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D I E N S T E N

Zakenreisbureaus klampen zich vast aan voorzichtig herstel in
najaar

   



   
Bewaren



Een rij wachtende passagiers voor de incheckbalie op Schiphol. De luchthaven meldt een stijgende lijn in het passagiersvervoer in mei ten opzichte van april.
Aanbieders van zakenreizen putten moed uit de voorzichtige toename van het aantal boekingen in het najaar. Foto: Robin van lonkhuijsen/ANP

Zakelijke reizen zijn door de uitbraak van het coronavirus bijna allemaal uitgesteld of geannuleerd.

Het herstel kan jaren duren en velen verwachten dat bedrijven hun zakelijke reizen blijvend beperken.

Zakenreisbureaus vertrouwen op marktherstel en hebben nog geen reorganisaties aangekondigd.

'Het zakelijk reizen is bijna helemaal stilgevallen', zegt Ed Berrevoets, managing director van zakenreisbureau VCK

Travel. Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft het bedrijfsleven hard op de rem getrapt. Alleen het
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vervoer van scheepsbemanningen is redelijk doorgegaan, en hij verwacht dat de overheid ook wel weer snel zakelijke

trips zal gaan boeken. 'Maar het wordt ver in volgend jaar voor we weer redelijke volumes hebben.'

Die volumes zijn verschrompeld. Driekwart van de bedrijven heeft alle zakentrips opgeschort en rest doet alleen de

‘essentiële’ reizen, concludeerde branchegenoot BCD Travel in mei na een peiling onder meer dan duizend zakelijke

klanten. Van de geplande reizen is twee derde uitgesteld of geannuleerd en de rest bijna allemaal vervangen door

virtuele bijeenkomsten. Slechts een fractie (3%) van de reizen is daadwerkelijk doorgegaan.

'Technisch personeel moet naar een booreiland reizen en de bemanning van een containerschip moet worden

afgelost', aldus Helen van Berkel, directeur van zakenreisbureau ATPI in Nederland en België. ‘Buiten deze specifieke

sectoren zien wij dat bedrijven zich beraden op internationaal zakenreizen, nu en in de toekomst. We merken dat de

markt aantrekt in de energie- en scheepvaartsector, voor zakenreizen zal het herstel zeer geleidelijk verlopen.’

CWT, de vierde grote zakenreisaanbieder, wil zich niet wagen aan voorspellingen, maar zegt wel dat zakelijk reizen

altijd een van de eerste sectoren is die herstelt na wereldwijde interrupties.

Groei op lager peil
Aanbieders van zakenreizen verwijzen naar de verwachting van de internationale luchtvaartassociatie IATA. Die denkt

dat de markt in 2023 pas weer het niveau van 2019 zal bereiken. De IATA verwacht dat groei wel weer zal terugkeren,

maar op een lager peil dan eerder werd verwacht. De markt loopt in 2021 tussen de 32% en 41% achter op de

groeiverwachting van vòòr covid-19, en in 2025 nog steeds zo'n 10%.

De terugkeer naar 'normaal', dat wil zeggen het aantal boekingen van begin 2020, kan jaren duren, denken ze bij

Coupa, dat boekingen en vluchten monitort. Na de aanslagen van 9/11 duurde het meer dan drie jaar voor de

luchtvaart weer helemaal was hersteld. De data duiden volgens het bedrijf nu op wat optimisme voor reizen in het

najaar. Sinds begin mei is een opleving in boekingen zichtbaar. Het databedrijf denkt dat de markt in 2021 nog 15%

kleiner is dan in 2019.

Dat is behoorlijk optimistisch, vindt sectoranalist Stef Driessen van ABN Amro. Hij denkt dat marktherstel beperkt zal

worden door overheden die luchtvaartmaatschappijen te hulp zijn geschoten. 'Zij zullen waarschijnlijk korte vluchten

duurder gaan maken of verbieden.' Een tweede beperkende factor die hij ziet is het telewerken, waar bedrijven

waarschijnlijk mee door zullen gaan.

Bovendien waren veel bedrijven al bezig om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo hebben vijftig grote

Nederlandse bedrijven, waaronder ING, Capgemini en Schiphol, deze maand in paginagrote advertenties

aangekondigd de coronacrisis aan te grijpen om hun zakelijke reizen voortaan te beperken. Ze roepen andere

ondernemingen op hetzelfde te doen, niet alleen voor woon-werkverkeer, maar ook door minder vaak te vliegen. Bij de

aangesloten bedrijven werken in totaal ongeveer een half miljoen medewerkers.

Hoe zakelijk reizen zich gaat ontwikkelen hangt volgens ATPI af van hoe bedrijven omgaan met zakenreizen, maar ook

van het aanbod van luchtvaartmaatschappijen, reisrestricties en de veiligheidsmaatregelen op luchthavens en aan

boord. Het bedrijf voorziet een toenemende focus op duurzaam reizen, waardoor binnen Europa wellicht eerder de

trein wordt genomen dan het vliegtuig. ‘Ook zullen reizigers hun reizen combineren en zal men daardoor wellicht

minder frequent maar langer reizen’, aldus Van Berkel.

Hoewel er voor zakenreisbureaus al maandenlang nauwelijks handel is, hebben ze nog geen grote kosteningrepen

aangekondigd. ATPI en BCD Travel willen er niets over zeggen. VCK Travel heeft volgens Berrevoets alleen de flexibele

schil verwijderd. ‘Eerder was de arbeidsmarkt overspannen en probeerde je juist mensen in vaste dienst te nemen.

Maar wij zullen niet omvallen. Wij zijn onderdeel van een kapitaalkrachtig concern. Wij hebben wel wat vet op de

botten.’

   

 Richard Smit 

https://fd.nl/auteur/richard-smit

