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Over reizen, inspirerende vergezichten, 
nieuwe perspectieven, toeval en hard werken 





*Gemeenschappelijke noemer/draagvlak 
*Belangen van de leden,belang van de sector 
*learnings 



Fragmentatie 
Functionele specialisatie 
Nieuwe kansen voor branche organisatie 



Drivers of change 
Speed of change 
Customer experience 
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Sense of urgency: 
Disruption in the travel industry 

Future disruption in the travel industry is unavoidable 

? ? ? ? 
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Reisbedrijven /IT marketing bedrijven 



Speelveld en spelers veranderen 
(weinig voeling met traditionele 
Branche organisatie) 





Internationalisering en consolidatie 



hh 

 
 

Travel Tomorrow  
Envision the future of travel 



TRAVEL EXPERIENCE TOMORROW 

C: Wesley Glasmacher (Instagram | @WesintheWild) 
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Travel Tomorrow  
Envision the future of ANVR 

• netwerk, relatie is core 
• Context steeds belangrijker 
• Relevantie 
• Toegevoegde waarde 



Consument verandert 
Reismarkt verandert, 
reisorganisatie verandert. 
               Dus 
Branche organisatie verandert 



Anvr verandert 

Stilstand leidt tot irrelevantie 
ANVR geen hoeder van de status quo 
Actie, beweging 



  Hoe?  

Logo is zegen 
maar ook 
beperking 



Alle geledingen binnen 1 organisatie 
Verbreding en waarborgen kwaliteit: 
- Herdefinieren lidmaatschap 
- “spannende”dingen doen 
- trots 



Verbreden lidmaatschap 
Niet alleen pakketreizen 
 



* Behalve ledenorganisatie ook platform 
en netwerkorganisatie 
* Van gesloten naar open 
- visie-relatie-beloning 





“Lidmaatschap” is zooo 2017! 
-Andere vormen van commitment 
-Niet alleen denken in “lidmaatschap 
-Toegevoegde waarde niet alleen  
concentreren rondom lidmaatschap 
- Focus op relatie/netwerk 



 “US” moet opnieuw worden gedefinieerd! 

   “nieuw” businessmodel: betekenisvolle collaboratie ! 



Balanceren tussen bewaken en 
uitbouwen van merkwaarde en toelaten 
van nieuwe  stakeholders 



Conclusies TNS/NIPO onderzoek 
• Consument is bereid 3 a 4% meer te betalen voor reis met anvr 

logo 
• Consument is eerder geneigd reis te boeken met anvr logo 
• Belangrijkste USP anvr logo: betrouwbaarheid 



     IN TRAVEL 
   Bouwen aan vertrouwen in reizen en vakanties 
   (alle activiteiten die logo versterken en ondersteunen) 



Waarde creeren door samenwerking te faciliteren 
- Technology 
- Customer experience 
- sustainability 

 
 









 

DAARBOVEN OP: 
Workshop purpose economy 
Gezamenlijke inkoop CO2 certificaten 
Masterclasses Travel Tomorrow 
Leerstoel Nyenrode “innovations in tourism” 
Destination safety project (geopolitiek en toerisme) 
Travel tomorrow meet ups 
Start ups pitch and growth 
E-academy ism 3 andere branche organisaties 
Etc etc 
 
 
 




