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ED BERREVOETS  
VCK TRAVEL
MANAGING DIRECTOR
“Wij begonnen de afgelopen 
weken met een enorme operatie 
om onze dienstverlening volledig 
vanuit andere locaties te kunnen 
verrichten. Dit doen wij normaal 
vanuit zeven verschillende plaatsen, 
verdeeld over het hele land. We zijn 
meteen aan de slag gegaan om onze 
medewerkers vanuit huis te laten 
werken. Dankzij ons ISO-gecertificeerd 
Business Continuity Plan hadden we 
veel draaiboeken hiervoor al klaar 
liggen. Nadat we onze organisatie 
onmiddellijk hebben aangepast en 
naar nagenoeg volledig thuiswerken 
zijn omgeschakeld, hebben wij 
ons gericht op de vele duizenden 
passagiers die niet konden reizen. 
Onze Travel Consultants hebben een 
monsterklus geklaard. Het is niet voor 
te stellen wat er op hen is afgekomen 
qua aanvragen, annuleringen en 
omboekingen. 

We hebben tijdens repatriëring 
boze klanten gesproken, die met 
ziekte te maken hadden en niet 
terug konden vliegen. Voor het 
bedrijfsleven hebben we natuurlijk 
heel veel reizigers van onze klanten 
kunnen helpen met de wijziging 
van hun reizen of terugkeer naar 
Nederland.  Bij een beperkt aanbod 
van vluchten is creativiteit geboden. 
Online bookingtools bieden dan 
niet de juiste oplossing. Onze Travel 
Consultants zijn in staat intelligente 
oplossingen aan te dragen, die 
onder normale omstandigheden 
niet gebruikt worden. De kaartjes 
met bedankjes van klanten spreken 
in dat opzicht boekdelen.

SCHEEPSBEMANNING
Als specialist in Marine Travel 
hadden we de afgelopen dagen 
te maken met een aflossing van 
een scheepsbemanning van 150 
personen in het Canadese Halifax. 
Zoals bekend zijn de grenzen met 
Canada en de Verenigde Staten 

gesloten voor regulier vliegverkeer. 
Slechts op een paar bestemmingen 
kan gevlogen worden. Gelukkig 
bestaat er een uitzondering voor 
zeelieden, maar dan moet er ook 
nog een luchtvaartmaatschappij 
zijn die verbindingen hiernaartoe 
onderhoudt. 

Bij deze scheepsbemanning was – 
zoals heel vaak – sprake van allerlei 
nationaliteiten. Ook nationaliteiten 
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waarvoor speciale inreisvisa 
vereist zijn. Uiteindelijk zijn de 
bemanningsleden uit allerlei landen 
naar Schiphol gevlogen en is een 
charter gehuurd om de bemanning 
naar Canada te krijgen.

Toen dat allemaal was gelukt en 
de vlucht halverwege was, kwam 
het bericht binnen dat toch niet 
geland mocht worden. Het toestel is 
omgekeerd en teruggevlogen naar 
Schiphol. Wij hebben de zeelieden 
vervolgens geboekt op vluchten 
naar een andere bestemming, waar 
ook een bemanning op aflossing 
zat te wachten. Midden in de 
nacht hebben onze Marine Travel-
consultants onder grote tijdsdruk 
hierin kunnen assisteren. Onder de 
huidige omstandigheden vergt dit 
veel ervaring en inzicht. 

VOORBEREIDINGEN
We zijn nu al bezig met het treffen 
van voorbereidingen op de situatie 
die straks ontstaat. We willen onze 
medewerkers optimaal getraind 
hebben, onze automatisering 
verder ontwikkelen en onze 
processen anders inrichten. Op deze 
manier kunnen we in de nieuwe 
situatie optimaal voldoen aan de 
klantwensen. Voor de reizigers is 
het een ondoorzichtig woud aan 
regels en voorwaarden, waar ze 
mee te maken krijgen in geval van 
annuleringen en omboekingen. 

Elke luchtvaartmaatschappij 
hanteert namelijk haar eigen 
voorwaarden en regels, die 
bovendien in deze periode per dag 
worden aangepast. Wat moet je met 
een voucher als je niet meer gaat 
vliegen in de toekomst? Waarom 
krijg je je geld niet terug, terwijl 
Brussel zegt dat het verplicht is? 
Gaat de luchtvaartmaatschappij 
niet failliet in de tussentijd? Ook 
hier biedt onze transparantie 
uitkomst om de passagier te helpen. 
Bovendien hebben wij een proces 
ingericht waardoor bedrijven 
de zekerheid hebben dat ze 
onmiddellijk worden gecrediteerd, 
wanneer wij de creditering hebben 
ontvangen. 

Op dit moment hebben we 
nog reisaanvragen van Marine 
Travel, Marine & Offshore en het 
Ministerie van Defensie. Veel 
bedrijven hebben een reisstop, 
veel landen hebben het inreizen 
verboden en hun grenzen gesloten. 
Horecagelegenheden zijn gesloten, 
dus ook meetings en congressen 
worden allemaal massaal 
geannuleerd of verplaatst. Er is nog 
wat vervoer naar Azië mogelijk, 
veelal met een overstap, en er gaat 
nog een enkele vlucht naar een 
Europese bestemming. 

CHINA
Waarschijnlijk komt de markt na de 
zomer geleidelijk weer op gang. Het 
is heel moeilijk te voorspellen, zeker 
omdat het sterk bepaald zal worden 
door nationale overheden. De 
routes naar China en de Verenigde 
Staten zullen erg bepalend zijn 
voor de hervatting van vluchten 
en het ziet er niet naar uit dat dit 
binnenkort het geval zal zijn. Het 
duurt waarschijnlijk nog geruime 
tijd voor we weer op acceptabel 
niveau zijn.

De niveaus van vóór de pandemie 
zullen in 2021 sowieso niet haalbaar 
zijn. Voor veel klanten zal het 
een onzekere tijd zijn, waarbij ze 
zoeken naar alternatieven binnen 
de beperkte beschikbaarheid. 
Contracten zijn dan niet meer 
realiseerbaar, besparing meer nodig 
dan ooit. Veel medewerkers zullen 
niet meer bij de huidige werkgevers 
in dienst zijn, waardoor controle van 
profielen essentieel is. 

Wij hebben inzicht in alle vouchers 
en EMD’s om straks onze klanten 
erop te kunnen wijzen dat er nog 
restitutiemogelijkheden zijn, 
zelfs van niet meer bij het bedrijf 
werkzame personen. Wij houden 
rekening met een blijvende 
teruggang. De huidige situatie 
dwingt bedrijven en medewerkers 
tot aangepaste werkwijzen en het 
invoeren van alternatieven, die voor 
de crisis eigenlijk niet goed uit de 
verf kwamen. Nu worden ze massaal 
uitgerold en zullen ze blijven.”

Niveaus 
van vóór de 
pandemie 

niet haalbaar 
in 2021


