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Ons #BETravelCongres zou niet mogelijk  
geweest zijn zonder onze sponsors.

Een bijzondere dank aan

Opleiding  
pakketreizenwet

• 11 september Oost-Vlaanderen (regio Gent)
• 25 september West-Vlaanderen (regio Brugge)
• 9  oktober Limburg (regio Hasselt)
• 23 oktober Antwerpen (regio Antwerpen)
Uren: 10 tot ongeveer 17 uur

Deelname prijs: leden: 100 Euro (excl BTW)
 niet leden: 180 Euro (excl BTW)
Begrepen in de prijs: syllabus en een lichte maaltijd

Inschrijven  
via  

www.vvr.be

VVR is erkend als dienstverlener bij de 
KMO-Portefeuille onder het nummer DV.O103255.



Koen van den Bosch | Gedelegeerd bestuurder

@ VVReisbureaus

VerenigingVlaamseReisbureaus

www.vvr.be
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De afwezigen hadden ongelijk… dat bleek 
snel uit de reacties… Dus in de eerste plaats 
dankjewel VVR-team voor jullie inzet om dit 
congres uit te werken. Dankjewel deelnemers 
voor jullie positieve “vibe”, open geest en 
fijne bijdrage. Dankjewel sprekers voor jullie 
boeiende presentaties, ze zetten ons aan  
het denken en gaven ons de nodige inspiratie! 
Uiteraard mogen de sponsors in deze 
bedanking niet ontbreken. Zonder hen is de 
organisatie van zulk een congres niet mogelijk.

Op basis van de vele commentaren die  
we mochten ontvangen mogen we het 
congres bijzonder geslaagd noemen.  
84,1% van de deelnemers gaf aan uiterst  
of heel tevreden te zijn over zijn deelname 
aan het congres.  De overige 15,9% was 
tevreden. Een geslaagde editie dus met nog 
wat werkpunten ter verbetering om deze 
84,1% nog verder omhoog te halen. 

We komen in dit nummer dan ook graag 
uitgebreid terug op ons congres in Nantes  
en vooral op de content die er gebracht werd, 
want iedereen was het er roerend over eens, 
de mix tussen boeiende sprekers, praktische 
workshops en netwerkmomenten heeft ook 
meerwaarde voor zij die er jammer genoeg 
niet konden bij zijn. 

We kozen er bewust voor om onderwerpen 
als de GDPR en de nieuwe PRW niet op  
het congres te behandelen.  
De redenen hiervoor waren legio. 

Voor wat betreft de GDPR is een en  
ander zelf bij de verschijning van dit  
nummer nog niet naar nationale wetgeving 
omgezet.  

Voor wat betreft de PRW beschikten we  
op datum van het congres nog steeds niet 
over de “guidelines” die nodig waren om  
de tweede fase van de opleidingen te 
kunnen opstarten en extra inzichten te  
geven die nodig waren om deze complexe 
materie helder te krijgen en werkbaar te 
maken op de werkvloer.

Ondertussen zijn de extra opleidingen  
aan het lopen en informeren we jullie 
maximaal via de verschillende  
beschikbare sessies.  
Blijf onze agenda dus opvolgen.

Ik wens jullie veel leesgenot.
Koen

“ Op basis van de vele commentaren 
die we mochten ontvangen  
mogen we het congres bijzonder 
geslaagd noemen.”

Nantes ligt nog vers in het geheugen, maar er is ondertussen  
weer een heel werkjaar voorbijgevlogen. 

Op het eerste #BETravelCongres mochten we meer dan  
140 deelnemers verwelkomen voor een boeiende en leerrijke trip  
rond het thema “mijn klant, mijn reisbureau, mijn meerwaarde”.
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Uit de gemeten reacties bleek ook dat wat 
Robrecht bracht voor de ene zeer helder en 
transparant was, degelijk onderbouwd en fact-
based, anderen vonden de materie te complex 
en hadden meer animo verwacht. 

Hoe dan ook, hij opende meteen met een 
belangrijke stelling: “de technologie evolueert 
bliksemsnel maar in feite blijft het product 
fundamenteel hetzelfde. De reisagent moet niet 
grondig veranderen. De klassieke omkadering 
blijft dezelfde, vakkennis, productkennis, 
begeleiding en aanvoelen van je klant en prima 
service blijven het belangrijkste”. 

De klant kiest in de meeste gevallen nog steeds 
voor het persoonlijk contact. De klassieke 
“bricks” versus de “clicks” zeg maar. Je kan 
echter niet ontkennen dat de evolutie naar de 
boeking via technologische middelen overhand 
toeneemt. En ja, de klant zal de bepalende 

factor worden. In functie van de door hem 
gekozen vakantie of vakantieproduct zal hij zelf 
bepalen wat voor hem het ideale kanaal is. Dit 
kan dan zowel on- als offline, mobile, enz… zijn.

De technologie is in feite een zegen. Je moet er 
voor openstaan. De technologie moet je in staat 
stellen nog meer te focussen op je klant. Je kan 
ze gebruiken om doelgericht de noden en echte 
wensen te doorgronden. Op deze manier kan je 
de klant nog beter aan je binden. 

Vandaag gaat die klant door de grote 
transparantie overal shoppen, klanten-trouw 
is naar het rijk der fabelen verwezen. Er is 
vandaag een permanente “disruptie”. Het 
gaat bovendien ook steeds sneller en sneller. 
Kijk maar naar de vele apps waar je constant 
updates voor ontvangt. Op basis van trial en 
error ontwikkelen technologieën zich dan ook 
razendsnel. #B
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Als “eminance grise” van de reissector mocht Robrecht Willaert, 
Chief Editor van Travel Magazine de spits van het congres afbijten. 

“Je moet niet veranderen, 
maar evolueren,  
met technologie”
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“ De perceptie voor de klant is 
belangrijker dan de realiteit”

Door gebruik te maken van de nieuwe 
beschikbare technologieën zal je je klant ook 
beter kunnen dienen en zal je zo voor beide 
partijen meer uit jullie relatie kunnen halen. 
Ja, het mag gezegd worden, je kan zo meer 
focus leggen en meer service bieden en op 
deze manier kan je er als bedrijf ook meer aan 
verdienen. 

De perceptie voor de klant is belangrijker dan 
de realiteit.

Binnen heel dit kader gaf Robrecht Willaert een 
inkijk in het geheel van blokchain, hij had het 
over de desintermediatie, de herdefiniëring van 
de tussenpersoon, de evolutie van het multi-
channel aanbod. Het tegelijk gebeuren van de 
on- en offline verkoop, enz…

Een van de opmerkelijkste vaststellingen was 
zonder twijfel dat de meeste bedrijven die sterk 
investeren in ICT er ondertussen ook achter zijn 
dat ook deze kanalen een aardige noot kosten 
en daarvoor niet meteen een besparing vormen 
voor een onderneming. Het waren vooral de 
grote marketing-jongens die al snel tot de 
vaststelling kwamen. Een, de klant is niet meer 
thuis te brengen in één vakje. Je dient dus in 
verschillende kanalen te blijven investeren en zo 
besloten ze snel dat alle ICT-kosten die worden 
gespendeerd geen besparing zijn tegenover de 
traditionele marketingskosten. 

De nieuwe technologieën die er nu aankomen 
en die werken op basis van open-API’s lijken de 
zaken wel essentieel te veranderen. 

“Blokchain”, of hoe de massa-informatie van 
de databanken die “van allen“ zijn, je meer 
zal informeren over je klant en hoe die aan te 
trekken en te “pamperen”. Hier zal de virtuele 
wereld met de reëele samenvallen. Processen 
die automatisch kunnen lopen zullen ook 
vlot, efficiënt en tegen een relatieve lage kost 
kunnen verlopen. 

“De echte rijkdom, zal de big data van je 
klant zijn, deze zal je dan echt doelgericht 

moeten gaan aanwenden voor een nog beter 
gepersonaliseerd aanbod”.

Zo blijf je als reisagent en reisprofessional in het 
algemeen het verschil maken.

Robrecht Willaert 
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“Vergeet de  
middelmaat.  

Durf de beste  
te zijn”

Met Jan Peeters, een andere  
éminence grise in onze business  
werd de academische approach 
overboord gegooid.

Dit heb ik al eens gehoord bleek uit de ene 
commentaar. Herhaling is noodzakelijk om 
inzicht te verwerven gaf iemand anders aan. 
Voor nog anderen was het een verfrissende 
eye-opener.

In zijn onnavolgbare “Peeters, wandel-stijl” 
gooide Jan de zaal los. 

”What the f*ck komt er allemaal op ons af”?  

De quote kan tellen om 10u45 na een avondje 
Nantes ontdekken. 

De nieuwe wereld brengt zeker positieve 
kansen aan eerder dan bedreigingen.

Jan sprak over “The Tipping Point Year”, of  
de confrontatie tussen de positieve indicatoren 
van economie, koopkracht, positieve 
werkgelegenheid …tegenover dezelfde 
dagelijkse realiteit van het terrorisme, de Brexit, 
de vluchtelingencrisis, enz… 

Wel, volgens Jan is 2018-2019 zulk een tipping 
point year. Je staat op de wipplank en dient te 
balanceren, maar balanceer dan wel in de richting 
die voor jou en voor je klant het beste is.

Wat gebeurt er? Verwarring alom!

Nemen we de media maar als voorbeeld. 
Ze verspreiden zowel grote trends, kleine 
gebeurtenissen, fake news - kijk maar naar wat 
er in de USA met de verkiezingen gebeurde - 
en overacting en reacting… 
Maar, belangrijke vaststelling: de blijvende 
waarde van de verschillende media als 
marketing tool is niet te negeren. Het komt er 
op neer voor jouw business de juiste keuze te 
maken.  

In China weet men reeds enkele eeuwen 
dat chaos en crisis opportuniteiten met zich 
meebrengen. Zo zien we vandaag ook dat uit 
die verwarring in de media en de uitersten 
die ze voorstellen ook nieuwe mogelijkheden 
opborrelen. 

Ook in onze business zullen de verschillende 
spelers in de markt die opportuniteiten moeten 
zoeken en aangrijpen om nieuwe winstbronnen 
aan te boren.

De “Tipping Point” maakt uit dat we ons in  
“twee werelden” tegelijk bevinden.  

De nieuwe werkwijzen en methodes kunnen 
aangewend worden maar tegelijk zal alles  
“met mate” moeten gebeuren.  
Begrijp de nieuwe wereld en combineer  
het “oude” met het “nieuwe”. 

Overschat het korte termijn effect van de 
nieuwe technologieën niet maar onderschat 
zeker de impact ervan niet op lange termijn. 
Met andere woorden, maak bewuste en zeer 
doelgerichte keuzes. Spring niet meteen op 
alles wat er nieuw is, evalueer, durf fouten 
maken, stuur bij en evolueer.

De reisagent en de reisprofessionals in het 
algemeen zullen het steeds blijven halen door 
de meerwaarde die zij kunnen creëren uit de 
volledig reisbeleving.

De consument bevindt zich in een nieuw 
stadium en is sterk geïnformeerd, onderschat 
die niet… vergeet de middelmaat, durf  
de beste te zijn!

Jan sloot hiermee sterk de lijst van “usual 
suspects” af. We herhalen het graag: vergeet  
de middelmaat, durf de beste te zijn.

Jan Peeters 
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Hans Smellinckx, die vanwege  
de issues met vluchten het congres 
bijna moest missen, werd vanuit de 
luchthaven meteen op het podium 
gekatapulteerd. Zoiets kan nu eenmaal 
gebeuren, maar toegegeven, het werd 
mooi geregeld en de keynote die Hans 
gaf was er dan ook eentje die ons weer 
allemaal deed nadenken. 

Met zijn ervaring binnen de reissector kon hij 
makkelijk de brug leggen naar onze day to day 
business. Zijn voorbeelden waren niet steeds 
vanzelfsprekend, maar wel helder en inspirerend 
gaf iemand anders aan. Het werken in blokken 
ga ik zeker toepassen. Dat ik daar zelf nog niet 
aan gedacht had…

Hoe kan je een traditioneel bedrijf omtunen en 
een permanent succesvolle speler blijven in je 
sector in deze snel evoluerende technologische 
wereld.

Eén van die basisprincipes is het blijvend in 
vraag stellen waar je mee bezig bent.  Blijven 
kijken in de spiegel en kritisch zijn. Wat doe je? 
Hoe doe je het? Waarom doe je het? Waarom 
doe je het op deze manier? Hoe komen jij en 
je bedrijf over? Hoe presenteer je jezelf on- en 
offline? Allemaal vragen die we ons allen 
dagdagelijks moeten blijven stellen. 

Bovendien is het belangrijk dat iedereen binnen 
het bedrijf zich deze vragen stelt.

Focus op de mensen, je personeel, je klanten. 
Wat zijn hun echte noden?  
Hoe maak je dat jouw klant niet moet zoeken? 
Weet dat tijd vandaag zowat het kostbaarste 
bezit is voor iedereen onder ons.  
Dus zeker en vast ook voor je klanten.  
Hoe kan je je klant tijd laten winnen, want tijd 
winnen is primordiaal voor hem of haar.

Wees transparant in je werkwijzen en  
methodes - zorg zowel off- als online voor  
een heldere aanpak - want 90% van je klanten 
zoekt reeds online en dat gaat mee bepalen  
wat jij doet.

Wie hierin vandaag wil slagen moet de  
digitale transformatie tot de zijne maken  
en zich actief manifesteren om een rijker  
(zowel financieel als breder…) potentieel te 
kunnen aanboren.

Hans Smellinckx 

“ De digitale basics  
dienen om je te  
presenteren,  
niet om te  
verkopen”
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Neen, dat is niet enkel de grote bedrijven 
met ruime middelen (zowel financieel als aan 
mensen en tijd) gegeven. 

Hans was zeer helder:  
“Little fish are faster than big fish”! 

Het voordeel is aan de kleintjes. Zij kunnen 
meer maatwerk leveren, beter inspelen op 
noden, sneller wenden en aanpassen, zonder 
dat dit massaal veel hoeft te kosten.

Je dient wel de ruimte te creëren. Dat doe 
je opnieuw door keuzes te maken. Zorg dat 
je organisatie efficiënt werkt zodat er ruimte 
vrijkomt. Werk bijvoorbeeld in blokken…  
Van 0800-0900 doe je mails, van 0900-1130 
werk je aan een dossier of project, enz.

Hans projecteerde 7 stappen in een 
transformatieproces:

1. De fundering: baseer je op grondig onder-
zoek. Welk zijn de interne wensen? Wat zijn  
de verhalen en vragen van de klanten. Werk 
op basis hiervan een heldere strategie uit.

2. Heb je een plan van aanpak? Heb je de 
juiste mensen aan boord? Zijn de processen 
duidelijk en zijn het de juiste processen om 
je strategie uit te voeren? Heb je het juiste 
platform? (Doe dit niet tijdens de werkuren 
maar in je eigen tijd!). Weet ook dat je de 
juiste kennis kan kopen en dat dit mits enige 
creativiteit ook niet steeds zo duur hoeft te zijn.
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3. Uiteraard moet je “willen” en jij niet alleen.  
Dit moet gedragen worden door het gehele 
team en de hele onderneming. Veranderen is 
een groepswerking van gelijkgezinden die willen 
slagen. Kom regelmatig samen, evalueer en 
update zo nodig je plan.

4. Focus op snelle kleine projecten, “quick wins” 
die je zullen motiveren.

5. Veranderen is niet makkelijk, de vorige stap 
zal je richting geven om complexere problemen 
op te lossen.

6. Evalueer regelmatig vanuit je helikopter en 
leer van fouten, koester succes en deel dit ook.

7. Het proces is nooit ten einde. Optimaliseer 
gedurig, verander en blijf verbeteren.

Vergeet nooit dat succes aanstekelijk is!
Het gaat tenslotte niet alleen om technologie 
maar ook om mensen. 

Hans had hier ook een belangrijke boodschap 
en deze kwam binnen. In België en zeker in de 
reissector investeren we te weinig in opleiding. 
De vergelijking met bijvoorbeeld Nederland om 
dat nog maar te noemen is fenomenaal.

Investeer dus in opleiding. Investeer in jezelf, 
investeer in je mensen. Je ganse zaak is 
betrokken en elke stap is belangrijk. Weet dat 
je ook niet alles zelf kan en speel dus op veilig. 
Zoek de ervaring in je eigen bedrijf of zoek hulp 
(feedback van je klant, zowel thuis en tijdens de 
reis), doe je huiswerk!

En nu is ’t aan jou!

“ Little fish are faster than big fish!”

Vandaag zijn er heel wat online 
mogelijkheden om beter met je klant 
te communiceren en hem nog meer te 
binden aan je bedrijf.

Of het nu gaat om mensen die naar je site of 
social media pagina surfen en deze bezoeken, 
of het handelt om effectief communiceren 
via deze kanalen, of het inspireren van je 
reizigers en potentiële reizigers, analytics is een 
bijzondere waardevolle bron aan informatie.

Welke pagina’s worden het meest bezocht, 
hoe lang blijven klanten op die specifieke pagina, 
welke artikels lezen ze, waar houden ze van enz…

Deze informatie kan je voor verschillende 
doelen gebruiken:
• Je klanten beter bedienen;
• de focus leggen op waar de klanten van 

houden;
• de juiste SEO (Zoekmachine Optimalisering) 

toepassen;
• inzetten op de juiste SEA (Zoekmachine 

Advertering)

De “Google Analytics” workshop was dan voor 
velen een echte “eye-opener”. 

Pieter werkte hiervoor met een eigen site als 

“Meten is weten 
en weet wat  
je wil meten.”

Pieter Weymans gaf op zijn 
eigengereide manier een heel 

praktische workshop rond 
Analytics.
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“Je kan alles meten,  
als je de juiste 

vragen stelt”

Pieter Weymans
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voorbeeld. Hiermee kon hij meteen praktisch 
laten zien hoe je ook je eigen site beter kan 
gaan monitoren en met de conclusies aan de 
slag kan. Het gemak waarmee je het online-
gedrag van je klanten op je website kan volgen 
om vervolgens te vertalen in actiepunten was 
voor velen goed nieuws. 

Bovendien is deze informatie gemakkelijk én 
gratis ter beschikking!

Toegegeven, het vraagt wat oefening en focus, 
maar door de erg praktische aanpak op basis 
van vier concrete basisvragen werd het een en 
ander duidelijker.

Pieter gaf alvast vier basisvragen mee, waar je 
het antwoord op moet weten: 
• Waar komen mijn klanten vandaan? 
• Wat komen ze (op mijn website) doen? 
• Wie zijn ze? 
• En, tenslotte: komen ze nog terug?

Deze basisvragen geven een belangrijk 
fundament, om vervolgens op verder te gaan. 
De informatie is beschikbaar, de skills om ze op 
te vragen en te gebruiken zijn gemakkelijk aan 
te leren.  
Je kan alles meten, als je de juiste vragen stelt. 
Concreet kon je bijvoorbeeld meten of een 
bepaalde actie gewerkt had en waar ze impact 
had gehad en dit leverde soms onverwachte 
resultaten.

Aangezien uit de feedback duidelijk naar 
voor kwam dat er rond dit thema nog heel 
wat vragen zijn zullen we dit geheel ook mee 
opnemen in het opleidingsplan en voorzien 
we daar binnenkort ook nog enkele concrete 
workshops rond. Uiteraard informeren we je 
hierover via de E-Vram.

De verschillende sprekers hadden er reeds 
op gewezen, het is belangrijk om keuzes te 
maken en deze dan goed uit te werken.

Reizigers en dus onze klanten zijn vandaag 
hypergeconnecteerd en Social Media zijn niet 
weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Als 
je niet op Social Media bent besta je voor een 
bepaald publiek zelfs niet.

De keuze om via een Social Media kanaal 
te communiceren met klanten en potentiële 
klanten is dan ook belangrijk. Instagram is zo 
een leuk kanaal dat zeker voor de reissector 
bijzonder geschikt is.

Waar komen mijn klanten vandaag?

Wat komen ze (op mijn website) doen?

Wie zijn ze?

Komen ze nog terug?
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Marjolijn Bongers gaf een praktische 
workshop op basis van een aantal  
concrete voorbeelden van bedrijven uit 
onze sector. 

Ze startte hiervoor echt bij de basis.
Hoe begin je hier aan? 
Hoe maak je het verschil tussen een 
professionele en persoonlijke account? 
Hoe vertel je het visuele verhaal van  
jouw reisbedrijf?

Sommige deelnemers gaven dus aan dat  
het te basic was, terwijl anderen zelf liefst  
bij de hand genomen zouden worden om 
meteen ter plaatse samen een account  
aan te maken en alles in de praktijk om te 
zetten. 

Marjolijn gaf alvast volgende handvaten 
mee om je eigen Instagram strategie te 
ontwikkelen.

1. Gebruik belangrijke keywords in je 
naamveld
Wil je nog beter gevonden worden op 
Instagram? Gebruik dan ook relevante 
keywords in je naamveld. Als iemand in 
Instagram zoekt op de keywords die in jouw 
naamveld vermeld staan, dan heb je een grote 
kans dat je hoog in de zoekresultaten komt 
te staan. Het naamveld kun je aanpassen via 
‘profiel bewerken’ bij ‘naam’.  
Let op: dit is dus niet de naam waarmee je 
getagd kunt worden op Instagram door middel 
van een @-teken.

2. Voeg meerdere hashtags toe aan je 
Instagram Stories
Wil je het bereik van jouw Stories eenvoudig 
vergroten? Voeg dan meerdere hashtags 
toe. Wist je dat je maar liefst tien hashtags 
per verhaal kunt toevoegen? Via het sticker-
icoontje bovenin Instagram Stories kun je 
een grote hashtag sticker toevoegen. Via de 
tekstfunctie is het daarbij mogelijk om overige 
hashtags te plaatsen door alleen het #-teken 
voor het woord te zetten. Het is misschien niet 
de mooiste oplossing voor meer bereik, maar 
wel effectief. Gelukkig kun je de hashtags 
verkleinen, zodat ze minder opvallen en je 
Story niet verpesten. Of nog beter: verstop 
je hashtags onder een gifje of een sticker. 
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel en blijven 
functioneel. Superhandig!

Ben je benieuwd naar waar jouw Stories 
dan terechtkomen? Elke hashtag heeft op 
Instagram een eigen overzichtspagina.  
De kans is groot dat jouw verhaal op de 
desbetreffende overzichtspagina op een hoge 
positie wordt weergegeven.

“Een beeld zegt  
meer dan  

1000 tekens”
Marjolijn Bongers
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DEZE FOTO IS 400% 
VERGROOT GRAAG 
GROTERE FOTO

DEZE FOTO IS 400% 
VERGROOT GRAAG 
GROTERE FOTO

3. Re-post foto’s op je Instagram Stories
Tegenwoordig is het mogelijk om je eigen 
foto’s of de foto’s van anderen te re-posten in 
je Instagram Stories. Je hoeft alleen het ‘pijltje’ 
onder de foto aan te tikken om de foto te 
re-posten. Fris de foto vervolgens op met wat 
eigen tekst, stickers of gifjes en voeg de foto 
toe aan jouw verhaal. Ideaal als je met veel 
user-generated content werkt.

4. Maak een voorproefje van je Instagram 
Storie
Wil je de spanning een beetje opbouwen 
bij je volgers? Onthul dan niet meteen alles, 
maar maak eenvoudig een voorproefje van 
jouw verhaal. Selecteer een foto die je wil 
toevoegen, tik op het ‘pennetje’ bovenin en 
selecteer vervolgens de gewenste kleur. Druk 
een paar seconden op je scherm totdat deze 
volledig gevuld is met de gekozen kleur. Nu 
selecteer je het ‘gummetje’ en gum je een 
beetje van de kleur weg. Je zult zien dat de 
foto onder de kleur vandaan komt tijdens het 
gummen. Spannend!

5. Wissel af met verschillende stickers in je 
Stories
Er zijn tegenwoordig zoveel leuke attributen 
beschikbaar om je verhaal op te frissen en 
uniek te maken. Wissel ze ook gerust af. Laat 
je volgers stemmen in een poll of stel ze een 
vraag om de interactie te verhogen. 
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“Instagram is zo een leuk kanaal dat zeker  
voor de reissector bijzonder geschikt is”

Het leuke aan deze attributen is dat er ook 
steeds nieuwe bij komen, hou het dus goed in 
de gaten en wees niet bang om regelmatig iets 
nieuws uit te proberen.

6. Demp saaie Stories
Wil je een account niet ontvolgen, maar vind je 
de Stories saai of wil je misschien juist alleen 
de relevante Stories zien? Filter dan eenvoudig 
de Stories door ze te dempen. Ga naar de feed 
van jouw Instagram-profiel en houd de avatar 
van degene die je wil dempen ingedrukt. 
Nu verschijnt er een menu met de optie tot 
dempen. Niemand zal ooit weten dat je de 
verhalen van dat account gedempt hebt  
en jij ziet nu alleen nog relevante Instagram 
Stories.
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7. Link naar je IGTV vanuit Stories
De komst van IGTV maakt het mogelijk om nu 
ook langere video’s te uploaden op Instagram 
en je eigen channel te maken. Laat je IGTV-
channel groeien door te linken naar de video’s 
via Instagram Stories. Maak een screenshot 
van je video, fris het eventueel op met tekst en 
stickers. Vervolgens klik je het link symbooltje 
bovenin aan en selecteer je de gewenste video 
waar je naar wil linken.  
Je fans kunnen nu omhoog swipen om de 
volledige video te bekijken op jouw IGTV-
channel. Laat je volgers zien dat je actief  
bezig bent met IGTV en genereer op deze 
manier meer bereik.

8. Beheer de filters
Instagram biedt een mooie selectie aan 
diverse filters waarmee je jouw foto’s net dat 
beetje extra kunt geven. Waarschijnlijk gebruik 
je maar één (of misschien slechts een paar) 
filter(s) om je Instagram-feed tot één geheel 
te maken. Bespaar tijd en beheer je filters. 
Vink de filters die je niet gebruikt uit, of pas 
de volgorde aan en schuif je favorieten naar 
voren. Zo ga je efficiënter te werk en hoef je 
niet steeds door alle filters te swipen om je 
favoriet te vinden. Swipe helemaal naar het 
einde van alle filters en tik ‘beheren’ aan.  
Nu kun je ze uitvinken of ordenen door op  
de drie streepjes naast het betreffende  
filter te tikken.

9. Plan je Instagram-posts in
Nu er een API ontwikkeld is, hoef je niet 
meer te tobben over je contentplanning 
op Instagram. Met diverse tools zoals 
“Hootsuite” of “Later” is het mogelijk om de 
contentplanning op Instagram binnen no-time 
te organiseren. “Later” biedt zelfs een ‘Visual 
Instagram Planner’ aan om je feed te ordenen 
via een preview. Op deze manier kun je je 
Instagram-feed mooi maken naar je eigen 
inzicht zonder dat je de posts opnieuw hoeft in 
te plannen.

10. Maak een panoramafoto met meerdere 
afbeeldingen
Op Instagram komen vierkante foto’s nog steeds 
het beste tot hun recht in je feed. Heb je een 
hele brede foto die je toch graag wil posten? 
Knip deze dan in stukjes op en upload het in 
meerdere foto’s, zodat de foto’s mooi op elkaar 
aansluiten als je swipet. Op deze manier kun 
je de hele foto als één tonen. Je kunt het zo 
creatief maken als je zelf wil!

Bespaar tijd en laat je Instagram groeien door 
de bovenstaande handigheidjes toe te passen.

Ook hier kregen we uit de feedback heel wat 
vraag om dit soort workshops opnieuw in te 
plannen. We bekijken met Marjolijn de opties 
en houden jullie op de hoogte van de concrete 
data voor deze workshops via onze E-Vram.

“Elke hashtag heeft op Instagram  
een eigen overzichtspagina.”
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DIGIT staat voor ‘digital gear in tourism’ en is een onderzoeksproject van de opleiding 
Toerisme en recreatiemanagement van Howest Kortrijk. Met DIGIT wil Howest 
reisbureaus ondersteunen in het gebruik van digitale tools in hun service naar de klant. 
We bevinden ons in een tijdperk waarin ‘mobile’, ‘online’ en ‘social’ niet meer weg te 
denken zijn. Toch blijkt dat een meerderheid van de Vlaamse reisbureaus nog weinig 
gebruik maakt van de nieuwe tools en mogelijkheden die het internet biedt. Dit kan 
te maken hebben met een gebrek aan tijd en digitale skills. Daarom wil Howest met 
DIGIT praktijkgerichte vormingsmodules uitwerken om reisagenten te leren werken 
met laagdrempelige (gratis/betaalbare en gebruiksvriendelijke) digitale tools.

VVR IS PARTNER IN DIT PROJECT.

Janne Gheysen is mede werkster aan 
Howest te Kortrijk en heeft een belangrijke 
rol als onder zoekster binnen het project 
DIGIT. Ze had ook niet meteen verwacht 
dat we haar zouden vragen om meteen de 
persoon te zijn die een en ander praktisch 
zou voorstellen aan een groep van 140 
reisprofessionals tijdens ons congres. 

Zoals velen het aangaven in de evaluatie was 
het helder dat ze nog wat ervaring mistte, 
echter, ze heeft het geheel met verve gebracht!  

Er zijn 6 goede redenen om 
klantentevredenheid te meten:
1. Je verliest klanten zonder het te weten. 
Onderzoek geeft aan dat 60% van de klanten 
nooit klagen, al zouden ze er wel recht op 
hebben. Ze uiten hun ongenoegen wel bij 
familie en vrienden en 80% van deze klanten 
gaat onherroepelijk verloren.

2. Potentiële nieuwe klanten worden 
hierdoor afgeschrikt.  
Wanneer je niet tevreden bent geef je dit door 
aan gemiddeld 7 anderen. Bij tevredenheid 
is dat slechts aan één persoon. Door dit 
negatieve domino-effect worden potentiële 
klanten afgeschrikt.

3. Niets doen versterkt de negativiteit verder.  
Je moet, hoe moeilijk het ook is, een 
ontevreden klant als een opportuniteit zien,  

als een uitgading om een en ander op  
te lossen. Hoe meer problemen/klachten die  
je kan oplossen, hoe meer tevreden klanten  
je zal hebben.

“ Het belang van  
klantentevredenheid  
en hoe dit meten”

Janne Gheysen
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Een goede klantentevredenheid is met  
andere woorden een belangrijke succesfactor 
en dus moet je je klanten bevragen.

Janne gaf graag 3 tips mee voor het opstellen 
van een eenvoudige bevraging.

1. Zorg voor een professioneel uitzicht.

2. Hou het kort (maximaal 3 tot 5 minuten). 
Vraag dus geen zaken die je al weet en  
zorg ervoor dat je nadien wel de link naar  
het correcte dossier maakt.

3. Maak niet te veel vragen verplicht  
Dit kan voor sommigen als een drempel 
ervaren wordt.

Hoe stel je nu zulk een bevraging concreet  
op en waar moet je op letten. Ook hier gaf 
Janne enkele nuttige tips en tricks mee. 

1. Start steeds met de algemene 
tevredenheid te bevragen. Heel concreet: 
Hoe tevreden ben je over je reis? Stel nadien 
ook open vragen om meer inzicht te krijgen. 
Zoals bijvoorbeeld: Wat vond je erg goed aan 
je reis? Wat had je liever anders gezien? 

2. Zoom nadien in op de verschillende delen 
van de reis. Hoe tevreden ben je van de 
luchthaventransfer? Hoe tevreden ben je over 
de vlucht? Hoe over je hotel, uitstap enz… 
Zorg dat je hier steeds de optie “NVT - Niet 
van Toepassing” voorziet.

3. Vermijd vakterminologie. Een mooi 
voorbeeld is de term accommodatie die 
misschien beter vervangen kan worden door 
overnachting.

4. Tevreden klanten zijn vaak loyaler en worden 
vaak Ambassadeurs.  Onderzoek geeft aan 
dat tevreden klanten bereid zijn om 10% 
meer budget te besteden. Bovendien maken 
ze zelf graag ook publiciteit. Zoals ook werd 
aangegeven in andere workshops is dit in 
tijden van Social Media erg belangrijk en kan 
dit uiteraard helpen om nieuwe klanten aan  
te trekken.

5. Door de feedback van je klanten 
leer je vaak je product beter kennen.

6. Je leert uiteraard ook je klanten  
beter kennen. Je kan op deze manier  
nog beter inspelen op hun wensen en  
kan bij positieve feedback gelijkaardige 
voorstellen doen. 

“Een goede 
klantentevredenheid 

is een belangrijke 
succesfactor!”
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4. Zorg voor filtervragen. Op deze manier 
werkt het geheel voor diegene die de 
bevraging invult sneller en efficiënter. 

5. Je kan de bevraging ook makkelijk 
gebruiken om mee aan de oplossing  
te werken door vragen te integreren  
zoals: Hebben we je vlot en correct  
geholpen? Hoe hadden we je anders en  
beter kunnen helpen?

6. Gebruik de bevraging ook om  
content te creëren voor je website.  
Door te vragen wat het absolute hoogtepunt 
van de reis was genereer je vaak een ideale 
quote die je nadien op je website of  
social media kan plaatsen.

7. Trigger je klanten om feedback te  
geven door bijvoorbeeld een mogelijke 
beloning in het vooruitzicht te stellen. 
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
reischeque of in de vorm van een prijs die  
je met een partner onderhandelt.

8. Zorg dat je zeker je klanten bedankt op 
het einde van de enquête. Zorg voor een 
degelijke follow-up indien er issues zijn die 
moeten opgevolgd worden.

Met Google formulieren heb je een gratis 
online tool om de enquête op te bouwen.  
Je kan er meteen mee aan de slag en kan 
er nadien heldere rapporten uit trekken. 
Bijzonder nuttig!

Binnen het kader van het project #DIGIT is 
Howest nog een stapje verder gegaan.  
Op hun blog en Youtube kanaal zijn er 
documenten en filmpjes ter beschikking  
die je snel en efficiënt tonen hoe je praktisch 
aan de slag kan. 
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De tips evenals de 
presentaties van de 
andere workshops kan 
je terugvinden in de 
bilbiotheek op de website 
van de VVR onder de topic 
#BETRAVELCONGRES 
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“Hoe lang  
ga je nog reizen 

verkopen? ”

An Verstraete 

An Verstraete van Businesslab gooide 
zaterdagochtend meteen de knuppel 
in het hoenderhok met een zeer 
confronterende vraag:  
Hoe lang ga je nog reizen verkopen?

An koos voor een zeer directe aanpak. Facts 
en figuren eerst! Van de 100 klanten die 
afhaken, zijn er 68 die dat doen omdat je geen 
aandacht aan hen besteedt. 14 van hen haken 
af omdat ze ontevreden zijn en slechts 9 vallen 
over de prijs!

Een en ander deed de zaal even stil worden. Je 
moet je klant de nodige aandacht geven en prijs 
is niet steeds de afknapper.

Hiervoor had An geen slidedeck nodig. Enkel 
en alleen op basis van een klassieke flipchart, 
met een degelijke marker, met de juiste vragen 
en juiste rustpunten nam ze de gehele zaal mee 
door de verschillende fases van klantenbeleving. 

Enkelen gaven in hun feedback mee dat An 
mogelijk iets te ver van onze sector stond en 
hier niet meteen concreet op inpikte. Wel, dat 
klopt, maar het is net door te kijken hoe andere 
sectoren iets doen en hiervan te leren en dit 
toe te passen dat we vooruit gaan en evolueren. 
Vandaar ook haar boodschap en link naar het 
verhaal van “de kapper”.

KWALITEIT

COMFORT

BELEVING

CONTINUÏTEIT

PERSOONLIJKE 
INBRENG
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Wees communicatief en vooral klantgericht, 
luister en vraag, vindt wat men tussen de 
regels wil vertellen. Vergeet ook de opvolging 
niet, blijf in de picture en hou je cliënt warm.

An had ook een belangrijk aandachtspunt  
voor het publiek: “het is niet omdat je “digitaal 
gaat” dat je “aandacht” schenkt.  
Er is hoge nood aan aandacht dus je dient tijd 
te investeren in je bestaande klanten.  
Doe dit met een persoonlijke touch die het 
verschil zal maken.

De mond-aan-mond reclame is niet 
uitgestorven. Klanten zullen je echter maar 
promoten indien je hen blijvend aandacht  
blijft schenken.

An had geen indrukwekkende powerpoints  
of wat dan nodig ook om haar boodschap 
kracht bij te zetten, een goed voorkomen,  
een stift en een papier…meer heb je 
niet nodig om aandacht te schenken en 
onverschilligheid te bannen.

1. Kwaliteit is de basis van alles.  
Hoe goed ben je? Je dient er voor te zorgen 
dat je services uitmuntend zijn. Maak een 
selectie in je aanbod zodat je zeker bent dat je 
enkel kwalitatieve zaken verkoopt. Zorg er ook 
voor dat heel je team deze standaard haalt.

2. Vervolgens wil een klant een bepaald 
comfort.  
Hoe beschikbaar ben je? Weet dat er ketens 
zijn waar bij de opleiding heel veel focus 
gegeven wordt aan deze fase. Gewoon even 
opstaan wanneer er iemand binnenkomt. Even 
dag zeggen, mogelijk reeds een inspiratieboek 
geven, iets te drinken aanbieden en meteen 
aangeven dat je zo dadelijk beschikbaar bent, 
ook wanneer het razend druk is.

3. Nadien volgt de beleving.  
Hoe beleeft jouw klant zijn ervaring bij je op 
kantoor? Heb je hier al eens over nagedacht? 
Heb je je klanten hier al eens vragen over 
gesteld? Waarom komen ze bij jou? De 
anekdote van bij de kapper waar spontaan een 
Nespresso met een koekje werd aangeboden 
is duidelijk blijven plakken.

4. Je dient er voor te zorgen dat er een 
degelijke continuïteit is.  
Wanneer er morgen geen Nespresso meer 
wordt aangeboden of het heerlijke koekje 
wegvalt zal dat sommige klanten opvallen en 
mogelijk zelfs doen kiezen voor een andere 
weg voor het boeken van de reis. Het is dus 
echt belangrijk dat je wat je doet ook kan 
volhouden en dat ook iedereen binnen het 
team deze standaard aanhoudt. 

5. Tot slot moet je zorgen voor de o zo 
belangrijke persoonlijke inbreng.  
Durf jezelf te verkopen. Vergeet niet dat heel 
wat van wat je aanbiedt via collega’s en andere 
kanalen zoals het internet beschikbaar is. Jouw 
klant kan deze reis dus overal krijgen en toch 
kiest hij voor jou. De reis wordt er dus mee 
geboekt voor wie jij bent. 

De persoonlijke touch helpt wel degelijk en  
die aanpak hoeft niet perfect te zijn… 
er mag gerust een “hoek af”. 
Zorg er wel voor dat je zoals aangegeven de 
continuïteit kan verzekeren. 

An Verstraete © Travel Magazine

“Klanten zullen je echter maar 
promoten indien je hen blijvend 

aandacht blijft schenken”
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Bad Cex, Just Cex, Good Cex. Rik Vera van Nexxworks nam de zaal als een  
wervelwind door meer dan 270 slides. Een andere aanpak dan deze van An,  
maar zijn presentatie werd echter door het gros van de deelnemers als  
uitmuntend geëvalueerd. 

Ja, ze was soms heel high-level, maar Rik gaf 
meer dan eens met concrete voorbeelden uit 
onze sector aan dat de zaken snel en hard gaan.
Cex handelt over Customer Expectations en 
Customer Experience. 

En die klant van vandaag is veeleisend en is een 
keiharde baas. Zorg dus dat je hem goed kent, 
ken hem zo mogelijk nog beter dan je jezelf 
kent. Zorg dat je de juiste verwachtingen creëert 
en hierbij ook de juiste beleving biedt.

Waarom? Wel, de klant van vandaag is 
onverbiddelijk. Rik vroeg de zaal wie Kodak 
had gedood? Wie Nokia de das omdeed? Wie 
Blackberry vermoorde en wie United Airlines 
recent nog een zware afstraffing gaf. De zaal 
kon niet anders dan de hand opsteken en 
erkennen dat we allemaal “serial killers” waren 
geworden. We swipen gewoon weg wanneer we 
niet tevreden zijn en schakelen zeer snel over 
op iets anders. Met andere woorden, de klant is 
onze nieuwe baas en tekent in belangrijke mate 
uit hoe we ons naar hem toe moeten gedragen.

De wereld is dus op z’n kop gezet. De vraag is 
dan ook hoe je daar mee omgaat. Niet enkel 
vandaag en morgen, maar vooral, hoe bereid ik 
me voor op overmorgen. Hoe bereid ik me voor 
op deze klant. Want hij/zij is “connected, urban, 
self-centered, tribal, on demand, mindful, ethical 
en radical”.

De boodschap was helder, bekijk je bedrijf 
als legoblokjes die vandaag een bepaalde 
vorm hebben. Durf deze uiteen te halen, 
opnieuw samen te stellen en gebruik hiervoor 
de technologische hulpmiddelen en mogelijk 
artificiële intelligentie die beschikbaar is. Vergeet 
niet dat het steeds sneller zal gaan en dat vele 
technologieën ons vandaag reeds helpen en dat 
we ze day to day gebruiken. Ontkennen is dus 
zinloos.

“It's all about 
CEX baby”

Rik Vera 
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Kijk naar het gebruik van “Waze”. Ondanks 
het feit dat heel wat wagens standaard een 
navigatiesysteem aan boord hebben gebruikt bijna 
de hele zaal toehoorders en ook jullie lezers deze 
app dagdagelijks in het verkeer. De uitvinders 
wisten perfect in te spelen op een bestaande 
frustratie en dus vraag naar een oplossing.

Ook in onze sector zal deze disruptie zich 
voordoen. Kijk maar hoe bijvoorbeeld een booking.
com zich zeer snel ontwikkelde en nu vlot gebruikt 
wordt in functie van de noden van de klant.

Is er dan geen toekomst? Jawel, integendeel, die 
toekomst is er zeker en vast. Meer en meer zal 
er een architect nodig zijn, een gids die de klant 
wegwijs maakt in het geheel van het aanbod dat 
er beschikbaar is.

Connect to many en Engage individuals.
Vroeger was er enkel het één op één contact. 
In een latere fase kwam de marketing naar voor 
en bedrijven zoals Coca Cola konden via hun 
marketing meer klanten bereiken, meer klanten 
betekende meer omzet, meer marketing enz… 
de “one to many” was geboren. Alles evolueerde 
zeer snel en vandaag zie je dat de impact van 
de pure marketing campagnes geminderd is. Ze 
blijft belangrijk, maar door de evolutie van alle 
verschillende communicatie kanalen heeft een en 
ander een andere invulling gekregen. Vandaag 
kan je makkelijk, snel en relatief goedkoop heel 
wat klanten bereiken en kan je met een selectie 
onder hen persoonlijk in interactie gaan. Indien 
je een goede band opbouwt worden zij snel jouw 
sales en marketing mensen. 

Gebruik dus alle beschikbare middelen (je 
bestaande legoblokjes), technologieën, data en 
algoritmes om je klant nog beter te leren kennen 
en dus beter te kunnen bedienen. Zo zal je het 
verschil blijven maken en blijf je steeds relevant.

Ook Rik gaf iedereen een paar vragen en 
challenges mee als huiswerk:

1. Is de kennis en kunde van je bedrijf vooral 
gericht op het kennen van de eigen producten, 
service en oplossingen, of ken je de klant beter 
dan jezelf? 

2. Denk je als bedrijf vooral in limieten en hoe 
die te omzeilen of vooral in kansen en hoe die te 
grijpen?

3. Is je stijl van leiding geven gepasseerd op 
controle of vertrouwen (het netwerk)?

4. Zoek je klanten voor je producten/diensten of 
zoek je producten/diensten voor je klanten?

5. Ga je uit van assumpties of gebruik je big data 
en AI?

6. Liggen je processen vast of zijn ze vloeibaar 
en worden ze gedurig herbekeken en in vraag 
gesteld?

7. Uiteraard streef je naar perfectie, maar sta je 
ook toe dat er gefaald wordt?

8. Focus je sterk op de details of bekijk je 
steeds “The Big Picture”?

9. Heb je allebei klant-processen of is elke 
klankinteractie het proces?

10. Dienen de processen om het leven van 
je bedrijf makkelijker te maken of dat van je 
klanten? 

11. Ben je vooral bezig met boodschappen 
zenden of luister je voornamelijk naar je klanten?

12. Is je communicatie pure broadcasting of laat 
je de netwerken voor jou functioneren?

13. Heeft je klant het gevoel dat je hem door en 
door kent?

14. Heeft je klant het gevoel dat hij het centrum 
is van alles wat je doet?

Op basis van deze vragen kan je je bedrijf even 
analyseren en dus bekijken welke blokjes je 
waar dient in te zetten. Veel succes!
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Meten is niet weten

Axel De Corte

KoomBana Bay

Toerisme marketing & 

communicatie 

Een uitspraak die niet van mij komt, maar 
van de decaan van de Vlerick Business 
School in het kader van échte customer 
innovation. Uiteraard zijn sommige – 
vooral financiële – cijfers zéér belangrijk. 
Maar dat is een andere discussie. Ik wil 
het hebben over 'meten is weten' vanuit 
communicatie-oogpunt.

Op het #BETravelCongres ging het o.a. over 
blockchain en AI. Waar dit ons allemaal 
heen zal leiden, moet nog blijken. Bij iedere 
technologische vernieuwing is al van zo veel 
zaken het einde voorspeld. Het is zeker en 
vast een challenge. Maar omgekeerd, is het 
ook altijd een kans om je toegevoegde waarde 
terug op scherp te stellen. En dat is meteen 
ook het goede nieuws. Datagiganten moeten 
het doen met de data waarover ze beschikken. 
Het is maar een 'onlogische' mens die door 
data heen kan kijken en 'onlogische' dingen 
kan zien. Zoals eerder geschreven, wordt het 
aankoopproces in hoofdzaak gestuurd door 
het onderbewuste. En dat blijft een uitdaging 
voor datagiganten.

Uiteindelijk zijn veel reisagenten met à-la-
carte-dossiers en vooral direct persoonlijk 
contact bezig. Ik hoor af en toe dat sommigen 
zich soms wel eens een kneusje voelen met 
al die 'meten is weten'-mantra's. Terwijl ze 
eigenlijk wel een sterke feeling hebben. Met 
dit artikel wil ik wat tegengas geven om je 
talent van menselijk aanvoelen toch niet 
zomaar overboord te gooien. Integendeel.
 
Zelfs voor de grote spelers met veel data, 
blijkt maar al te zeer dat je enkel het heden 
en verleden kan meten. En dat dit niet altijd 
een goede indicator is voor toekomstig 
consumentengedrag. Het tijdig kunnen inzien 
van werkelijke klantenbehoeften is een soft 
skill die niet te meten valt. Maar wel cruciaal is 
om toekomstgericht je meerwaarde op scherp 
te blijven stellen.
 
Mocht de CEO van Nestlé 13 jaar geleden 
geen voet bij stuk gehouden hebben tegen 
alle cijfergegevens van zijn managementteam 

in, zou Nespresso nooit bestaan hebben. En nu 
kan je er niet meer omheen, dankzij de visie 
en het geloof van die CEO dat Nespresso wel 
degelijk aan een ontluikende klantenbehoefte 
beantwoordde. Door ‘meten is weten' zou dit 
merk al in zijn beginstadium afgevoerd zijn, net 
zoals Kodak dat deed met digitale fotografie. 
En we weten intussen allemaal dat het Kodak 
naar de afgrond leidde.

Wat écht nodig is om ook in de toekomst 
meerwaarde te blijven bieden is vooral 
doorzettingsvermogen. Om je businessmodel 
beetje bij beetje te blijven aanpassen aan de 
immer wijzigende omstandigheden. En dat 
zal per definitie bijna trial-and-error-gewijs 
verlopen. Het komt er dus op aan om slim te 
experimenteren. Als het kan op het terrein. 
Bedrijven boeken vlugger succes door fouten 
te maken dan door alleen maar naar data te 
kijken.

Als je bijvoorbeeld wil weten in welke mate 
klanten geïnteresseerd zijn in een potentieel 
nieuw product, kan je dit op je website 
aankondigen met een 'houd me op de  
hoogte'-banner, kan je een mailing uitsturen ... 
Het aantal mensen dat reageert, geeft een 
indicatie over de potentiële vraag. Gratis 
technologie, zoals bijvoorbeeld Mailchimp, 
Wordpress, Google, Surveymonkey, Facebook, ... 
laten je toe om heel kostenefficiënt een idee te 
lanceren. Je hoeft daar geen dure marktstudies 
voor te doen.

Kwantitatieve gegevens zijn dus een groot 
probleem om ontluikende opportuniteiten te 
detecteren. Veel belangrijke dingen, zeker 
innovatieve, kan je niet meten. En laat ons 
eerlijk zijn: veel marketingdingen die gemeten 
worden – als ze überhaupt al correct zijn – zijn 
niet belangrijk.

Een andere oplossing is om diversiteit in dienst 
te nemen. Misschien is het de moeite om eens 
mensen van buiten de sector aan te werven die 
hetzelfde profiel hebben als je gewenste klanten. 
Het aanwerven van een afwijkende stem brengt  
het perspectief van de moderne klant misschien C
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 8 brochures: - Meer dan 1300 luxe- en kwaliteitshotels
 - Focus op o.m. Dubai, Oman, Indische Oceaan, Middellandse Zee,  
   Sri Lanka, Afrika
 - Rondreizen: o.m. Sri Lanka, Zuid-Spanje, Oman, Thailand, 
    Vietnam, Bali
 - Canada & USA: nieuwe uitgebreide belevenisbrochure:  
    hotels, huurwagens, mobilhomes, gidsen (o.m. Jacqueline Goossens),  
    unieke rondreizen
 - Golfspecialist
 - Onmiddellijke reservatiebevestiging: wij bellen het hotel
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet.
• Dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
 - Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Superhandige overzichten van alle promoties voor Huwelijksreizen en Vroegboekkorting
• WINTERPRIJZEN 2018 - 2019: 
 - De meeste prijzen zijn beschikbaar op onze website

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Frankrijk & Benelux 2018

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee I 2018 - 2019
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee II 2018
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee III 2018 - 2019
Griekenland • Cyprus • Kroatië

Montenegro • Bulgarije • Turkije •Marokko

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Nabije- en Midden - Oosten 2018 - 2019
Abu Dhabi • Dubai • Ajman 

Ras Al Khaimah • Oman • Qatar • Egypte

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Exclusive Destinations
USA & Canada

Strandvakanties
Wintervakanties

Rondreizen
Citybreaks

Huurwagens 
Motorhomes

Worldwide 2018 - 2019
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • Cruises

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2018 - 2019
Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Zomer 2018 en Winter 2018 - 2019

sterker naar voren. En zo kan je ook leren van 
klanten die je nog niet hebt.

Conclusie: zoek niet naar het volgende grote 
ding, maar heb vooral oog voor de volgende 
100 kleine dingen. Leer oplossingsgericht 
denken vanuit het pespectief van je klanten. 
Door dagelijkse aandacht voor kleine 
verbeteringen kan je continu werk maken van 
je meerwaarde! 

Een mooi voorbeeld dat ik onlangs zag 
passeren, komt van Femma het vroegere KAV. 
Femma biedt ook reizen aan maar ze hebben 
daar een kleine twist aan gegeven. Ze bieden 
namelijk rondreizen aan waarbij ze excursies 
voorzien vanuit vrouwelijk oogpunt.

TO DO: 
Maak zelf even een lijstje van kleine 
dingen die je zou kunnen aanpakken 
om klanten een nog betere oplossing 
te bieden. Vraag het ook aan je 
medewerkers. Je zal zien dat veel ideeën 
vrij eenvoudig gerealiseerd kunnen 
worden.

Leestip?  
'Customer Innovation, waarom de klant 
centraal staat in bedrijfsinnovatie', Marion 
Debruyne, uitg. Lannoo Campus. Dit boek 
van de decaan van de Vlerick Business 
School werd in 2014 verkozen tot STIMA 
Marketing Book of the Year.
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Op 26 mei 2018 had ik opnieuw de eer en het genoegen om tijdens het galadiner,  
één van de hoogtepunten van ons congres, “Den Tone”, uit te reiken.
“Den Tone” is, volgens velen, de voornaamste “Award” die in de Belgische reissector wordt 
toegekend. Hij werd in 1985, op voorstel van de toenmalige voorzitter van de VVR –  
Walter Raspoet – door de raad van bestuur van de VVR gecreëerd ter gelegenheid  
van mijn (eerste) afscheid als voorzitter.

Hij wordt toegekend, telkens wanneer er 
een VVR congres plaatsvindt, dus in principe 
om de twee of drie jaar en de lustrumjaren. 
Het is ondergetekende, en hij alleen, die de 
gelauwerde(n) kiest. De raad van bestuur van 
de VVR was er in 1985 immers van mening, 
en is dit nog altijd, dat dit de ultieme garantie 
is op een onafhankelijke beslissing. Slechts 
in één geval heeft de raad van bestuur dit 
mandaat teruggetrokken; en wel in 1988, 
toen men besliste om “Den Tone” aan 
ondergetekende zelf toe te wijzen.

Bij mijn keuze hanteer ik in feite maar één 
criterium. De gelauwerde(n) moet(en) grote 
verdiensten hebben voor de VVR om de 
eenvoudige reden dat wat goed is voor de VVR 
ook goed is voor de reisbureausector.  

In de loop van de geschiedenis werd  
“Den Tone” driemaal aan een “koppel”  

toegekend (zie lijst). Dit gebeurde nu voor  
de vierde maal, maar het “koppel” is nu  
een vader en dochter.

Bart en Fien De Baere
Fien (38), office manager bij de VVR, is  
20 jaar in dienst en heeft nooit ergens anders 
gewerkt. Wie met haar in contact komt weet 
dat ze uitermate toegewijd, bekwaam, correct 
en (meestal) vriendelijk is en dat zij de VVR, 
naast haar dochter, man, familie en hond, in 
haar hart heeft gesloten.

Bart (63), algemeen secretaris van de VVR,  
is een gewezen KBC-kaderlid, en is actief 
bij de VVR sedert 2005. Zijn deskundigheid 
vooral in financiële zaken wordt aangevuld met 
een onmiskenbare charme. 

Antoon Van Eeckhout

Bart en Fien De Baere

1985 (†) Antoon en Nelly Cool
 toen Reizen Cool

1988 Antoon Van Eeckhout

1990 (†) Guido Gielens
 toen Fiesta Reizen

1991 Walter Raspoet
 toen Wirtz Reizen

1994 Lou Antonis
 Reizen Schoeters

1997 (†) Jef De Cauwer
 Reizen De Cauwer

2000 Luc en Christine Demuynck 
 Penta Reizen

2003 Karel De Meulemeester

2005 (†) Yvan en Kathleen De Sutter
 Europareizen

2008 Geert Bourgeois

2010 Mark Wygers
 Anders dan Anders / Master Tours

2013 Kris Verdonck
 Cosmic Travel

2015 Willy Vlamynck
 Apollo ReizenDen Tone
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Info & reservering: 
Rail Service Center @ 02 528 28 30
www.nmbs-internationaal.com/agent

nmbs

NMBS Internationaal 
brengt u naar de mooiste
kerstmarkten in Europa.
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“UNIGLOBE Travel 
doen lopen als een 
trein”

Was het met een beetje pijn in het hart  
dat je het treinverleden achter je hebt 
gelaten?
Niet echt want ik heb er fantastische zaken 
kunnen realiseren, zeker ook naar de 
reisagent toe. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de 
ontwikkeling van @lantis, de samenwerking 
met de NS (Nederlandse Spoorwegen) en 
CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois), het 
opstarten van de ICE-distributie, het realiseren 
van meer dan 50 procent digitale omzet voor 
de internationale treinen (Thalys, Eurostar, TGV, 
ICE, etc.) en vooral het uitbouwen van een op en 
top professioneel team voor de reissector o.l.v. 
Bart Geeroms, het Contact Center o.l.v. Laurent 
Baetens, het internetteam o.l.v. Sven Declercq 
en de internationale stations o.l.v. Steven Van 
den Rijse en Alex Smeyers.

Je hebt flink wat leidinggevende posities 
bekleed in je loopbaan, bij Paribas, 
Telindus, VTB-VAB, Belgium International 
Travel (BIT), NMBS Europe (nu 
Internationaal) om maar de voornaamste 
te noemen. Zie je jezelf als een soort 
crisismanager?
De reissector kent  eigenlijk een permanente 
change en in het bijzonder de jongste jaren tal 
van zeer snelle evoluties en in de luchtvaart 
zelfs revoluties op technologisch vlak waarbij de 
daaraan gekoppelde systemen (GDS) die ook 
voor grote uitdagingen staan en veranderingen 
van hun businessmodel ondergaan. Ik zie mezelf 
dus eerder als een ‘change manager’, waarbij 
je vlug inzicht moet hebben in de processen 
en drivers om dan een passende visie te 
ontwikkelen en de moed moet verzamelen om 

Paul Geyssens |  
BeLux Regional President UNIGLOBE Travel
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Na 20 jaar als sales- & distributiemanager het  beste van zichzelf te hebben 
gegeven, ruilde Paul Geyssens (61) eind vorig jaar NMBS Europe in voor 
UNIGLOBE, waar hij zich sedertdien over de functie van BeLux Regional 
President ontfermt. “Toerisme is al jaren mijn passie”, zegt Paul Geyssens,  
“en ik ben altijd bij de pinken geweest als er zich nieuwe opportuniteiten 
voordeden of voordoen. Werken in Mechelen – waar het hoofdkantoor voor 
België van UNIGLOBE Travel zich bevindt – is bovendien een ware verademing. 
Ik woon in Linden, een deelgemeente van Leuven en in 40 minuten zit ik nu  
’s morgens achter mijn bureau. Neen, niet met de trein…”
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de praktische consequenties of de tactische 
stappen vorm te geven die je in staat stelt om 
die verandering ook daadwerkelijk te realiseren. 
Steeds met het bedrijf- en personeelsbelang 
voor ogen. Met respect voor het historische 
geweten van de organisatie.

Omschrijf eens in het kort waarvoor 
UNIGLOBE Travel staat?
Wel, het is een wereldwijd netwerk. Zeg maar 
de grootste onafhankelijke reisorganisatie 
ter wereld. Ons mondiaal franchisenetwerk 
bundelt ruim dertig jaar ervaring in zaken- en 
vakantiereizen en is goed voor een jaarlijkse 
omzet van 4 miljard euro. Het betreft een 
franchiseketen van zelfstandige ondernemers 
die beroep doen op een centrale dienst – de 
Regio - die instaat voor de technologie, centrale 
inkoop, marketing en communicatie. Door onze 
gezamenlijke inkoopkracht en hun ‘sharen van 
de gezamenlijke technologische infrastructuur’ 
zijn wij in staat om tegen heel scherpe tarieven 
te werken. Het enterpreneurial vernuft van onze 
kantoorhouders – owners - zorgt ervoor dat de 
serviceverlening en de klant steeds centraal 
staan.

Het reisbedrijf werd in 1981 opgericht in 
het Canadese Vancouver en werd in 1992 
in België boven de doopvont gehouden. We 
vieren dus dit lopende jaar onze 25ste verjaardag 
van reisbureauactiviteiten in de BeLux zone. 
Ondertussen zijn er vestigingen in meer dan  
60 landen. In Europa zijn er 90 UNIGLOBE 
Travel kantoren. De teller voor België staat  
op 16 met een gezamenlijke jaaromzet van  
170 miljoen euro.

Wat België betreft was er de jongste jaren 
toch een druk verloop aan de top, hé?
Dat klopt en dat heeft vooral te maken met het 
realiseren - in onze UNIGLOBE organisatie - 
van een goede match of evenwicht dat moet 
gevonden worden tussen het respect voor de 
dagelijkse inzet van reisagent/entrepreneur en 
de meerwaarde gerealiseerd door de centrale 
organisatie binnen haar opdracht: technologie/
inkoop/marketing. Voor een aantal van mijn 
recente voorgangers – en met respect voor 
hun werk – was dit evenwicht misschien toen 

moeilijk te realiseren. Het komt er ook op 
neer om zich strak te houden aan de formele 
structuur, om leiding te geven en de informele 
structuur niet te laten primeren.

Staan de neuzen van de 13 eigenaars, 
waarvan er 3 twee kantoren uitbaten, 
allemaal in de goede richting?
In het veranderingsproces, waar we bij manier 
van spreken, zowat dagelijks voor nieuwe 
evoluties staan en zeer zeker als het om 
technologische applicaties gaat, mag het 
duidelijk zijn dat je als zelfstandige reisagent, 
zonder hulp, het allemaal niet meer zo 
goed kunt volgen zoals je het zou wensen. 
Reisagenten die voor UNIGLOBE hebben 
gekozen beseffen maar al te goed dat ze 
moeten gewapend zijn voor de toekomst en dat 
samenwerken hier het adagio is. De owners van 
de verschillende kantoren met een totale omzet 
van 170 miljoen euro beseffen - beter dan wie 
ook – dat een hechte onderlinge samenwerking 
van cruciaal belang is voor de toekomst en 
geven op dit vlak ook graag het vertrouwen 
aan de Regional President en zijn Regio team, 
om de gezamenlijke doelstellingen van de 
UNIGLOBE groep, waar te maken.

Hoe zie je overigens de toekomst  
van de reisindustrie, de reisagent en  
de reiskantoren?
Er zijn op verschillende lagen aardbevingen 
in de travel industry bezig of op komst. 
Ik denk hier bijvoorbeeld aan de 
luchtvaartmaatschappijen die de GDS’en 
buitenspel proberen te zetten door 
rechtstreekse connecties aan te bieden waarop 
hun voorraadsystemen toegankelijk zijn. Termen 
zoals NDC (New Distribution Capabilities), of 
DC (Direct Connect) en Private Channel zijn er 
gekomen om deze evoluties te definiëren.

“ De vroegere GDS-zekerheid voor de 
reisagent gaat stap voor stap verloren”

“ Service komt opnieuw 
meer en meer op de 
eerste plaats!”
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De reisagent wordt daarenboven zowat dagelijks 
geconfronteerd met een mondige consument. 
Die reisagent kan vandaag geen beroep meer 
doen op een full content distributiemodel 
die door de GDS’en werd aangeleverd. De 
Travel Consultants moeten hierdoor zowel 
in de GDS’en als verschillende websites van 
de carriers consulteren om de klant de juiste 
informatie te geven. In een geautomatiseerde 
wereld eerder een zwaar manueel proces: op 
dit vlak zijn nieuwe technologische oplossingen 
echt een uitdaging. 

Hierbij kunnen we bv. denken aan scraping van 
deze lage vluchttarieven op de websites van de 
verschillende airlines die niet terug te vinden 
zijn in de GDS’en. De volgende belangrijke 
stap bestaat er dan uit om deze verschillende 
GDS’en non GDS-segmenten in één dossier 
samen te brengen op een geautomatiseerde 
manier. 

Vandaag moet de reisagent zich teveel 
verantwoorden t.o.v. zijn klant (B2B en B2C)  
met betrekking tot de tarificatie van vluchten  
en hotels.

De vroegere GDS-zekerheid voor de reisagent 
met de full content garantie gaat stap voor 
stap meer verloren en andere technische 
oplossingen zullen zich in de toekomst wel 
opdringen en dus manifesteren.

Zal het UNIGLOBE Travel franchise concept 
in deze turbulente tijden standhouden?
UNIGLOBE Travel is absoluut ‘future proof’ en 
lang niet alleen omwille van de intelligente 
gedeelde overheadstructuur die lokaal 
ondernemerschap laat primeren en de vele 
troeven van de centrale diensten en de 
indrukwekkende schaalvoordelen. Vancouver 
mag dan wel het frame leveren, maar de 
afzonderlijke landen hebben een zeer grote 
vrijheid inzake het bewerken van de plaatselijke 
markt. Onze UNIGLOBE overkoepelende 
organisatie in Vancouver sluit ook globale 
deals af op het vlak van inkoop van hotels en 
technologie, waarop we de vrijheid hebben in de 
BeLux om daar beroep op te doen.

Ons hoofdkwartier in Vancouver biedt ook 
technologische oplossingen aan voor onze 
website, app en boekingsportals. Met zeer 
minimale kost omdat ze worldwide worden 
verdeeld, dus een schaalvoordeel die we binnen 
ons kleine land niet hebben in de context 
waarin we nu leven en werken: steeds meer en 
andere technologische evoluties.

Hoe zou je je taak omschrijven?
Ik sta in voor een correcte technologische 
ondersteuning van de kantoren en ik ben voorts 
verantwoordelijk voor de groep wat airlines, 
hotelbrokers, car rental en touroperators inkoop 
betreft. Communicatie en marketing maakt 
ook deel uit van mijn opdracht als Regional 
President. 

UNIGLOBE Travel BeLux bestaat nu 25 jaar, 
wat zijn je desiderata?
Ik zou graag een nog betere 
vertegenwoordiging in de Brusselse regio 
en in Wallonië realiseren en ik wil opnieuw 
een pied-à-terre in Luxemburg creëren. We 
moeten ons bovendien meer specialiseren op 
de KMO-markt. De ceo’s die nu zakenreizen bij 
ons boeken moeten ook weten dat wij sterk 
zijn in het samenstellen van op maat dossiers 
in de leisure. Zakenreizigers zijn voor hun 
vakantiereizen met de familie ook bij ons aan 
het goede adres. Maar ons mondiaal netwerk 
stelt ons ook in staat om internationale tenders 
binnen te halen en alles te consolideren.

Nog een boodschap voor de reisagent?
De toekomst voor de sector en voor de agent is 
verzekerd voor zover de reisagent zijn eigenheid 
weet te behouden, zich focust op de business en 
er dan ook in slaagt om dat naar de klanten over 
te brengen. Daarnaast moet de reisagent van 
morgen durven - zeker wat de technologische 
oplossingen betreft die de reisindustrie 
uitdagen -, samenwerkingsakkoorden (zoals bij 
UNIGLOBE) af te sluiten om snel mee te kunnen 
evolueren, zodat de focus op de échte business 
blijft. Uiteindelijk zal de concurrentie meer en 
meer op service en technologie gericht zijn. 
Service komt opnieuw meer en meer op  
de eerste plaats!

“ Er zijn op verschillende lagen 
aardbevingen in de travel industry 
bezig of op komst”
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Wat kun je nog zeggen over je Napoleon-
fascinatie en over de eventuele 
gemeenschappelijke karaktertrekken?
Ik ben inderdaad zeer geïnteresseerd in 
geschiedenis en Napoleon en Jeanne d’Arc 
zijn twee figuren die me al jaren mateloos 
boeien en interesseren. Het waren bovendien 
ook ‘change managers’ in hun tijd als ik dit 
zo mag uitdrukken, want ze deden er alles 
aan om bestaande structuren te wijzigen 
en een nieuwe richting te geven aan een 
sterkere toekomst. Napoleon koos overigens 
steevast voor professionalisme en zijn naaste 
medewerkers werden geselecteerd op kunde 
en niet op afkomst. Ik heb overigens in de Loire, 
in de buurt van Saumur, sedert zeven jaar een 
vakantiewoning, waar ik twee kamers heb waar 
beide historische grootheden een extra plaatsje 
hebben gekregen. Boeken, schilderijen, prenten 
en andere parafernalia vieren daar hoogtij. 
Een leuke bezigheid bij het snuisteren op de 
typische brocantemarkten in die streek.

Je topbestemmingen?
Zuid-Afrika voor de wildparken en de 
legendarische vriendelijkheid van de bevolking.

Sri Lanka omdat ik in mijn VTB-periode,  
samen met Maahen Kariyawasan van Andrew’s 
Travel iets heb kunnen doen voor  
de toeristische ontwikkeling van dit fantastisch 
land.

Welke landen of steden wil je nog 
ontdekken?
Moskou en Leningrad, want ik ben daar nog 
niet geraakt en Rusland is uiteindelijk toch  
een dominante factor in Europa. Ook Polen in 
het algemeen en Krakau in het bijzonder staan 
op mijn verlanglijstje.

Je favoriete bestemming?
Mijn vakantiehuis in Frankrijk dat mijn tweede 
thuis is geworden en waar het zalig ontbijten 
is met mijn echtgenote en enkele van mijn 
5 kinderen en/of een aantal van mijn 9 
kleinkinderen.

Op wat ben je het meest fier?
Op het feit dat we er samen met een aantal 
dierbare collega’s uiteindelijk in geslaagd zijn 
om VTB-VAB van een gewisse ondergang  
te redden. IN
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“ Napoleon en Jeanne d'Arc waren  
ook 'change managers'”

Je grootste leerschool?
Zonder twijfel Telindus met aan het hoofd John 
Cordier, een bijzonder inspirerend man.

Wat maakt je gelukkig?
Andere mensen gelukkig maken.

Wanneer ben je ongelukkig?
Als ik stuurloosheid zie of mensen zonder 
ambitie.

Je meest onhebbelijke karaktertrek?
Ik denk dat ik soms licht dominant ben, maar 
ik zal mijn visie niet wijzigen tenzij er zwaar 
overtuigende argumenten op tafel komen.

Wat is er in je leven niet gelukt dat je 
graag had zien gebeuren?
Niets eigenlijk. Ik ben heel blij met mijn mooi 
gezin en familie. Mijn gelukkige vrouw is de 
familiale bundelende factor voor de kinderen en 
kleinkinderen.

Je favoriete boek?
De Napoleon-serie van Johan Op de Beeck.

Waar lig je ’s nachts wakker van?
Af en toe van mijn agenda en de permanente 
planning van meetings en mails om de 
deadlines te halen die ik mezelf opleg.

Yves Slabbinck

Kan je volgende personen of 
organisaties kort omschrijven?

UNIGLOBE: nog te polijsten briljant
VVR: 'plus est en vous' en 'je maintiendrai'
Antoon Van Eeckhout: doordrijver en 
professional, een stabiele factor voor de 
oudere generatie
Koen van den Bosch: de 'Verlichting' voor 
de VVR
John Cordier: grote leermeester, harde 
werker en inspirator
Etienne Schouppe: groot visionair voor een 
te klein land

UNIGLOBE Travel
Opgericht: in 1981 in Vancouver, in België 
aanwezig sedert 1992
Vestigingen:  in meer dan 60 landen
Jaaromzet van de groep: 4 miljard euro
Aantal kantoren in Europa: 90
Aantal kantoren in België: 16
Jaaromzet UNIGLOBE Travel België:  
170 miljoen euro
Verhouding business/leisure België: 
85%/15%
Hoofdkantoor: F. De Merodestraat 12, 
2800 Mechelen
Meer info: tel. 015/44.82.00,  
info@uniglobe.be en www.uniglobe.be
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V.U. K. Stuyts Lic 1615

CHICG
O

THE FIVE STAR HOTEL COLLECTION

INDEPENDENT TR AVEL DESIGNER SINCE 1958

the five star hotel collection

CHICG
O

glamorous exotic paradises

1  NOVEMBER 2018  -  31  OKTOBER 2019

GC Exotic.indd   1 19/07/18   15:08

the five star hotel collection

CHICG
O

glamorous european resorts

1  A P R I L  2 0 1 8  -  3 1  M A A RT  2 0 1 9

GC RESORT 18-19.indd   2 11/01/18   16:11

the five star hotel collection

CHICG
O

 

glamorous legenDarY cit ies

1  NOVEMBER 2 0 1 7  -  3 1  OKTOBER 2 0 1 8

GO CHIC city 17-18.indd   1 3/08/17   09:27

CITYTRIPS
1 NOVEMBER 2018 - 31 OKTOBER 2019

DE MOOISTE EUROPESE STEDEN, INCLUSIEF LONDEN EN PARIJS

Citytrips collage def.indd   1 19/07/18   16:15

CHARMING ESPAÑA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  B A L E A R E N  -  C A N A R I S C H E E I L A N D E N

SPANJE.indd   1 11/01/18   16:53

CHARMING PORTUGAL

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  A ZO R E N  -  M A D E I R A

PORTUGAL z rug.indd   1 11/01/18   17:11

CHARMING FRANCE

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  CO R S I C A

FRANCE_18-19.indd   1 11/01/18   17:14

CHARMING ITALIA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  SA R D I N I Ë  -  S I C I L I Ë

ITALIA_18-19.indd   1 11/01/18   17:16

NEW YORK
1 NOVEMBER 2018 - 31 OK TOBER 2019

WASHINGTON · USA A LA CARTE

NEW YORK 2019 def3.indd   2 24/07/18   11:14

CHARMING

HOTELS EN ARR ANGEMENTEN
1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019

BENELUX DUITSLAND

BENELUX 18-19.indd   1 5/10/17   08:39

DUB A I  ·  A BU DH A BI
R A S AL KHAIM AH ·  A JM AN 

DUBAI · ABU DHABI
1 OK TOBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2019

1  N O V E M B E R  2 0 1 8  -  3 1  O K T O B E R  2 0 1 9

VIETNAM · L AOS · C AMBODJA  · THAIL AND
SRI LANK A · MALEDIVEN · BALI · GILI & LOMBOK
JAVA · HONGKONG · MALEISIE · SINGAPORE

Adv.Transeurope-augustus.indd   1 24/07/18   11:56

•  op donderdag 20 september 2018
•  ofwel voor workshops tussen 7u30-19u met ontbijt, 

lunch of desserten-buffet
 (doorlopend, uren vrij te kiezen, zonder transport)
•  ofwel voor de avond van 19:00/19:30 tot 22:30
 (met workshops, walking diner en indien gewenst, 

met transport*)

•  in Kattebroek (Elegemstraat 160, 1700 Dilbeek)
•  Individuele workshops van onder andere 
 Guatemala, Costa Rica, Colombië, Brazilië, 
 Peru, Bolivië, Antarctica
•  Individuele workshop Cosmic
•  Typisch eten en drank in een leuke sfeer
•  Life latino band

COSMIC

LA
TIN AMERICA

  www.cosmic.tra

ve
l

travel      Lic. 5159    

Fiesta 25 años
20 | 09 | 2018

Kom je met ons mee feesten?
Cosmic Travel nodigt u met plezier uit voor een interessant en gezellig samenzijn: 

©
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Www.explore-Jamaica.com 

• Strandverblijven  

• Verblijf in Typische Jamaicaanse hotels waar mogelijk 

• Prive rondreizen met huurauto mogelijk met Nederlandstalige, 
Franstalige, Duitstalige of Engelstalige gids vanaf 2 personen tot 
15 personen of aansluiten bij een internationale gids.  

 Een lange of korte rondreis met  of zonder combinatie 
 met  strandverblijf . 

 Ontdek de mogelijkheden op onze website , contacteer ons voor een 
offerte 

 

 

Molenstraat 10 –2270 Herenthout 

014/ 499 599 

Avontuurlijke Groepsreizen

Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi  

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Afrika

2 0 1 8Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi 

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar • Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 8

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar • Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 8

AFRIKA

2 0 1 8

Individuele en groepsreizen

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania 

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

2 0 1 8Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Individuele en groepsreizenNAMIBIË
2 0 1 8

2 0 1 8

NAMIBIË
Individuele en groepsreizenZUID-AFRIKA

2 0 1 8

170818-L2T-Advertentie(186x131mm)-Hoogvlieger.indd   1 18/08/2017   16:08
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Bij 7PLUS, herhaaldelijk als niche-
touroperator bekroond en gespecialiseerd 
in culturele reizen, heeft men Egypte 
nooit losgelaten. Nu de belangstelling 
voor deze onvolprezen, maar herhaaldelijk 
door (terroristisch) geweld geplaagde, 
bestemming volop herleeft – momenteel 
goed voor 33 procent van de totale omzet 
van 7PLUS – wordt het aanbod serieus 
uitgebreid. “Het is mijn taak als sales”, 
zegt Nele Borrey, “om deze boodschap 
naar de Vlaamse reisagenten uit te dragen 
en over te brengen en hen er tevens van te 
overtuigen dat de droomreis op maat van 
hun klanten naar Egypte meer dan ooit aan 
de orde is.”

Nele Borrey (37) werd in de buurt van Mexico 
City geboren, maar kwam na één maand als 
adoptiebaby in België terecht. “Ik heb fotografie 
en toerisme gestudeerd”, vertelt ze. “Ondanks 
het feit dat ik mijn studies in toerisme graag 
heb gedaan, wilde ik in eerste instantie niet 
echt in een reiskantoor aan de slag.”

Amigo Reizen
“Het is echter vlug helemaal anders gegaan. 
Mijn zus Katrien, die bij Amigo Reizen in 
Hoogstraten werkte, had dringend hulp nodig. 
Ik kwam net van school en liet me aarzelend 
overhalen want ik dacht in een reisbureau 
werken is elke dag hetzelfde liedje. Maar dat 
was compleet verkeerd en in géén tijd was ik 
daar voltijds bezig. Uiteindelijk heb ik dat tien 
jaar gedaan. Daarna heb ik nog één jaar als 
mobiele reisagent voor Marie-Jeanne Vancamp 
van Mare Tours gewerkt tot ik op  
1 mei 2016 als sales Vlaanderen mocht starten 
bij 7PLUS. Ik kende deze niche-touroperator 
vrij goed uit mijn verleden als reisagent en ik 
zag onmiddellijk dat het feit dat ik zolang in een 
reisbureau had gewerkt, een absoluut voordeel 
was in mijn nieuwe job. Mijn optimale relatie 
met de reisagent werd op die manier extra 
getriggerd. Ik betrap me er zowaar nog bijna 
dagelijks op dat ik veel meer als reisagent dan 
wel als touroperator denk.”

Altijd via de reisagent
“Ik kende, zoals gezegd 7PLUS van mijn IN
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“Ik denk nog  
voortdurend  
als reisagent”

Nele Borrey
(sales Vlaanderen)

Nele Borrey | 7Plus Tour Operator
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reisbureau-activiteiten en ik wist ook dat 
de PLUS er niet voor niets stond. Ik heb die 
touroperator dikwijls verkocht en de klanten 
kwamen altijd tevreden terug. Een gemotiveerde 
groep professionals die prima gespecialiseerd 
is in culturele reizen, zorgt wel degelijk voor een 
mooie toegevoegde waarde voor reizigers die 
op zoek zijn naar unieke vakantiemomenten. 
Eén van de absolute stelregels van 7PLUS 
is dat we nooit rechtstreeks gaan, ook niet 
op beurzen. Mensen die rechtstreeks bij ons 
aankloppen worden altijd verwezen naar een 
reisagent om te boeken.
Ik ben normaal één dag per week op kantoor 
te vinden en voor de rest bezoek ik reisagenten 
in alle Vlaamse provincies. Ook op beurzen en 
opendeurdagen kom je mij tegen. Studiereizen 
begeleiden is al evenzeer één van mijn 
professionele bezigheden en in drukke periodes 
offertes maken is voor mij geen probleem want 
als afwisseling is dat soms meer dan welkom.”

Drie verschillende Egyptes
“Samen met mijn ouders ben ik regelmatig op 
reis geweest en toen ik in het reisbureau werkte 

“ Ik wist dat de PLUS niet  
voor niks in 7PLUS staat”

ging ik af en toe op studiereis en vorig jaar nog 
was ik samen met een veertigtal reisagenten 
op Nijlcruise. Ik heb Egypte minstens zes 
maal bezocht en heb het land in verschillende 
stadia van belangstelling gezien en beleefd. 
Overigens was mijn allereerste studiereis, 
toen ik 22 jaar was, een Nijlcruise met 
7PLUS. Ik kan dus zonder overdrijven praten 
over ‘verschillende’ Egyptes. Bij mijn eerste 
Nijlcruise in 2004 diende je bij het afmeren 
soms over 10 schepen te stappen vooraleer 
je aan wal geraakte. In 2014 kon je het aantal 
cruiseschepen dat op de Nijl voer zo goed 
als op één hand tellen. Vorig jaar was het al 
opnieuw vrij druk, al zal dat nog niet veel meer 
zijn dan de helft van het aantal reizigers dat  
15 jaar geleden van een Nijlcruise genoot.  
Maar kom, de bestemming herpakt zich 
duidelijk en belangrijk is dat de plaatselijke 
bevolking nog altijd heel vriendelijk is en dat de 
historische sites nog steeds verbazingwekkend 
mooi en indrukwekkend zijn en blijven. 
Bovendien komen er eindelijk weer wat centen 
binnen om een aantal producten te renoveren.
Ik wil nog wel benadrukken dat men in Europa 
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niet op een gelijkaardige manier op een aanslag 
reageert als die in een Europees land gebeurt 
of elders in de wereld. Eén verdwaalde kogel 
in Egypte is in veel West-Europese landen 
reeds goed voor een maandenlange reisstop. 
De voorbije winter voeren er ongeveer 100 
schepen op de Nijl, wat de helft is van de 
hoogbloei op deze bestemming, maar gezien de 
opnieuw groeiende belangstelling verwachten 
wij er voor de winter 2018/2019 toch zowat 
150.”

Vijf schepen ter beschikking
“Voor onze Nijlcruises hebben we vijf klassieke 
cruiseschepen ter beschikking. Ons vijfsterren 
de luxe paradepaardje Amarco wordt 
tegen september a.s. volledig gerenoveerd. 
Vanaf twee personen zorgen wij voor een 
Nederlandstalige gids ter plaatse en in onze 
prijzen is alles inbegrepen, uitgenomen fooien 
en visumkosten. Een groot voordeel van 7PLUS 
is dat onze managing director Khaled Eleshe 
als Egyptenaar ook lokaal agent is en de 
contacten die hij ter plaatse heeft maken dat er 
zich weinig problemen voordoen die niet vlug 
kunnen opgelost worden en dat zowat alles 
wat de reiziger wenst vlot kan ingevuld worden. 
Als je de mensen van ter plaatse kent en hun 
taal spreekt is dat een onmiskenbaar voordeel, 
waarvan ook de reizigers volop kunnen 
profiteren.
Onze normale carrier is EgyptAir en 7PLUS 
is sowieso de touroperator die vanuit Brussel 
op jaarbasis de meeste seats boekt op deze 
airline.”

De Nijl per dahabiya
“Mijn eigen voorkeur gaat beslist naar een 
Nijlcruise per dahabiya. Deze traditionele 
zeilschepen kunnen tot 15 passagiers aan 
boord nemen en zijn ideaal voor kleine groepen 
of families. Door hun kleinschaligheid kunnen 
ze makkelijk afmeren op plaatsen waar hun 
grotere broers en zusters niet eens kunnen 
komen. Tijdens de jaren dertig en veertig 
werden deze traditionele zeilboten, met twee 
zeilen, gebruikt door rijke en koninklijke families. 
Vandaag hebben deze schepen een beklijvende 
toeristische invulling gekregen. Deze drijvende 
boetiekhotels zijn uitgerust met alle comfort 
en beantwoorden tevens aan een aantal 
hedendaagse ecologische wensen. Er is maar 
één probleem, die schepen hebben geen motor 
aan boord, maar bij windstille periodes worden 
ze voortgetrokken door kleine motorbootjes.”

Nieuwigheden
“Veel mensen die cruisen, verlengen de reis 
graag met een strandverblijf aan de Rode 
Zee, maar ook Caïro heeft veel te bieden en in 
Aswan zijn er mooie hotels om een paar dagen 
luxueus te relaxen. Onder de nieuwigheden 
vermeld ik graag het archeologisch museum 
in Caïro en het compleet vernieuwde luxueuze 
Sheraton-hotel in dezelfde stad en Grand 
Egyptian Museum in Gizeh. ‘Best of Egypt’ is 
nieuw met 7n/8d, Four Seasons at Nile Plaza 
Cairo + M/S Oberoi Philae en tot slot vertrek op 
donderdag 7n/8d voor ‘Wonderen van Opper 
Egypte’  met M/S Amwaj Livingstone.”

Yves Slabbinck

“ Ik heb zeker drie  
verschillende Egyptes gezien”

7PLUS
Opgericht: op 25 september 1995 door 
Guido Vynck, Ali Merali en Khaled Eleshe.
Leiding: Khaled Eleshe (managing director)
Aantal medewerkers: 10
Omzet 2017: 3,3 miljoen euro
Prognose 2018: 4,1 miljoen euro
Brochures: 7
Aantal pax/jaar Egypte: 250 (2016),  
550 (2017), 600 (op 15 mei 2018 +  
400 tegen eind van het jaar)
Adres: Excelsiorlaan 28, 1930 Zaventem
Tel.: 02/743.10.10
Website: www.7plus.be IN
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Nadat hij een opleiding als kok kreeg aan 
Ter Groene Poorte te Brugge – waar hij 
overigens met Sergio Herman als mede-
student optrok – stuurde vader Frank 
hem naar Parijs, waar hij in driesterren 
Michelinrestaurants zowat één jaar aan de 
slag was en daar niet alleen verliefd werd op 
al het fraais van de lichtstad, maar als een 
blok viel voor de weelderige charmes van 
chocolade.

Was het niet de bedoeling dat jij met een 
restaurant van wal zou steken?
Wellicht wel, maar ik koos niet voor een ster, 
maar veeleer voor de ‘leute’ in het leven en het 
werd The Chocolate Line, een chocoladebedrijf 
dat inmiddels 26 jaar bestaat. Aan de basis 

van ons concept lag de idee dat ruim een 
kwarteeuw geleden het imago van chocolatiers 
een oubollige connotatie had. Ik wilde daar iets 
aan doen. Chocolade is immers pure rock & roll 
en dat heb ik de voorbije jaren steeds in the 
picture willen zetten. Mijn kokopleiding komt 
echter nog regelmatig aan bod op de zender 
njam!, waar ik veelal met de IJslandse schone 
Dagny Ros Asmundsdottir in de potten mag 
roeren.

Inmiddels worden de chocoladeproducten 
van Dominique Persoone wereldwijd 
geapprecieerd.
Na de start in 1992 aan het Simon Stevinplein 
te Brugge is het allemaal vrij vlug gegaan. 
Ondertussen hebben we een winkelpand op 

Dominique Persoone (49) heeft zich met The Chocolate Line de voorbije 
kwarteeuw opgewerkt tot chocoladekoning en smakenacrobaat van formaat. 
Ingewijden noemen hem minzaam – maar terecht – de Indiana Jones van de 
chocolatiers. Wie wil weten waarom, leest gewoon verder want in dit interview 
staan chocolade en reizen duidelijk centraal. “Daarenboven maakt reizen je tot 
een slimmere mens”, zegt Persoone niet zonder enige fierheid. En reizen doet 
hij om de haverklap. Niet alleen tijdens de speurtocht naar cacaoverhalen in alle 
werelddelen, maar hij is tevens een graag geziene gast op festivals, workshops  
en seminaries wereldwijd.

Dominique Persoone: 
“Reizen is goed  
  voor je brein”

Dominique Persoone |  
zaakvoerder The Chocolate Line
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de Antwerpse Meir geopend in het voormalig 
Paleis van Napoleon en de Prinsen van Oranje, 
is onze chocoladefabriek in de Breidelstad 
opengegaan en hebben we een cacaoplantage 
in het Mexicaanse Yucatan overgenomen zodat 
we sedertdien met cacaobonen van eigen 
kweek werken. ‘Van de boom tot de reep’.  
De duizend jaar oude en boeiende 
geschiedenis van de cacaobonen die door de 
Maya’s werden verzorgd, verwerkt en aanbeden 
intrigeerde mij. Ik wilde chocolade van topniveau 
produceren. In alle bescheidenheid durf ik wel 
zeggen dat dit niet onaardig gelukt is want in 
2016 werd ik bovendien uitgeroepen tot beste 
chocolatier van de wereld.

Met een hippe vormgeving en gedurfde 
smaken blies je het chocoladegebeuren 
een nieuw leven in.
De typische pralines uit oma’s tijd hebben 
hun eigen charme, maar het werd tijd dat er 
voor de echte chocoladeliefhebber nieuwe 
smaken opdoken. Zo experimenteerde ik met 
o.a. tomaat, ajuin, varkensvlees, spek, rode 
biet, bloemkool, basilicum, zwarte olijven, enz. 
Nogal wat mensen vonden dat ik een beetje 
gek was, maar toen we enige erkenning van 
Michelin kregen was het hek van de dam. De 
chocoladesnuifmachine, een 19de eeuwse 
uitvinding die ik voor The Rolling Stones heb 
gemoderniseerd, zorgde voor een stuk pure 
‘satisfaction’. Pralines leveren we vandaag 
aan toprestaurants, koninklijke families en 
topbedrijven in de wereld. Ondertussen 
verwerken we 70 ton chocolade per jaar en 
hebben we 49 medewerkers in vaste dienst, 
waarvan een belangrijk aantal zich dagelijks 
in onze winkels bekommert om de talrijke 
enthousiaste klanten. Ter info: het omzetcijfer 
voor 2017 bedraagt 3,8 miljoen euro.

Herinner je je nog je eerste buitenlandse 
reis?
Jawel, dat was New York toen ik 18 was. Ik 
had hard gewerkt in ‘Bouquet’, het toenmalige 
restaurant met één Michelinster in het casino 
van Middelkerke. Ik herinner me nog dat ik die 
reis bij Frank Devos heb geboekt.

HET CLUBJE VAN 5

Ondertussen hang je om de haverklap in 
de lucht.
Er zijn inderdaad verscheidene soorten reizen 
die ik maak. Vooreerst de ‘professionele’ reizen 
waarbij ik voordrachten en kookdemonstraties 
uitvoer en waarbij ik een beetje overal kom: 
Tokio, Chicago, Moskou, Seoul en uiteraard veel 
in Midden- en Zuid-Amerika. Daarnaast is er 
het clubje van 5, allemaal chocoladefoodies, 
waarmee we telkens op zoek gaan naar het 
‘echte’ verhaal van de cacao en we af en toe 
in contact komen met boeiende inheemse 
stammen. Voor mijn boek ‘De chocolade route’ 
zijn we eveneens in tal van opwindende landen 
geweest. Daarnaast zijn er de vakanties met 
vrouw en kind die vrijwel allemaal bij Reizen Van 
Renterghem worden geboekt. Bij een reisagent 
boeken is een extra zekerheid dat je de beste 
kansen hebt op een prima reis.

Als je professioneel reist is dat wellicht 
meestal in business.
Dat klopt en ik ben op dat vlak een fan van 
KLM, al zijn Lufthansa, Singapore Airlines,  

“ Chocolade is immers 
pure rock & roll”

“ Ik koos niet voor een ster,  
wel voor de leute”
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ANA en zeker Korean Air, om enkel maar deze 
te noemen, zeker ook niet te versmaden. Ik werk 
graag een beetje op mijn laptop als ik vlieg. Geen 
telefoons en een gin tonic binnen handbereik, 
gewoon grandioos. Als ik naar Cancun vlieg 
kies ik als het kan voor een charter. Deze 
rechtstreekse vlucht is uitstekend, voor zover 
de TUI Fly Dreamliner niet met pech krijgt af te 
rekenen. En dat was spijtig genoeg wel het geval 
toen ik als getuige voor het huwelijk van een 
Mexicaanse vriend in Zaventem strandde en met 
26u. vertraging uiteindelijk in Cancun arriveerde. 
Het feest was voorbij. Ik ben weliswaar financieel 
vergoed, maar de Dreamliner was een Nightmare 
geworden. Gelukkig kan ik als ‘happy chocolate 
lover’ regelmatig een vrolijker item uit de reizen 
gebruiken voor mijn wekelijkse column in De 
Morgen.

Heb je een verlanglijstje wat 
bestemmingen betreft?
Jazeker: India, China, Canada, Argentinië. Ik wil 
daarnaast graag nog eens terug naar Machu 
Picchu en Angkor Wat. Mijn absoluut grote 
reisdroom – en die heb ik van een vriend 
die nog in het Vreemdelingenlegioen heeft 
gediend en die reis ooit zelf heeft gedaan – is 
met een zelfgemaakt vlot vanuit Peru de hele 
Amazonestroom doorheen Brazilië afvaren. 
Het enige nadeel is dat je daarvoor een half 
jaar nodig hebt. Als ze me hier zolang kunnen 
missen, dan ben ik onmiddellijk weg en ga ik 
zeker eens terug naar de Kuna-indianenstam, 
een van de meest gezonde volkeren ter wereld 
die enorm veel chocolade drinken.

Veel reizen maakt van je een slimmere 
mens, beweer je. 
Zeer zeker. Je komt telkens in contact met 
andere culturen en dat doet iets met je 
hersenen. Bovendien leer je om gelukkig te zijn 
met de zaken die je hebt en niet ongelukkig 
te zijn om de dingen die je niet hebt. Mijn lieve 
zus Cathérine woont in de chique villawijk van 
Schoten en het loopt daar vol met depressieve 
mensen. In Zuid-Amerika hebben veel mensen 
niets, maar ze lopen wel ‘happy’ rond en zouden 
hun laatste peso met je delen.

LEVENDE MIEREN

Een ander adagio van jou is ‘eten is mijn 
leven’.
Maar natuurlijk en dat begrijp je best als je 
bijvoorbeeld om 2u ’s morgens op de vismarkt 
van Tokio staat, of door de foodmarkt van 

“ To bee or not to bee,  
that’s the question” 



Manaus loopt. Vroeger dacht ik dat ik het 
allemaal had gezien omdat ik ’s nachts naar de 
markt van Rungis trok. Op veel markten in de 
wereld vallen de schellen gewoon van je ogen. 
En zowel wat kruiden, groenten, vis en vlees 
betreft weet je soms niet wat je ziet. Zo heb ik 
levende mieren gegeten die naar citroengras 
smaken en vis die net als varkensvlees proefde.

Ben je ook niet betrokken bij de recent 
opgerichte Chocolate University in 
Brugge?
Brugge is niet voor niets de chocoladehoofdstad 
van België. Het betreft een organisatie van 
Syntra West waarbij we een internationaal 
kenniscentrum voor chocolatiers hebben 
opgericht en chocolatiers van over heel de 
wereld de kans willen geven om zich nog beter 
te bekwamen in het edele chocoladeproduct 
door hun kennis te delen met collega’s.

Je komt steeds en altijd op voor kwaliteit, 
maar in veel Brugse ‘chocoladewinkels’ is 
die toch ver te zoeken, niet?
Dat is jammerlijk het geval, maar er valt weinig 
tegen te doen. Real Belgian Truffles komen vaak 
uit landen zoals Tsjechië, Polen of Turkije en 
bevatten helemaal geen chocolade, maar vet en 
cacaopoeder. Het is een schande, temeer daar 
veel gidsen die in de Breidelstad met groepen 
rondlopen in deze winkels dikwijls een procent 
op de verkoop krijgen. Brugge is er echter op dat 
vlak niet slechter aan toe dan Brussel bijvoorbeeld, 
maar het is jammer dat dit kwaliteitsprobleem 
niet strenger aangepakt wordt door de overheid. 
In Italië zou dat met de Parmaham en Fromaggio 
Parmigiano Reggiano en in Frankrijk met de 
Roquefortkaas niet waar zijn.

Je moet nog iets vertellen over je passie 
voor bijen?
Als fervent natuurliefhebber en zelfs –fanaat 
zijn we enkele jaren geleden op het dak van 
The Chocolate Factory begonnen met bijenteelt. 
In de zomermaanden zijn daar telkens zowat 
180.000 Carnica F-1 bijen actief. Vorig jaar 
hebben we daar 236 kilo honing kunnen van 
oogsten. Recentelijk is er overigens een nieuw 
Europees verbod op een aantal pesticiden 
uitgevaardigd. Dat was prima nieuws, want de 
bijen hebben het al enkele jaren zeer moeilijk 
en ‘To bee of not to bee that’s the question’ is 
meer dan ooit van levensbelang.

Yves Slabbinck

“ Op veel markten in de wereld 
vallen de schellen gewoon 
van je ogen”
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Het hoofddoel van de Europese Richtlijn van 
25 november 2015 betreffende de pakket-
reizen en de gekoppelde reisarrangementen 
en de omzetting naar Belgisch recht is, in het 
belang van de reiziger en in harmonie met 
de reisindustrie, een correcte doch betere 
en doeltreffendere verhouding te creëren in 
het digitale en alfabetical tijdperk dat wij zijn 
binnengetreden.

De wezenlijke vraag is of de Richtlijn en de 

Pakketreizenwet (PRW) daarin geslaagd zijn of zullen 

slagen? Zijn deze wetgevende teksten slechts een 

vat vol goocheltrucs, d.w.z. door handigheid van 

stakeholders uit vooral de consumentenverenigingen 

en, een amalgaam van misleidende verplichtingen, 

of zijn het toch een resultaat van aanbevelenswaard 

jongleren, d.w.z. van geslaagde evenwichtskunst 

in het aanbieden door reisprofessionelen en hun 

leveranciers om een deugddoende en rechtszekere 

vakantie te organiseren en/of door te verkopen aan 

hun klanten?

Is het goochelen - door handigheid misleiden - of is 

het jonglerende kunst die evenwicht brengt in het 

huidig en toekomstgericht reisprofessionalisme?

Om het dilemma nog verder te bepalen, benaderen 

en ontleden wij praktisch en op de letter van de 

nieuwe wet.

1. ALGEMEEN 
§ 1. De PRW jongleert/goochelt voortaan met 

combinaties van niet 3 doch 4 intrinsieke reis-

diensten: personenvervoer, accommodatie, motor-

voertuigen in het gastland en andere significante 

toeristische diensten. 

§ 2. De nieuwe combinatie die in de nieuwe richtlijn 

en dito wet de aandacht krijgt, zijn de combinaties 

van minimum twee intrinsieke reisdiensten die 

geen pakketreis vormen, maar waar verschillende 

reisdienstverleners ieder aansprakelijk zijn voor hun 

verleende dienst. Dit gebeurt – dat is alvast  

de bedoeling – omdat het zowel in het belang 

en doeltreffendheid van reisopdrachthouder en 

faciliteiten, andere reisdienstverlener(s) en vooral  

de reiziger(s) is.

§ 3. De reiziger die tot heden vertrouwd is met de 

verplichting tot een verzekering van burgerlijke 

aansprakelijkheid ziet plotseling de verdwijntruc 

van deze verplichting in de nieuwe PRW. Hij moet 

natuurlijk beseffen dat die verplichting meer dan 

ooit noodzakelijk is, maar alleen in de wet werd 

weggelaten omdat die verzekering niet ‘opportuun’ 

is: Deze verzekering slaat immers niet - althans 

niet in wezen op bescherming van de consument 

- uiteindelijk doel van deze wet - maar op bescher-

ming van de reisprofessionals. 

2. DE PRECONTRACTUELE FASE 
§ 4. Reisbureaus (organisatoren en doorverkopers) 

moeten bij het kennis nemen, samensteller of 

doorverkoper van pakketreisprogramma’s en/of 

gekoppelde reisarrangementen, en/of verkoop van 

afzonderlijke intrinsieke reisdiensten, zich bewust 

zijn welke (combinatie van) soorten reisdienst(en) hij 

als organisator of doorverkoper promoot.

Hij moet hierbij, nog meer dan voorheen, de 

reiziger(s) duidelijk maken of hij hem een pakketreis 

of een gekoppeld reisarrangement(en) aanbeveelt, 

wenst te verkopen. En dit duidelijk verwerkt; geen 

handige misleiding; geen goocheltrucs!

Dit inzicht moet de reisprofessioneel aan zijn poten-

tiële klant kunnen diets maken vóór hij hem verzoekt 

het aangepast standaardinformatieblad voor akkoord 

te ondertekenen en ook vóór hij de reiziger verzoekt 

het voorschot of de totale reissom te betalen.

§ 5. In de geest van de innovatie – in de betekenis 

van aanvulling of wijziging of weglaten – moet de 

aandacht van organisator en/of doorverkoper ten 

profijte van hemzelf en/of vooral de reiziger gaan. 

GOOCHELEN OF JONGLEREN

De (nieuwe)  
pakketreizenwet

Juridisch | pakketreizenwet
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§ 6. Naar de leesbaarheid en begrijpbaarheid voor alle 

partijen, zowel off- als online, van inhoud en vorm van 

het standaardinformatieformulier.

§ 7. Het besef dat bij de intrinsieke reisdienst accom-

modatie de ‘sterren’- kwalificatie niet meer de vergelij-

king met de kwalificatie in eigen land moet doorstaan, 

maar alleen inzicht en omschrijving van de normen 

van het vakantieland en regio primeren. Dus gedaan 

met het hocus pocusspel van eigen vorkjes, lepeltjes 

en sterren, eigen goed bedoelde kwalificatie van een 

organisator… Neen, de wet zegt voortaan kort en 

krachtig: kwalificatie naar de normen van het gastland. 

Dat dit grotere eisen zal stellen aan organisatoren en 

doorverkopers is nogal duidelijk. Zo duidelijk mogelijke 

beschrijvingen, foto’s zonder handige misleidingen, 

eigen en verslagen van klanten die er verbleven, enz. 

Ook op dat wezenlijk gebied wordt van de reisprofessi-

onal een grotere kennis van het product en zijn klanten 

vereist. Want, vergeet het niet, meer dan de helft van 

geschillen voor de Geschillencommissie gaan vandaag 

over de gebreken aan de accommodatie. Benieuwd of 

de beknoptheid en kracht van de PRW hierin verande-

ring zal brengen. 

§ 8. Zijn organisator en/of doorverkoper van de intrin-

sieke waarde van de via reisdiensten enerzijds, hun 

specifieke combinaties anderzijds doordrongen?  Wat is 

het verschil tussen een slaaptrein boeken enerzijds en 

een Oriënt-Express anderzijds naar Venetië? Waarom is 

een vliegtuigreis naar Venetië, alwaar een huurwagen 

inbegrepen, een pakketreis? 

3. DE REIS
§ 9. De reiziger wordt verzocht het saldo te betalen. Hij 

heeft de reisdocumenten ontvangen. De organisator (en 

doorverkoper) gaan na of de reiziger inhoud en vorm 

van de digitale of schriftelijk reisovereenkomst begrijpt.

§ 10. Zelf verdonkeremaant de organisator al dan 

niet via de doorverkoper, eventuele lichtere of 

zwaardere wijzigingen van een eerder ondertekend 

‘informatiestandaardformulier’. Toelichtingen in woord 

en wederwoord zijn noodzakelijk tot een eventuele 

kosteloze annulering van de reis door de reiziger indien 

een essentieel deel van een of meerdere reisdiensten 

worden geschonden. 

§ 11. Assistentie van het boekingskantoor om plaats 

en uur van vertrek naar luchthaven of andere plaats af 

te spreken en aan die laatste vervoerder te betalen. En 

welke ‘evenwichten’ moeten er in al deze combinaties 

gevonden worden met aansprakelijkheden tot gevolg? 

§ 12. De rondreisautocar is voortaan een intrinsieke 

reisdienst en in het verlengde van de heenreis (vlucht, 

trein) reeds een pakket. De transferten in het gastland 

zijn dat niet. 

§ 13. Een non-conformiteit gedurende de uitvoering 

van de reis moet zo vlug mogelijk door de reiziger 

worden gemeld en moet binnen een redelijke termijn 

door een aangepast, vergelijkbaar alternatief op gezag 

van de organisator kosteloos worden verholpen.  

§ 14. Alle zoëven opgesomde containerbegrippen 

moeten, aangepast aan ruimte en tijd van de non-con-

formiteit, worden geïnterpreteerd.

§ 15. Het gezag van de organisator of zijn aangestel-

de(n), een reisleider bijv. speelt in dergelijke situaties 

een doorslaggevende rol. Gezag betekent hier 

‘evenwichtig, zo goed mogelijk vergelijkbaar initiatief, 

als dusdanig door de reizigers aanvaard.

§ 16. Berichten, verzoeken, klachten, kan de reiziger 

gedurende de reis, ook steeds richten tot zijn 

boekingskantoor. De ontvangstneming door deze 

doorverkoper zal beschouwd worden als inontvangst-

neming door de organisator. Een klacht van een reiziger 

op reis kan/mag een doorverkoper niet vergeten door 

te geven en het helpen op te lossen; een mail met 

dergelijke boodschap mag niet door een verdwijntruc 

tot erge consequenties voor de reiziger(s) en … vooral 

ook voor de doorverkoper leiden.

§ 17. Laat een organisator, zelf of via zijn aangestelden 

(leveranciers), na - en hoewel dat mogelijk is - een 

non- conformiteit te herstellen, dan mag de reiziger dat 

zelf doen;  eventuele kosten hiervoor mag die reiziger 

in rekening brengen. Het spreekt echter vanzelf dat dit 

optreden ten allen tijde moet vermeden worden. 

4. DE NAREIS 
§ 18. Evaluatie van de reizigers aan de doorverkoper 

of organisator?  Suggesties van reizigers over schitte-

rende en zwakke punten?

§ 19. Zakenlijke assistentie bij oplossing van niet 

opgeloste klachten; doorverkoper geeft hopelijk geen 

juridische uitspraken.  

§ 20. Klantenbinding: doorverkoper wordt huisreisa-

gent. Met gebruik van sociale media.

5. BESLUIT
§ 21. De concrete beleving en uitwerking van richtlijn 

en wet vanaf 1 juli 2018, zal uitsluitsel moeten geven.

Wordt het inderdaad een handige, doch eerder mislei-

dende hocuspocuswereld die ons allen zal benevelen, 

of zal de wet blijken een toonbeeld te zijn van groei-

ende en evenwichtige waardering van een voor alle 

spelers in de wereld van het reisrecht?

Karel De Meulemeester, 

15/05/2018
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Kan je FTI Ticketshop even situeren  
in de reisindustriemarkt?
FTI maakt als vluchtconsolidator – zeg maar 

airbroker – deel uit van de FTI Group die sedert 

1983 actief is en ondertussen met FTI Touristik 

uitgegroeid is tot de vierde grootste touroperator 

van Europa. De groep met hoofdkantoor te 

München telt 7.000 medewerkers, verspreid over de 

hele wereld, en had vorig jaar een geconsolideerde 

omzet van 3,1 miljard euro en beschikt over niet 

minder dan een 90-tal andere dochtermerken, w.o. 

de hotelketen LABRANDA Hotels & Resorts en 

Meeting Point International dat gespecialiseerd is in 

de organisatie van zakenreizen.

FTI Ticketshop is al een poosje bezig  
in een aantal belangrijke Europese landen, 
niet?
Dat klopt. Ongeveer 20 jaar geleden reeds hebben 

we de vluchtconsolidator in Duitsland en Oostenrijk 

opgestart. Zwitserland kwam er vijf jaar geleden bij 

en drie jaar geleden is Frankrijk gevolgd. Sedert 

midden 2018 heb ik nu, als ceo, naast Zwitserland 

en Frankrijk ook de BeLux onder mijn hoede.

Waarom moest het zo lang duren vooraleer 
België en Luxemburg aan de beurt waren?
We hadden de jongste jaren uiteraard onze handen 

vol met de ontwikkeling van de Zwitserse en  

Midden dit jaar is FTI Ticketshop (een onderdeel van de Duitse FTI Group)  
op de Belgische markt verschenen met een performante en super  
gebruiksvriendelijke B2B-tool waarmee reisagenten en touroperators toegang  
hebben tot de beste vluchttarieven in alle boekingsklassen en dit dag én nacht.  
Maik Gruba (ceo voor Zwitserland en Frankrijk) neemt  nu ook de activiteiten  
op de Belgische en Luxemburgse markt voor zijn rekening en verduidelijkt  
hierna het aanbod.

Maik Gruba (ceo FTI Ticketshop)
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de Franse markt, want dat zijn toch wel grote landen. 

Gezien onze bijna legendarische klantgerichtheid 

wilden we ook niet vlugger van start gaan dan als 

we er volledig klaar voor waren. Om ons optimaal te 

kunnen voorbereiden op de toekomstige BeLux-

klanten vonden we het meer dan nuttig om niet 

overhaastig en onbeslagen op het ijs te komen 

en pas dan van wal te steken nadat we de markt 

grondig hadden bestudeerd en we er opnieuw 

met een diepverankerde teamspirit konden aan 

beginnen.

Wat is essentie van de services die  
FTI Ticketshop te bieden heeft?
FTI Ticketshop biedt aan reisagentschappen  

en touroperators de mogelijkheid om 

geautomatiseerde vliegtickets uit schrijven en dit 

24u.op 24 en 7 dagen op 7. Per dag schrijven 

wij nu reeds 6.000 tickets uit in de verschillende 

landen waar we actief zijn.

De hele operatie is naar verluidt  
duidelijk kostenbesparend, hé?
Agentschappen kunnen tickets reserveren via een 

implementatie van hun eigen GDS-systeem of via 

onze reservatietool FTI Ticketshop Fare Wizard. 

Deze tool is zeer gebruiksvriendelijk en bijzonder 

nuttig voor non-IATA reiskantoren. Agenten zonder 

GDS-ervaring kunnen derhalve op een heel 

eenvoudige manier vliegtickets boeken en houden 

op die manier veel meer tijd over om zich op andere 

nuttige salesactiviteiten te storten.

Wat kost het allemaal voor  
de reisagent/touroperator?
Onze tool is gratis, maar we nemen wel vijf of 

tien euro af per verkocht ticket. Laat me toe van 

te benadrukken dat tickets van de meeste grote 

carriers niet meer dan 5 euro vergen. Deze relatief 

kleine sommen zullen echter de totale prijs van 

het ticket geenszins beïnvloeden, want we gaan 

er als consolidator prat op de goedkoopste 

prijzen te kunnen aanbieden. Dit maakt het voor 

reisconsulenten mogelijk om via onze dynamic 

packaging tool een mooie commissie te verdienen. 

Er zijn ook tal van mogelijkheden om aan upselling 

te doen. Elke dienst die een airline aanbiedt is ook 

in ons systeem bij te boeken, en dat geldt zelfs voor 

speciale deals, die niet in andere GDS-systemen 

terug te vinden zijn. FTI Ticketshop biedt als enige 

consolidator aan de B2B-markt overigens nog  

een eigen verzekering aan tegen vluchtannulatie 

door de klant en dit om welke reden ook.  

Voor 14 euro per dossier ben je ingedekt, zelfs  

als het over non-refundable tickets gaat.

Hoe komen jullie eigenlijk aan die 
goedkope tickets?
Als consolidator hebben we private channel 

agreements met de leden van de Lufthansa Group 

en de Air France/KLM Group. Voorts hebben wij ook 

toegang tot touroperatortarieven die niet in andere 

GDS-systemen staan. Een derde en belangrijke 

troef is dat onze tool tegelijkertijd de mogelijkheden 

vanuit vijf verschillende vertrekluchthavens kan 

checken en op die manier extra alternatieven kan 

aanbieden voor vertrek- en aankomstdata.

Het FTI Ticketshopteam  

voor Frankrijk, Zwitserland  

en BeLux. V.l.n.r. :

Maik Gruba (ceo),  

Kevin Camusel (sales BeLux)  

en Martine Lincker (sales director).

“ Agenten zonder GDS-ervaring kunnen op een 
heel eenvoudige manier vliegtickets boeken en 
houden op die manier veel meer tijd over om zich 
op andere nuttige salesactiviteiten te storten”
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Op hoeveel agentschappen en 
touroperators mik je in BeLux?
Wel in Zwitserland en Frankrijk staat de 

teller momenteel op zowat 1.000 klanten 

per land, waarvan telkens ongeveer 30 

procent touroperatingbedrijven en 70 procent 

reisagentschappen. We willen een gelijkaardig cijfer 

in België en Luxemburg halen, maar we geven ons 

daarvoor wel drie jaar de tijd.

Daartoe hebben jullie ook een extra  
sales in de markt gezet.
Kevin Camusel, die in een vorig beroepsleven o.a. 

in de hotelsector en ook voor TUI aan de slag was, 

is inderdaad aangesteld als salesverantwoordelijke 

BeLux. Hij is bereikbaar op Kevin.camusel@fti.com. 

Je kan hem ook bellen voor een afspraak of  

een demo op tel. 0475/43.44.87

Is er ook sprake van  
een loyauteitsprogramma?
Maar natuurlijk. Er is een bonusprogramma  

waarvan alle klanten kunnen genieten.  

Per verkocht vliegticket kan je punten verzamelen 

die dan recht geven op dinertje voor het 

kantoor bijvoorbeeld of een vliegticket van onze 

airlinepartners en dat kan ook op de long haul.  

Er zijn ook seats op onze famtrips te verdienen. 

In mei ll. nog hebben wij een aantal van onze beste 

klanten meegenomen op een ontdekkingsreis  

in Kroatië.

Op welke manier wordt de belangstellende 
reisagent/touroperator verder bij  
FTI Ticketshop betrokken?
In augustus hadden we alvast een feestelijke 

barbecue voor een dertigtal gegadigden op  

een schip in de Brusselse haven en in november 

houden we een veelbelovende roadshow in 

Antwerpen (13/11), Gent (14/11) en Brussel 

(15/11) en dit samen met onze airline partners  

met als hoofdsponsor United Airlines en in totaal 

zeker 10 suppliers.  

Uiteraard zullen op dit event, waarvan de locaties 

nog worden meegedeeld, een aantal mooie  

tickets te winnen zijn.

Meer info op:  
www.fti-ticketshop.be

Yves Slabbinck



Ontdek het gigantische Travelworld aanbod in onze Verre Rei-
zen 2017-2018 brochure.  Meer dan 40 bestemmingen met 
honderden hotels, privé-rondreizen, korte modules en de ges-
maakte Travelworld Moments.  Breng zeker ook een bezoekje 
aan onze nieuwe Travelworld.be website of verzamel één van 

de vele geschenken via Travelworld Topsel-
ler.  Het Travelworld team staat meer dan 
ooit voor u klaar en dit vanop onze nieuwe 
locatie.  Laat u inspireren en contacteer 
ons voor alle info, prijzen én reservatie.

Stuur uw klanten de wijde wereld in met Travelworld, dé referentie op het vlak van 

verre reizen.  De ruimste keuze op meer dan 45 zonovergoten bestemmingen, met 

voor ieder type klant een reis op maat.  Bovendien wordt u zelf beloond met leuke 

cadeaus via Travelworld Topseller.  You are the star of our show !
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brusselsairlines.com 
of je reisagentschap.

MEER VLUCHTEN 
PER DAG,  
LANGER WEEKEND.

Vanaf €34* enkele reis.


