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Het jaar 2009 is een jaar om

snelte vergeten voor de reisbranche in het algemeen en de zakenreis- en mice-sector in het bijzonder. Toch kijkt NATM-topman Herman Huijer positief het jaar
2010 in, ook als medeoprichter van NBTA Europe.

Bedrijven keken in 2009 zeer kritisch
naar hun zakenreisbeleid. Als er al werd
gereisd, dan werd vaak besloten om
minder in de Business Class te vliegen
en minder gebruik te maken van luxe
hotels. "Zakenreisorganisaties hebben
er hard aan moeten trekken in 2009,
maar ik verwacht dit jaar toch een beter
klimaat. De industrie zal naar alle
waarschijnlijkheid voorzichtig opkrabbelen," aldus NATM voorzitter Herman
Huijer, die daarmee de voorzichtig positieve stemming onder de aanwezigen

tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
NATM op Schiphol goedverwoordde.

'Walgtax'
Sinds 1972 is de Nederlandse Associatie
voor Travel Management (NATM) als
geassocieerd lid van de ANVR met 85
directe leden en 55 geassocieerde leden
actief om specialistische kennis over
zakenreizen onder travel managers te
verspreiden. "We kregen een jaar voor
de boeg, waarvan niemand enig idee
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had hoe het zou lopen. 2009 Was af-

"NATM zelfheeft

schuwelijk voor de luchtvaart en reisbranche. Inkrimping van lijndiensten,
tarieven onder zware druk, lege business class stoelen met daar bovenop de
vliegtax ofwel de'walgtax"', aldus Huijer in zijn jaarrede. De vliegtax is ingetrokken, ook voor 2010. Hopelijk heeft
onze regering zijn lesje geleerd. Toch
had Schiphol, dat ernaar streeft om in
Europa niet de grootste maar wel de
beste te worden, acht procent minder
passagiers. "Landingsgelden worden dit
jaar ook niet verhoogd", zei Schiphol
topman |os Nijhuis in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook KLM toont zich voorzichtigoptimistisch. "Het herstel in de
luchtvaart gaat tergend langzaam",
aldus KLM topman Peter Hartman,
"maar er komt een stipje licht aan het
eind van de tunnel. Tarieven zullen nog
steeds onder druk blijven en wij verwachten dat het zakelijk verkeer ook
heel langzaam weer op gang gaat komen." We zijn en blijven benieuwd.

de rug", aldus Huijer. De samenwerking

2010

een goed jaar achter

met Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) werd gecontinueerd en er werden drie volledige
dagseminars voor de Travelmanager
gegeven. Kosten zijn hiervoor volledig
door NATM gedragen. "Educatie vinden wij nog steeds een zeer belangrijk
item voor NATM", licht Huijer toe.
Ledenbijeenkomsten werden goed bezocht, dat deels ook kwam door goede
programma's en interessante onderwerpen'
'Enkele leden moesten helaas door reorganisaties de NATM verlaten, maar wij
mochten ook weer een aantal nieuwkomers aan boord verwelkomen', aldus
Huijer. Ledenwerving blijft bij ons hoog
in het vaandel staan. Wat brengt het
nieuwe jaar voor de associatie?
De planning van het komende NATMsymposium op 25 november in Den
Haag is in volle gang, waar naar verluid
tal van bekende en interessante sprekers
'acte de présence' zullen geven. Meer
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informatie hierover volgt later. Voor wat
betreft de educatie zullen in samenwerking met BCD-dochter Advito vier
workshops worden georganiseerd tijdens de ledenbijeenkomsten over Travelmanagement voor de professionals.
En de jaarlijkse NATM Directory 2010
is weer uit met alle locaties en evenementendata.

er uit. "We houden twee keer per jaar
een meeting op een centrale luchthaven.
Daarnaast houden we telefonische conference calls. Bij NBTA blijft elke aangesloten organisatie zelfstandig draaien,

NATM is een van de oprichters van
National Business Travel Association
(NBTA) Europe, de internationale za-

maar krijgt een koepelorganisatie boven
zich, waaruit die zijn voordeel kan haIen. Informatie-uitwisseling is belangrijk over bijvoorbeeld afspraken met
hotelcorporaties. Elke partner gaat zijn
database met zijn adressenbestand centraal aanleveren. Iedereen wordt op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen en krijgt dit op de mail binnen.
Synergie aiom dus.

kenreismanagement koepelorganisatie.
NBTA Europe valt rechtstreeks onder
NBTA America. ITM, het Britse Institute for Travel Management & Meetings

Verdere voordelen zijn benchmarking
tools, het Engelse Icarus-project over
corporate social responsibilty (CSR) en

NBTA Europe

met 1100 leden en een professioneel
bestuur en secretariaat is de kracht
achter de oprichting van NBTA Europe.
NATM is als eerste toegetreden. Later
volgen de nationale zakenreisorganisaties in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en Spanje.

NBTA Europe is een inkooporganisatie
voor het zakenreismanagement. "We
willen met in NBTA-verband gegevens
uitwisselen op landenniveau", legt Huij-

opleidingen zijn belangrijk. NBTA heeft
al heel lang opleidingsprogramma's.
Huijer: "Ik ben al twee jaar bezig om dat
ook hier te krijgen zodat elk NATM-lid
achter zijn PC de gewenste papieren kan
behalen."
Elk groot land en regio heeft een eigen
NBTA kantoor. En nu is er met NBTA
Europe een vaste vertegenwoordiging in
Europa. "Ik ben blij, dat we hierin nu
gesiaagd zijn." AIs NBTA Europe zijn

wij

een grotere organisatie. Dat is het
voordeel ervan." De achtergrond is een
veel sterkere Europese band. Maar er is
geen Europese lobbyclub. "Dat zouje nu
kunnen gaan doen, want NBTA is een
betaalde organisatie in Engeland", aldus
Huijer. In Brussel lobbyen moet centraal vanuit Londen zijn beslag krijgen.
Het kan best heel interessant worden,
maar het heeft zeker twee jaar tijd nodig, voordat er een professionele organisatie staat. 'Alle aangesloten landen
zitten in het Partnership Council", aldus Huijer. "NBTA treedt centraal naar
buiten, maar wij blijven als NATM dezelfde koers varen", besluit Herman
Huijer.

Meer informatie hierover is te vinden
op www.natm.nl en
www.nbtaeurope,org
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