Travel Taxi

Schiphol Business Taxi

• Geen gesleep met koffers;

• Snel met een luxe taxi van en naar de luchthaven
voor een zakelijke trip;

• Vanaf uw deur tot aan de vertrekhal en retour;
• Door heel Nederland;

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

• Gegarandeerde beschikbaarheid;

• Last minute reserveren mogelijk, géén wachttijden;

• Uw keuze: gedeelde of privé taxi.

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

Wel zo makkelijk.
Wel zo zeker.

Wel zo snel.
Wel zo comfortabel.

• 24 uur per dag, 7 dagen per week;

Speciaal voor reisagenten:
Schiphol Travel Taxi biedt reisagenten een aantrekkelijke

Voor meer informatie kunt u contact

commissie en korting voor eigen gebruik van gedeeld vervoer.

opnemen met:

Alle reserveringen, wijzigingen of annuleringen kunnen online

Ebeline
Dijkhuis
Daan Burghouts,

gemaakt worden. Een affiliate web module voor directe verkoop

T: 020-6018799
020 606 2204,

vanaf uw website is ook beschikbaar.

E: Dijkhuis_e@schiphol.nl
d.burghouts@connexxion.nl

Reserveren: Via uw

reisbureau, Schiphol.nl of bel met 0900 - 8876 (€ 0,10 p/min.)

‘Eis van de Consumentenbond onlogisch’

Wat wel en wat niet in de reissom?
*** Theo de Reus

Waar gaat het om? Al jarenlang
vindt een discussie plaats over
wat wel en wat niet in de eerste
aanbiedingsprijs van de reissom
inbegrepen dient te zijn. Met
andere woorden: de consument
mag in een later stadium bij
het boeken niet alsnog worden
geconfronteerd met onverwachte
extra kosten.

Na jarenlang overleg en discussie over wat wel of niet in de
reissom inbegrepen dient te zijn, blijft de Consumentenbond
vasthouden aan haar eis dat de boekingskosten in de totale
reissom verrekend dienen te worden. “Maar hier is de consument juist de dupe van”, zegt Frank Oostdam, directeur van
de ANVR. “We dachten dat het een gelopen race was, maar
kennelijk geldt dat niet voor de Consumentenbond”, zegt Frank
Oostdam, die verzucht: “Het lijkt wel of het nooit ophoudt.”
Frank Oostdam

Inmiddels is afgesproken dat
deze zogeheten onvermijdbare
kosten in de eerste aanbiedingsprijs moeten zitten. Alleen de
boekingskosten blijven buiten
deze afspraak. Deze mogen nog
steeds apart worden berekend.
De Autoriteit Consument &
Markt (ACM), die over het algemeen zeer kritisch is ingesteld, is
hiermee akkoord. De reisbranche
is zelfs van de prioriteitenlijst van
de ACM verwijderd.
Joyce Donat

Alleen de Consumentenbond
blijft vasthouden aan zijn eis dat
deze boekingskosten in de reissom moeten worden verrekend.
“Super frustrerend”, noemt Oostdam deze opstelling. “Het lijkt
wel of de Consumentenbond zich
ten koste van de reisbranche wil
profileren. Het zou me niet verbazen als de Consumentenbond
in de meivakantie of richting de
zomer weer met acties komt.”

Onlogisch
Oostdam noemt de eis van de
bond ‘onlogisch’, aangezien de
klant de boekingskosten hoe dan
ook betaalt, ook wanneer deze
in de reissom worden verrekend.
“Sterker, wanneer de boekingskosten in de reissom worden
verrekend, betaalt de klant per
persoon zelfs meer, want op dit
moment worden de kosten per
boeking berekend. De Consumentenbond gebruikt belachelijke argumenten.”

Patstelling
Woordvoerster van de Consumentenbond Joyce Donat spreekt van
een ‘patstelling’ in het overleg.
“We zijn het er in ieder geval over

eens dat we het oneens zijn.”
Volgens haar mag de klant niet
op het laatste moment worden
geconfronteerd met boekingskosten. “Het gaat ook niet om
kleine bedragen. Het kan zomaar
20 of 30 euro zijn. We blijven
het gevoel houden dat op deze
manier de prijs zo kaal mogelijk
wordt gelaten. Bovendien wordt
op deze manier het online prijsvergelijken moeilijker gemaakt.
Door te stellen dat zoiets
technisch lastig is, wordt te veel
vanuit systemen geredeneerd,
terwijl je toch de klant centraal
moet stellen. Doe het transparant en klantvriendelijk. Er zijn
touroperators, zoals Expedia, Vrij
Uit en Ebookers, die het kennelijk wel kunnen. We houden
vast aan ons standpunt dat zoveel
mogelijk in de eindprijs moet zitten. Het liefst zien we natuurlijk
alles meteen in de eindprijs. We
blijven met de ANVR in gesprek,
maar kennelijk is een lange adem
nodig.”
‹‹
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Pensioenfonds reisbranche presteert goed

Reiswerk Pensioenen focust op kwaliteit
en deskundigheid
*** Pim Kisjes

“In de sector bedrijfstakpensioenfondsen zijn alle werknemers en
werkgevers verplicht om aan het
pensioenfonds van hun sector
deel te nemen, met uitzondering
van bedrijven die in 1996 vrijstelling hebben gekregen omdat zij
toen al een eigen pensioenvoorziening hadden”, begint Frank
Radstake. “In onze branche zijn
dat bijvoorbeeld twee grote werkgevers: TUI Nederland en Thomas
Cook. Hieruit volgt dat verreweg
de meeste werkgevers en werknemers onder de pensioenregeling
voor de reisbranche vallen en dat
het wel en wee van hun pensioenfonds voor hen dus relevant
is. Het pensioenfonds is tijdens
CAO-onderhandelingen tussen
de ANVR en de bonden tot stand
gekomen. We presteren goed;
voor het vierde opeenvolgende
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Vanaf 1 juli dit jaar is de ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ van kracht. Daarin staat dat pensioenfondsen meer
deskundigheid in hun bestuur moeten hebben, dat het toezicht
goed geregeld is en dat alle risicodragers zitting hebben in het
bestuur, vanwege de verschuiving van risico’s richting de deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. Frank Radstake, bestuurslid van Reiswerk Pensioenen, legt
uit hoe het reisbranchepensioenfonds inspeelt op de nieuwe
regels en daarbij focust op kwaliteit en deskundigheid.

jaar hebben we een aanpassing
op de gestegen prijzen kunnen
doorvoeren.”

Huiswerk
Het bestuur van het pensioenfonds voor de reisbranche bestaat
uit zes leden: drie namens de
werkgevers (ANVR-leden) en
drie namens de werknemers,

vertegenwoordigd door de
vakbonden FNV Bondgenoten,
CNV en De Unie. Frank Radstake
is werkgeversvoorzitter in het
bestuur. “Formeel is de wet over
de versterking van het bestuur
van pensioenfondsen, die is
ingesteld door de overheid omdat
de kwaliteit van pensioenbesturen onvoldoende goed geregeld
was, op 1 juli vorig jaar van
kracht geworden en moeten de
wijzigingen op 1 juli van dit jaar
worden doorgevoerd. Om op die
datum aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen, moesten
pensioenfondsen hun huiswerk
op tijd klaar hebben. Dat bestond
uit: onderzoek naar het optimale
bestuursmodel, opstellen van
een implementatieplan, werven
van nieuwe kandidaten voor
(mede)beleidsbepalende posities,
informeren van hun deelnemers
en raadplegen van de medezeggenschap.”
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Frank Radstake

Externe deskundigen
“Pensioenfondsen hebben
verschillende mogelijkheden
om hun bestuur anders vorm
te geven, met als belangrijkste
wijziging het opnemen van een
‘externe deskundige’ met kennis
van zaken in het bestuur. Je kunt
echter ook kiezen voor een ander
model om het externe toezicht
te regelen. Voorheen kwam bij
ons eenmaal per drie jaar een
extern onderzoeker kijken of je
het fonds op diverse gebieden
wel goed bestuurd had, gevolgd
door een rapport met aanbevelingen. Als bestuur hebben
wij in nauwe samenspraak met
onze achterban nu gekozen voor
een paritair, gemengd bestuur,
zoals we dat al hadden, met

een externe raad van toezicht
bestaande uit drie personen.
Aan de hand van sollicitaties op
onze vacatures hebben wij deze
drie personen geselecteerd en ze
vervolgens, voor 1 april jongstleden, bij De Nederlandsche Bank
voorgedragen. Daarna toetst DNB
hun deskundigheid. Dat zien wij
met vertrouwen tegemoet omdat
deze mensen alle drie onbetwiste
deskundigen op hun eigen
gebied zijn: vermogensbeheer,
risk management en uitbesteding
& communicatie. Met de komst
van deze drie personen hebben
wij enerzijds het externe toezicht op een andere manier dan
voorheen geregeld en hebben we
anderzijds meer deskundigheid
aan de bestuurstafel naar binnen
gehaald. Voor de goede orde:
deze mensen zitten weliswaar
aan de bestuurstafel, maar ze
maken geen deel uit van het
bestuur en hebben ook geen
stemrecht. In hun hoedanigheid
en elk op hun eigen vakgebied,
vormen zij een externe hulp voor
toezicht op het beheer, echter
zonder formele stem. Dit hebben
wij gedaan omdat de CAO-partijen vinden dat als je een pensioenfonds als arbeidsvoorwaarde
instelt, je voor zo’n fonds ook
goed inzicht en deskundigheid
naar binnen moet halen. Ad hoc
èn structureel.”

Verantwoordingsorgaan
“Wat ook is gewijzigd, is de positie van gepensioneerden in het
bestuur. Vanaf 1 juli a.s. hebben
gepensioneerden wettelijk recht
om deel uit te maken van het
bestuur. Natuurlijk willen we dat,
want het is belangrijk dat deze
mensen een stem hebben in het
bestuur. Maar met 229 gepensioneerden ten opzichte van het
aantal actieve werknemers heb
je het over 2 à 2½ procent. Zou
je dan één van de bestuurszetels ter beschikking stellen, dan
betekent dat een onevenredig
grote aanwezigheid van gepensioneerden. Daarom zien wij daar
nu van af. Als bestuur kunnen

wij goed voorspellen hoe de
verhouding tussen gepensioneerden en actieve werknemers
zich zal ontwikkelen, waarna
wij tijdig maatregelen kunnen
nemen. Wat we wel willen doen
is gepensioneerden opnemen
in het nieuw benoemde Verantwoordingsorgaan. Dat is een
toezichthoudend orgaan van
direct belanghebbenden met een
aantal wettelijke taken. Zo moet
het bestuur van Reiswerk Pensioenen verantwoording afleggen
aan het Verantwoordingsorgaan
of het haar werk goed doet en
heeft het orgaan een adviesrecht
bij bijvoorbeeld het belonings-,
communicatie- en toeslagbeleid

van het pensioenfonds. In dit
Verantwoordingsorgaan wordt
één zetel ingenomen door
gepensioneerden, zes zetels door
mensen die nu actief pensioen
opbouwen en zijn er twee zetels
voor werkgevers”, besluit Frank
Radstake. Wie meer wil weten
over Reiswerk Pensioenen kijkt
op www.reiswerk-pensioenen.nl

‹‹
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Duitsland aan je voeten
Je reis begint in de trein
Stuur je klant op ontdekkingstocht bij de Oosterburen! Duitsland barst namelijk van de perfecte stedentripbestemmingen. Het is mogelijk om meer dan 1800 Duitse bestemmingen te boeken, zoals het bruisende en historische
Berlijn. Wij brengen je klant graag comfortabel en rechtstreeks naar hartje stad. Dat is direct genieten!

InterCity Berlijn

NS Hispeed

Geïnspireerd door de Raad van Kinderen

‘Wat wij nu doen op de vakantieplek bepaalt
of die plek ook in de toekomst leuk blijft’
De ANVR is de eerste reisorganisatie
die vanaf 2013 een Raad van Kinderen
heeft ingesteld en hiermee de inzichten
van kinderen een plek geeft binnen de
organisatie en de branche. De ANVR
is hierbij steeds op zoek naar nieuwe
ideeën en inspiratie voor duurzaam
toerisme. Kinderen weten veel, denken
oplossingsgericht, leggen onverwachte
verbanden en kijken anders naar vraagstukken dan volwassenen dit doen.

Samen met Marloes van der Have,
Programma Manager van de ‘Missing Chapter Foundation’, keken
wij terug op de ANVR-‘Changes
in Tourism’-conferentie in januari
2014. Daar presenteerde de Raad
van Kinderen haar ideeën aan
verschillende directieleden uit
de reisbranche. Voorafgaand aan
de conferentie onderzochten de
kinderen de eigen zomervakantiebestemming en hun gedrag
tijdens de vakantie. Want dat is

wat de Raad van Kinderen het
meest fascineerde: het gedrag
van mensen en de waarde van het
doorbreken van gedragspatronen.
Want, zo zeggen ze: ‘Hoe reizigers
nu omgaan met de vakantieplek
heeft effect op hoe die plek wordt
achterlaten voor toekomstige
generaties.’ En, aldus Robbert (10
jaar): ‘of die plek leuk blijft.’

Praktisch denken
De Raad van Kinderen presen-

teerde vernieuwende ideeën,
onder andere over hoe we het
gedrag van reizigers positief kunnen beïnvloeden. De kinderen
denken daarbij steeds praktisch
en in mogelijkheden. Zo gaven
ze aan dat het werkt om reizigers te belonen in plaats van te
straffen. Een van de ideeën was
bijvoorbeeld dat passagiers geld
terugkrijgen als hun koffer onder
het toegestane gewicht is, in
plaats van een boete als de koffer

te zwaar is. En ook dat reizigers
op de bestemming op verschillende manieren beloond kunnen
worden voor duurzaam gedrag.
Ook gaven de kinderen aan meer
te willen weten over de plek waar
ze naar toe gaan. Ze noemden
bijvoorbeeld de mogelijkheid om
een informatiefilmpje te ontwikkelen voor in het vliegtuig of de
bus. Want als je weet je waar je
naar toe gaat, snap je ook hoe
belangrijk het is om goed voor
deze plek te zorgen.

De Raad van Kinderen

Geïnspireerd

De Raad van Kinderen is een aanpak voor structurele dialoog tussen kinderen en bedrijven. De Missing Chapter Foundation en
Unicef Nederland slaan hiervoor de handen ineen. Zij helpen bij het
instellen en begeleiden van een Raad van Kinderen om strategische
dilemma’s uit het bedrijfsleven te analyseren, bespreekbaar te maken
en nieuwe denkrichtingen te geven. De dilemma’s worden geformuleerd op basis van de Children’s Right and Business Principles (CRBP).
Deze principes bieden bedrijven handelingsperspectief om de rechten
en belangen van kinderen actief uit te dragen in hun bedrijfsvoering.
Eind 2014 stellen 50 bedrijven en scholen een Raad van Kinderen in.
Wilt u meer informatie? Mail naar madeleine@raadvankinderen.nl

De ANVR is geïnspireerd door
deze en andere ideeën van de
kinderen en wil dit verder uitwerken. Aankomend jaar zal dan
ook verder in gesprek worden
gegaan met kinderen over actuele
thema’s in de reisbranche. De
ANVR wil hiermee ook andere
bedrijven uit de branche inspireren om het gesprek aan te gaan
met de reizigers van de toekomst.
‹‹
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Ten gunste van consumenten en ANVR-leden

Nieuwe ﬂexibele Reisvoorwaarden in de maak
*** Theo de Reus

ANVR-leden hebben behoefte
aan meer flexibele en bondige
voorwaarden, zodat zij kunnen
blijven concurreren met andere
aanbieders. Hierbij wordt vooral
gedoeld op de nieuwe onlinespelers die (nog) geen ANVR-lid
zijn en hun eigen regels bepalen.
Nieuwe aanbieders als Booking.
com en Travelbird bieden de
klant veel flexibiliteit. Zo hanteert de hotelwebsite Booking.
com soepele annuleringsvoorwaarden, waarbij klanten die
hiervoor kiezen tot 17.59 uur op
de dag van aankomst kosteloos
en zonder opgaaf van reden kunnen annuleren. Daarvoor betalen
zij wel een hogere kamerprijs.
Door het bieden van deze keuze
wordt de drempel voor de klant
om te boeken veel lager. Annuleren komt in de praktijk nauwelijks voor. Volgens de ANVR is
de urgentie om de voorwaarden
aan te passen zeer groot. Juist de
jaren van economische neergang
hebben aangetoond dat reisbedrijven zich moeten aanpassen
aan de huidige tijd. Wanneer zij
hun businessmodel niet aanpassen, overleven zij niet.

Uitgebreid
De huidige ANVR Reisvoorwaarden, die zijn ontstaan en verder
uitgebreid in een andere tijd, zijn
daarvoor te star, te uitgebreid en
te duur. Wachten op aanpassingen uit Europa duurt te lang. En
zolang vanuit Brussel geen level
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De ANVR werkt aan nieuwe en meer eenvoudige reisvoorwaarden, waardoor een level playing field voor de leden ontstaat
in vergelijking tot nieuwe online aanbieders. Mogelijk wordt
hierover in de loop van dit jaar overeenstemming bereikt met
de Consumentenbond en kunnen de zogeheten BasisReisvoorwaarden 2015 van kracht worden. “Grotere flexibiliteit werkt
straks ten gunste van consumenten, maar ook van de ANVRleden”, zegt Sander van Opstal (Askja Reizen), die als voorzitter
van de ANVR-delegatie bij het Reisvoorwaardenoverleg zeer
nauw betrokken is bij het opstellen van de nieuwe voorwaarden
en het overleg met de Consumentenbond.

playing field wordt opgelegd,
moeten Nederlandse reisbedrijven mee met de concurrentie om
te overleven. Ook op het terrein
van de algemene voorwaarden.
Anderzijds laat de markt zien dat
de klant ook andere (lees: minder
consumentvriendelijke) voorwaarden accepteert in ruil voor
bijvoorbeeld een lagere prijs.

de reissom moet voldoen. Maar
dan kan hij ook niet annuleren.
Die vrijheid om de klant in één
keer de hele reissom te laten
betalen, is er nu niet voor bij de
ANVR aangesloten bedrijven.
Het zou goed zijn voor het level
playing field als die er wel kwam.
We zijn in overleg met SGR om
daar afspraken over te maken.

moet
Alles wat je
weten als je
t!
op reis gaa
2014

Afwijken
“In de huidige ANVR Reisvoorwaarden staat dat je als reisaanbieder ten gunste van de klant
mag afwijken”, zegt Van Opstal.
“Zo mogen reisbureaus als actie
aanbieden dat de klant geen aanbetaling hoeft te doen. Maar een
website als Booking.com biedt
vaak meerdere keuzes. De klant
kan bij aankomst in het hotel
de normale prijs betalen en kan
flexibel annuleren, of er is een
aanbieding waarbij hij meteen
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www.anvr.nl

Volg ons op

Clichés

Sander van Opstal

Gerard de Vries Lentsch

Ook met de Consumentenbond
inventariseren we de mogelijkheden. De consument heeft ook
behoefte aan versimpeling van de
voorwaarden en grotere flexibiliteit. Het voordeel is bovendien
dat reisaanbieders in sommige
gevallen lagere prijzen kunnen
hanteren. Ook dat is in het voordeel van de consument.” Volgens
Van Opstal zijn de huidige ANVR
Reisvoorwaarden inmiddels een
soort lappendeken, vanwege de
vele aanvullende voorwaarden
die in de loop der jaren zijn
toegevoegd. De voorwaarden
zijn wezenlijk anders dan toen
in 1990 de eerste Richtlijn Pakketreizen tot stand kwam, zeg
maar de voorloper van de ANVR
Reisvoorwaarden. De meeste
ANVR-leden beschouwen deze
voorwaarden inmiddels als achterhaald.

van de ANVR. De introductie
van de BasisReisvoorwaarden
2015 zal, als deze met de Consumentenbond zijn overeengekomen, de nodige tijd vergen,
zowel voor de ANVR-leden zelf
als voor betrokken partijen, die
aanpassingen zullen moeten
verrichten in hun organisatie of
verzekeringstechnische- en ITaanpassingen moeten verrichten.
Daarom wil de ANVR de nieuwe
BasisReisvoorwaarden 2015 op zo
kort mogelijke termijn vaststellen. Het streven hiervoor is de
algemene ledenvergadering van
juni dit jaar. Als dit niet haalbaar is, wordt geopperd dit te
doen tijdens een extra algemene
ledenvergadering eind augustus
of begin september dit jaar. “We
moeten voorkomen dat ANVRleden buitenspel worden gezet”,
zegt Van Opstal. “De nieuwe
voorwaarden zijn in het belang
van beide partijen.”
‹‹

Basis
Om haar leden in de huidige
marktsituatie te laten overleven,
wil de ANVR terug naar de basis.
Hiervoor zijn de BasisReisvoorwaarden 2015 opgesteld. Het
woord zegt het al: deze basisvoorwaarden bieden naast het wettelijk kader, de basis waaraan leden
hun eigen voorwaarden kunnen
toevoegen, eventueel gebruik
makend van standaardmodules

column

Vliegvelden zijn wonderlijke enclaves. Ze willen reizigers de ideale
indruk geven van hun land, maar die klopt zelden met de werkelijkheid. Komen toeristen voor zon en rieten parasolletjes op het strand?
Verwacht dan rieten parasolletjes in het luchthavenrestaurant. Wil
een land laten zien dat het meetelt in de moderne wereld? Je arriveert
op een luchthaven van staal en glas. Nationale clichés worden uitvergroot: op Schiphol staan nepkoeien op ware grootte, in Johannesburg
staat – sorry Nelson - een metershoge nep-Mandela.
Buiten de terminal ziet de wereld er meestal minder fris uit. De
parasols op het strand van Puerto Rico leken met moeite overeind
gebleven tijdens de laatste orkaan. In de hightech architectuur van
Bangkoks luchthaven raakte ik hopeloos verdwaald omdat er nergens
een stopcontact, wifi danwel heldere bewegwijzering was te vinden.
Onze koeien mogen in hun handen klappen als ze een paar keer per
jaar de stal uit mogen en Nelson Mandela is dood.
Toch hou ik van luchthavens. Als je de moeite neemt, kun je uit
secundaire kenmerken iets aflezen over het land waarin ze liggen. Bij
mijn eerste aankomst in Londen viel me ooit op dat er Heathrow-wijd,
terminalbreed, vaste vloerbedekking lag. Groezelig, want dat krijg
je als er maandelijks een paar miljoen gasten overheen sjouwen met
het vuil van de wereld aan hun schoenen. Het bleek een voorbode van
wat me te wachten stond in Engeland. Welk restaurant ik ook binnenstapte: tapijt. De lift van het hotel: tapijt aan de wand. Het toilet:
tapijt, strak om de pot. Het zei vast iets over de Britse volksaard, al
wist ik niet meteen wat.
Met een Finse vriendin, op bezoek in Nederland, had ik het onlangs
over onze nationale luchthavens. Het eerste dat me over HelsinkiVantaa-Airport te binnen schoot was opnieuw de vloer. Hij is gemaakt
van hout, vrij donker van kleur. Heel logisch als je bedenkt dat de Finnen nogal zwaar op de hand zijn en dat hun bossen beginnen naast
de landingsbaan en doorlopen tot aan de Poolcirkel.
Zo nam het gesprek een draai in de richting van vliegveldvloeren,
maar met de beste wil van de wereld kon ik me niet herinneren hoe
onze eigen Schipholvloer eruit ziet. Die avond stuurde ze een sms’je
vanaf Schiphol. ‘Your floor: practical, no-nonsense, nothing special.’
Bezorgd vroeg ik me af of we deze metafoor konden uitrollen van Groningen tot Maastricht, toen ik nog een sms’je kreeg: ‘Now I’m walking
on a part with starry glitters.’ Komen we nog redelijk weg, maar toch,
het geeft te denken.
Nell Westerlaken
Journalist bij de Volkskrant
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Visum nodig?
Gaat jouw klant op reis en is daarvoor een visum nodig?
Heeft jouw klant geen zin om in de rij te staan bij het consulaat?
Een visum aanvragen is vaak lastig en kost veel tijd.
Ingewikkelde formulieren, onduidelijke procedures.
Dat is vanaf nu verleden tijd. VisumCentrale is de visum-specialist.
Met kantoren in Amsterdam, Den Haag en Brussel kunnen wij
jouw klanten snel van dienst zijn. Het juiste visum regelt u veilig
en eenvoudig online bij VisumCentrale.

www.visumcentrale.nl

Ga naar www.visumcentrale.nl
Voor informatie kunt u ook bellen
met nummer (070) 315 02 03

De stand van zaken

Nog geen schot in CAO-onderhandelingen
*** Pim Kisjes

Wat betekent het voor de
werknemers en werkgevers in
de reisbranche dat hun CAO is
afgelopen en er nog geen nieuwe
is? In Nederland zijn er meer
branches waar momenteel nog
geen nieuwe CAO is afgesloten,
vertelt Frank Radstake, manager
arbeidszaken en onderwijs bij de
ANVR. “We leven in andere tijden
en vakbonden hebben begrip
voor het feit dat het in veel sectoren ingewikkeld gaat. Ze zien
er echter tegenop om juist in
die sectoren nu al een CAO af te
sluiten, omdat dat een negatieve
invloed kan hebben aan onderhandelingstafels met branches
waar het wel goed gaat. “

Ledenenquête
“In de reisbranche gaan de CAOonderhandelingen moeizaam,

De CAO voor reisbranchemedewerkers stamt al vanuit 1992
en had een looptijd tot 1 november 2013. Nog voor die datum
zijn de eerste CAO-gesprekken tussen de ANVR en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en Vakbond De
Unie opgestart. Vooralsnog hebben die niet tot een nieuwe
CAO geleid. Uit een onlangs door FNV Bondgenoten gehouden ledenenquête onder circa 300 reisprofessionals kwam
naar voren dat hun leden eraan hechten dat hun vakbond
een CAO voor hen afsluit. Ook als dat gepaard zou gaan met
slechts een beperkte verhoging van de salarissen.
Frank Radstake

maar constructief. Daaraan lag
onder meer ten grondslag dat
FNV Bondgenoten vond dat uit
onderzoek was gebleken dat
reismedewerkers, in vergelijking met andere CAO’s, zoals de
schoonmaakbranche, structureel
tot wel 30 procent onderbetaald
werden. Werkgevers hadden daar

steeds een andere visie op. Toen
FNV Bondgenoten een enquête
onder haar leden uit de reisbranche hield, bleek dat hun leden
eraan hechten dat hun bond
een CAO voor hen afsluit, zelfs
als dat gepaard zou gaan met
een beperkte verhoging van hun
salaris.”

Lastig
In hoeverre de uitslag van de
enquête effect zal hebben op het
verdere verloop van de CAOonderhandelingen kan Radstake
nog niet zeggen. “De onderhandelingen gaan vanzelfsprekend
door, maar er is nog wel een
grote afstand. De vraag is natuurlijk of je elkaar financieel kunt
vinden. Het is niet voor niets dat
we er na zes maanden overleg
nog niet uit zijn. Tegelijkertijd
zijn er vooral heel veel andere
zaken waarover we het juist wel
met elkaar eens zijn. Voorbeelden zijn de gedachten over een
nieuw functiehuis en kwalitatieve
onderwerpen als opleidingen,
een proef met zelfroostering, et
cetera. Wat ons betreft zijn er dan
ook meer dan voldoende redenen om met elkaar in gesprek te
blijven.”
‹‹
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Excellente MBO-studenten doen ervaring op in reisbranche

Reiswerk Topclass:
studerend talent naar Curaçao
*** Liza Bruggeling

De Reiswerk Topclass is eind
vorig jaar in de plaats gekomen
van de succesvolle Masterclasses die Reiswerk jaarlijks
organiseerde om aanstormend
reistalent een duwtje in de rug
te geven richting de branche.
Verkooijen: “Met de Topclass
willen wij studenten die praktijkgericht zijn een incentive bieden
om snel de reisbranche in te
stromen. Indirect worden scholen
gemotiveerd om hun onderwijsprogramma’s zoveel mogelijk af
te stemmen op de wensen van de
praktijk. Zowel wij als de scholen
bieden de allerbeste studenten
op deze manier graag een bonus
op hun opleiding.”

Veertien laatstejaars MBO-studenten vertrokken begin maart
met Reiswerk naar Curaçao voor een masterclass van een
week. Ze verbleven op het eiland in het Academy Hotel, het
leerhotel voor Curaçaose toerismestudenten. De organisatie van deze Topclass was mede in handen van de Curacao
Tourist Board Europe (CTBE). Het doel: aanstormend talent te
introduceren aan de reisbranche. De studenten leerden op het
Caraïbische eiland zoveel mogelijk over online marketing en
hoe dit in te zetten voor succesvolle verkoop. Rian Verkooijen,
arbeidsmarktspecialist bij Reiswerk, ging als coach met de uitblinkers mee. “De sector is bereid te investeren in succesvolle
studenten, dat is een goed teken.”

Vijftig sollicitaties
Online marketing wordt een
steeds belangrijker manier om
reizen te verkopen en meerwaarde te bieden aan de consument. Reiswerk vroeg een
aantal scholen om hun allerbeste
studenten te laten solliciteren

De winnaars nemen hun prijs in ontvangst. De presentaties en gemaakte
video’s werden beoordeeld door een
vakkundige jury bestaande uit
Travel Counsellors Fred van Eijk,
Edward Suares van het CTBE en
Frank Oostdam van Reiswerk/ANVR.
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naar een plek in de Topclass, die
zich specifiek op dit onderwerp
richtte. “We kregen al snel meer
dan vijftig sollicitaties binnen”,
vertelt Verkooijen enthousiast.
“Reiswerk heeft een preselectie
gedaan, waarna het CTBE de
veertien beste studenten een
ticket heeft aangeboden. Samen
met het CTBE hebben we een
programma ontwikkeld dat
startte met een marktonderzoek
tijdens de Vakantiebeurs. Vanuit
de klant denken is immers de
enige manier waarop je als reis-

professional toegevoegde waarde
kunt bieden en interessant kunt
blijven voor die klant. Voor de
bijbehorende interviews met
consumenten hebben ze zichzelf
vragen gesteld als ‘wat wil mijn
klant’ en ‘hoe ziet de perfecte dag
op Curaçao er voor mijn klant
uit?’ Nadat ze deze opdracht hadden afgerond, stond de week op
Curaçao op het programma.”

Marketingcommunicatieplan
Studenten kregen op het eiland
de opdracht om een marketingcommunicatieplan te schrijven
en een promotievideo te maken
die perfect is afgestemd op
hun doelgroep. “In drie teams,
genoemd naar de drie belangrijkste vakantiedoelgroepen op
Curaçao, maakten de studenten
contact met ondernemers die al
actief waren op het gebied van
online marketing”, vertelt Verkooijen. “De studenten brachten
onder andere een bezoek aan
Ocean Encounters, de Dolphin
Academy, het Santa Barbara
Resort, Ducks United en de Christoffelberg. Ook volgden ze clinics
van online marketingprofessional
Lars Sang Mo Boom van Boombuzztic en van diverse lokale
ondernemers met een actief
Social, Local, Mobile (SoLoMo)concept. Tenslotte kregen de
studenten adviezen van bekende
Curaçao-bloggers, van wie ze
leerden hoe ze het zogenoemde
storytelling, het vertellen van
een verhaal, kunnen inzetten om
hun boodschap over te brengen.”

De drie groepen hebben hun
uiteindelijke resultaten op 24
april gepresenteerd aan zowel
hun opleiding als het CTBE en
Reiswerk, waarbij ze punten kregen voor inhoud, presentatie en
de promotietools die ze hadden
bedacht. Ook de filmpjes die ze
op Curaçao hebben gemaakt, zijn
tijdens de presentatie de revue
gepasseerd.

Voordelen voor studenten
en scholen
De voordelen van de Topclass
voor studenten zijn legio, vindt
Verkooijen. “De studenten hebben in korte tijd inhoudelijk veel
kennis opgedaan over hoe ze met
online marketing meerwaarde
kunnen creëren. Daarnaast
hebben ze meer geleerd over
het echte werk in de branche en

Social media
De studenten zijn gedurende de gehele week actief geweest op
verschillende social media platformen. Hun blogs zijn terug te
lezen op https://www.reiswerk.nl/blogs. Ook hun tweets staan nog
online en zijn te vinden via #topclscuracao. De Facebook-pagina
van Reiswerk (www.facebook.com/reiswerk) staat nog vol met filmpjes: korte reportages die de studenten elke dag maakten.

hoe ze hun toekomstige carrière
vorm zouden kunnen geven. Ze
hebben nu een beter beeld van
wat ze na hun opleiding allemaal
kunnen bereiken. Daarnaast hebben ze zich kunnen profileren via
hun blogs en tweets. Mensen uit
de branche en natuurlijk daarbuiten konden de studenten gedurende het hele traject volgen.”
Ook scholen varen wel bij een
dergelijk initiatief. Verkooijen:
“De scholen stonden te springen
om hun studenten dit extraatje
te kunnen bieden. Het is natuurlijk van toegevoegde waarde voor
elke opleiding dat ze de reisbranche kanjers kunnen bieden. Het
kost ze niets extra’s; ze zijn hun
studenten alleen een weekje
kwijt. Ook is de Topclass voor
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Reiswerk
scholen een podium om hun
beste studenten aan de sector te
kunnen laten zien.”

Voordelen voor CTBE
“Het CTBE kreeg drie marketingcommunicatieplannen, drie
promotievideo’s en veertien
persoonlijke videoverslagen
cadeau van de studenten”, aldus
Verkooijen. “Daarnaast stond
Curaçao de afgelopen drie
maanden in het onderwijs, bij
Reiswerk en in de reisbranche in
de schijnwerpers. Het CTBE heeft
laten zien dat een Destination
Marketing Organisatie (DMO) een

Reiswerk is het samenwerkingsverband van branchevereniging ANVR en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV en De Unie. Het team van Reiswerk voert jaarlijks meer dan veertig projecten uit om
(toekomstige) reisprofessionals verder te helpen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten op het gebied van
arbeidsmarktontwikkeling, opleiding en employability en de voorlichting en informatievoorziening over
arbeidsvoorwaarden en CAO Reisbranche.

creatieve organisatie is, die heel
serieus en professioneel omgaat
met haar bezoekers en een plek
heeft verworven op het netvlies
van potentiële werkgevers voor
dit aanstormend talent. Ik vind
het top dat het CTBE, met haar
bevlogen professionals Bettina
Melendez en Stefanie van der
Wulp, wilde investeren in de
studenten.”

Enthousiaste reacties
Verkooijen kijkt met een goed
gevoel terug op de Topclass. “Ik
vind het altijd enorm inspirerend om met studenten aan de
slag te zijn; ze hebben nieuwe
en frisse ideeën en kijken soms
anders tegen dingen aan. Ze zijn
de toekomst van de branche en
ik vind dat je ontzettend veel
van ze kunt leren. De manier

Wessel de Werk en Natasja van de Graaf tonen enthousiast hun Reiswerk Topclass Certificaat

waarop studenten gebruik maken
van informatie is bijvoorbeeld
mateloos interessant voor de
branche, deels omdat het de
toekomstige medewerkers zijn en
deels omdat ze klanten zijn. Als je
die wilt behouden, zul je er ook
in moeten investeren. Je moet
weten hoe ze denken, informatie tot zich nemen en boeken.”
Ook de studenten kijken volgens
Verkooijen positief terug op
hun ervaring. “Ze hadden het
alle veertien niet willen missen. Allemaal vonden ze het een
fantastische kans waar ze een
schat aan ervaring van hebben
meegekregen.”

Toekomst
De Reiswerk Topclass komt als
het aan Verkooijen ligt elk jaar
terug. “Wij gaan sowieso weer
een Topclass organiseren en we
hopen dat opnieuw met een
DMO te kunnen doen. Ik ben
benieuwd welke bestemmingen
een dergelijk uitdagend concept
met ons willen ontwikkelen. Wij
hebben al een mooi concept
klaar om de volgende lichting
studenten te benaderen.”
‹‹
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Ga voor een
toekomst op maat
met Amadeus
Holiday Suite

Een wereld aan nieuwe omzetkansen
voor de leisure markt
Vragen uw klanten ook steeds vaker om
maatwerk? En vindt u het lastig uw weg te
vinden in het woud aan leisure aanbod van alle
individuele providers?
Kies dan voor Amadeus Holiday Suite! Deze
gloednieuwe leisure oplossing bundelt voor u al
het relevante aanbod van low-cost, lijndiensten,
charters, pakketreizen , accommodaties ,
autohuur en transfers in één.
Amadeus Holiday Suite, powered by
Waverunner: Dynamic Packaging 3.0, zoals
u het vandaag de dag nodig hee�!

You can follow us on:

AmadeusITGroup

benelux.amadeus.com

De wereld binnen
handbereik
Waar u ook naartoe wilt – samen met onze
partners vliegen wij u naar zo goed als
iedere bestemming ter wereld. Dus maak
het uzelf gemakkelijk, kies voor KLM
en wij brengen u er naartoe. Kijk
op klm.nl voor meer informatie.

