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Ik ben van origine een reismeisje. Je weet wel, 

zo'n mevrouw achter de balie, bij wie je je boekjes 

op kon halen om eens te kijken waar je naartoe 

wilde op vakantie. Althans. Zo was het toen ik 

begon met werken. Back in the days. Ik krijg nu 

instant een 'oma vertelt' gevoel over me heen, ter-

wijl ik mezelf eigenlijk nog eind twintig voel. Wat,...

misschien zelfs wel 25. Toen ik begon met werken, 

hadden we geen e-mail. We hadden net aan een 

vluchtreserveringssysteem wat met de computer 

te besturen was en waarmee je tickets kon printen, 

in een ouderwetse matrixprinter. Rakketakketak. 

Voor vakanties had ongeveer 50% van de tourope-

rators een mogelijkheid om online te boeken (terwijl 

we op kantoor nog geen toegang hadden tot het 

world wide web!), de andere moest je bellen. En 

de reisbureaus zaten vol met geduldig wachtende 

mensen. Omdat klanten nog niet zoiets als een 

pc thuis hadden, waarmee je elke straathoek kunt 

bekijken met Google Earth, eindeloos hotelreviews 

opzoeken en je vanuit je luie stoel inlezen op de 

bestemming, namen ze nog wel eens iets aan 

van dat meisje achter de balie. Zij wist immers 

hoe ergens te komen, zij kon helemaal daar, een 

appartementje regelen en zelfs een transfer of een 

huurauto. Mensen geloofden het meisje achter de 

balie en...nu komt het...zagen ter plaatse wel hoe 

het was. Dat was de lol van het reizen. Ze kwamen 

hooguit thuis met drie rolletjes foto's, 24 per rol, 

waarvan de helft onbruikbaar, en dat lieten ze dan 

zien aan zo'n handjevol vrienden en bekenden die 

er erg veel interesse in toonden. Heel soms werd 

er een dia-avond georganiseerd, maar dat was 

eigenlijk alleen leuk voor degenen die mee waren 

geweest op het reisje. Zo bleef zo'n bestemming 

ook voor anderen een mysterie. Hoe anders is 

het tegenwoordig? Dat het vertrouwen in het reis-

meisje (of meneer, natuurlijk, die zijn er ook) achter 

de balie is geschaad, ligt niet aan het meisje zelf. 

Het ligt aan de wereld om haar heen, die in zo'n 

snel tempo veranderde, dat het op zijn minst veel 

van haar flexibiliteit eiste. Een totale omwenteling 

in haar werkwijze en kennis, waardoor haar baan 

eigenlijk totaal anders werd, als waar ze in eerste 

instantie voor geleerd en gekozen had.

Zelf vond ik de veranderingen leuk en uitdagend. 

Maar de vooroordelen waar ik tegenop liep,... 
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ronduit vervelend. Je weet altijd minder dan de 

klant, die zich heeft ingelezen. -> Een reismeisje 

gaat niet over het inlezen, die gaat over een 

mooie accommodatie, op de juiste plek. Je 

bent altijd duurder dan rechtstreeks op internet. 

-> Grote reisorganisaties kunnen nog altijd 

voordeliger inkopen dan jij alleen. Een reisagent 

kent weet bovendien veel beter hoe op de meest 

voordelige manier te boeken. Maar ik kan het zelf 

net zo goed! -> Natuurlijk,...daarom kom je al drie 

jaar op rij terug van vakantie met verhalen over 

overvolle stranden, wat eigenlijk niets voor jou 

was, 'maar het was wel leuk hoor'! Een beetje 

info van een goede agent had je die ellende kun-

nen besparen, dan had je voor hetzelfde geld op 

een plek gezeten die wél leuk was. Maar bij jou 

betaal ik administratiekosten. -> Ja, dat is heel 

erg veel, EUR 35 voor wat advies en alle zorg 

die uit handen wordt genomen. Waar vind je in 

g-naam een specialist/professional die voor EUR 

35 gemiddeld vier uur voor je aan het werk gaat?

Nou, je snapt het. Dat is wat frustratie uit die 

tijd. Nu begrijp ik wel waar het vandaan komt. 

Net zoals ik heel veel slechte of middelmatige 

verkopers tegenkom, kom jij dat ook tegen op 

een reisbureau. Ga dus na waar je een goed 

reisbureau treft. En geef aan als je vindt dat je 

niet goed geholpen wordt. Een goed reisbureau 

is niet per definitie een prijswinnend reisbureau. 

Een goed reisbureau is daar waar de mensen 

je snappen. Een goede reisagent is net als een 

goede kapper. Wanneer je er één gevonden 

hebt, moet je hem/haar niet meer loslaten. En 

dan kan een reisagent je heel veel stress, uitzoe-

kerij, geld en werk besparen. Voor maar EUR 35 

per keer. Ik wil volgende week best een blogpost 

schrijven over hoe te zoeken op internet, want 

er zijn natuurlijk altijd mensen die het leuk vinden 

om te doe-het-zelven en die het gewoon ook 

heel goed kunnen. Ben jij op zoek naar een 

goede reisagent? Ik ken er een hoop, stuur me 

gewoon even een mailtje en ik stuur je door naar 

een vakgek, een bevlogen reiziger en een echt 

mensenmens die jou begrijpt.

Nanda Koopman 

http://nandasdaily.wordpress.com
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