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-VCK Travel lanceert benchmark zakenreizen voor MKB- 

 

Beheersen kosten zakenreizen grootste vraagstuk MKB 
 

Amsterdam, 18 januari 2016 – Ofschoon kostenverlagingen bovenaan de agenda staat van 

directies, hebben organisaties in het MKB veel moeite met het beheersen van reiskosten. Het 

aantal zakenreizen neemt in gelijke trend met het economisch herstel toe, maar organisaties 

missen strategische handvatten om zakenreizen goed en kostenefficiënt te organiseren. Dit is 

een van de belangrijkste conclusies uit de benchmark, “Travel Management: De weg naar 

kostenbesparing?”, die VCK Travel vandaag lanceert. VCK Travel hield deze benchmark onder 

ruim 150 organisaties.  

 

Organiseren zakenreis geen kernactiviteit 

Het verzorgen van zakenreizen is voor organisaties in het MKB geen kernactiviteit. Toch zijn 

er vaak aanzienlijke kosten mee gemoeid. Tarieven fluctueren en toeslagen verhogen de 

kosten. Daarnaast hebben reizende medewerkers hun eigen voorkeuren. Al deze zaken 

maken het lastig om de kosten te beheersen. Dit terwijl kostenbesparingen wel hoog op de 

agenda staat bij directies.  

 

Bovenaan de lijst met verbeterpunten bij de organisatie van zakenreizen staan dan ook de 

inkoopcondities. Het complexe speelveld van airlines maakt het echter moeilijk voor 

organisaties om goede kortingscontracten af te sluiten. Ook het rookgordijn van toeslagen en 

bijkomende kosten, die airlines creëren rondom de prijzen van vliegtickets, wordt door veel 

bedrijven als storend gezien.  

 

Michael van der Woude, Manager Business Development bij VCK Travel: ‘Met verbeteringen 

van hun reisbeleid proberen de organisaties ook de grip op de zakenreiskosten te behouden. 

Opvallend aan het reisbeleid is dat het beleid veelal gericht is op het stroomlijnen van 

processen en het laag houden van kosten voor aanvang van een reis. De zorgplicht die 

organisaties hebben voor hun medewerkers bij het organiseren van zakenreizen, is 

daarentegen veelal onderbelicht. Hier ligt nog ruimte voor verbetering.’ Het organiseren van 

complexe reizen blijft specialistenwerk volgens vrijwel alle respondenten. 

 

Flexibiliteit en self service ook belangrijke thema’s 

In de benchmark is ook terug te zien dat flexibiliteit en self service belangrijke thema’s zijn 

op de corporate agenda. Er is veel behoefte aan meer flexibiliteit bij het (om)boeken van 

reizen. De respondenten gebruiken mobiele selfservice toepassingen nu vooral om zich snel 

te informeren. De deelnemers aan het onderzoek verwachten deze toepassingen echter in de 

toekomst ook in te kunnen zetten om het boekings- en declaratieproces efficiënter te 

benutten.  

 

Zelf benchmarken 

Met de benchmark, “Travel Management: De weg naar kostenbesparing?” biedt VCK Travel 

organisaties de mogelijkheid om het reisbeleid en de reiskosten van hun eigen organisatie te 

vergelijken met andere Nederlandse bedrijven. Bedrijven kunnen benchmarken op 
www.ervaardekracht.nl. Ook is het onderzoeksrapport via deze website op te vragen. 

 

 

 

http://www.ervaardekracht.nl/


 

Over VCK Travel 

VCK Travel is een Nederlandse Travel Management Company die zakenreizen voor 

ondernemingen verzorgt. Naast zeven eigen kantoren die verspreid zijn over Nederland 

beschikt VCK Travel als aandeelhouder van Radius Travel over vestigingen in meer dan 80 

landen. Daarnaast heeft VCK Travel een 50% belang genomen in de International Marine 

Travel Group (IMTG). Het bedrijf onderscheidt zich door de hoogwaardige dienstverlening en 

door een persoonlijke en transparante benadering. VCK Travel is in Nederland marktleider op 

het gebied van Marine Travel (aflossing van scheepsbemanningen) en Government Travel 

(dienstreizen voor de overheid). In zakenreizen neemt VCK Travel qua omvang de derde 

plaats in op de Nederlandse markt. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

VCK Travel, Michael van der Woude, Tel: 020-68 00 802, E-mail: 

michael.vanderwoude@vcktravel.nl 
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