
TRAVEL ACADEMY 

Ons Travel Academy Programma

Heb je een passie voor reizen, ben je een echte 
ondernemer, wil je jouw eigen bedrijf en ben
je toe aan een nieuwe (stap in je) carrière? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 



Heb je altijd al gedroomd van een carrière in de reisbranche? 

Heb je een passie voor reizen, maar heb je nooit in de reisbranche gewerkt? Zorg je graag voor je klanten en ben je op zoek naar 
een zelfstandige carrière die het mogelijk maakt om meer balans in werk en privé aan te brengen? Onze Travel Academy stoomt 
je klaar voor jouw eigen succesvolle onderneming als zelfstandig reisadviseur (ZRA). Het intensieve programma duurt in totaal 32 
weken met persoonlijke begeleiding, maar al na 2 weken in-house training kun je aan de slag als Travel Counsellor en je eerste 
klanten helpen met door jou samengestelde reizen en met ondersteuning van een team van experts op het hoofdkantoor. Je kunt 
dus al snel inkomsten genereren.

Ervaring in de branche is niet nodig, maar het volgende wel:

• Een ondernemersmentaliteit
• De motivatie om een eigen bedrijf op- en uit te bouwen
• Een passie voor reizen en een extra grote dosis klantgerichtheid
•  Verkoopervaring
• Toewijding en een positieve instelling
• Natuurlijke charme waardoor klanten zich bij je op hun gemak voelen, zowel persoonlijk als telefonisch 
• Een groot netwerk

“In het Verenigd Koninkrijk en in Dubai zijn wij al jaren zeer effectief met onze eigen Travel Counsellors 
Academy. Een aantal van de meest succesvolle Travel Counsellors ter wereld hebben deze investering 
gedaan en het uitgebreide programma gevolgd. Ik ben daarom heel verheugd deze Academy nu in 
Nederland en België te kunnen introduceren en ben er persoonlijk zeer bij betrokken. Het begeleiden 
en stimuleren van reisondernemers is het mooiste van mijn baan. Nu kunnen ook reisfanaten met een 
ondernemersmentaliteit, verkoopervaring en een goed netwerk met volle overtuiging samen met ons 
aan de slag. Een bewezen concept en de beste investering in je eigen succesvolle onderneming als 
zelfstandig reisadviseur.“   
Fred van Eijk, Managing Director Travel Counsellors Nederland en België

PROGRAMMA VAN 
32 WEKEN

17 DAGEN 
KLASSIKALE TRAINING 

CONTINUE 
ONDERSTEUNING VAN 
EEN PERSOONLIJKE 
COACH
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Hoe ziet het trainingsprogramma eruit?

De Travel Academy begint met 2 weken intensieve training op ons 
hoofdkantoor in Den Haag. Deze training is ontworpen om je alle 
vaardigheden bij te brengen die je nodig hebt om een succesvol bedrijf 
op te bouwen in de reisbranche. Na deze 2 weken volg je een 30-weekse 
online trainingsmodule vanuit huis. In deze periode heb je in totaal nog 7 
terugkomdagen op ons kantoor, verdeeld over 2 weken. Gedurende de hele 
periode van 32 weken word je intensief begeleid door je persoonlijke coach.      

Hier een voorbeeld van hoe je trainingsprogramma eruit kan zien: 

PRE-INDUCTION
LOCATIE: THUIS 
TRAINING: ZELF STUDIE

Voordat je start met de introductietraining op kantoor voltooi je eerst een pre-induction in ons Coach-systeem. Deze module geeft je alvast wat 
achtergrondinformatie zodat je niet helemaal blanco ons kantoor in Den Haag binnenloopt. Je komt meer te weten over de geschiedenis van 
Travel Counsellors en onze kernwaarden. Daarnaast ga je ook alvast aan de slag met de content voor je persoonlijke website en maak je kennis 
met ons verkoopproces. 

WEEK 1: 5-DAAGSE INTRODUCTIETRAINING
LOCATIE: HOOFDKANTOOR DEN HAAG 
TRAINING: KLASSIKAAL
Welkom in Den Haag! Volg samen met een klein groepje 
met andere starters onze 5-daagse introductietraining op ons 
hoofdkantoor. Dit is wat je kunt verwachten:

DAG 1: MAANDAG

• Welkom

• Introductie Travel Counsellors

DAG 2: DINSDAG

• Uitleg Skype-systeem en Intranet

• Evaluatie Post-Induction

• Touroperators en DMC’s

• Contact Centre

DAG 3: WOENSDAG

• Introductie van Phenix, ons in-house boekingssysteem

• Oefenen in Phenix

DAG 4: DONDERDAG

• Uitleg over marketing, social media en het Brand Centre

• Golden Habits en TC Rewards

• Ondernemen, marge, relatie opbouwen en doelstellingen

• IT Support

• TC Care

DAG 5: VRIJDAG

• Elevator Pitch en MyTC App

• Oefenen in Phenix

• Evaluatie en Afsluiting

WEEK 2: 5-DAAGSE INTRODUCTIETRAINING
LOCATIE: HOOFDKANTOOR DEN HAAG 
TRAINING: KLASSIKAAL
De tweede week gaan we tijdens weer een klassikale 
trainingsweek dieper in op alle stof die in de eerste week is 
behandeld. Dit is wat je kunt verwachten:  

DAG 6: MAANDAG

• Uitleg operationele procedures en welke afdeling jou met 
wat kan ondersteunen

DAG 7: DINSDAG

• Uitgebreide uitleg DMC’s

• De reisbranche

DAG 8: WOENSDAG

• Verzekeringen

• E-learning en kennis bijhouden

• IATA

DAG 9: DONDERDAG

• ‘5 rules of relationships’ en sales

• Gebruikmaken van referrals 

• Trouwe klanten

DAG 10: VRIJDAG

Vanaf vandaag start je met jouw onderneming!

• Marketing 

• Versturen van e-card waarin je aankondigt dat je start

• Oefenen

• Lunch met het MT-team

• Afronding
LEES VERDER ->
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Wat kun je nog meer van ons verwachten?

• Hotelovernachtingen, lunches en verschillende diners gedurende de 
trainingen op ons kantoor in Den Haag
• Een marketingstarterspakket met o.a.: visitekaartjes, briefpapier, een voucher 
van € 50 voor het Brand Centre en een half jaar gepersonaliseerd abonnement 
van het We love Travel magazine
• Deskundig advies en begeleiding van ons ervaren trainingsteam 
• Leer- en ontwikkelingstools, waaronder ons innovatieve e-learningplatform 
Coach
• Een gratis deelname aan je eerste Nederlandse en Belgische conferentie en 
een ticket naar je eerste internationale conferentie in Engeland.
• een laptop in bruikleen incl. randapparatuur als een printer/scanner/ kopieer

POST-INDUCTION (WEEK 3-32)
LOCATIE: THUIS 
TRAINING: ZELF STUDIE

Gefeliciteerd! Je hebt je eigen reisonderneming gelanceerd! In de loop van de komende 30 weken zul je doorgaan met het ontwikkelen van de 
vaardigheden en kennis die je nodig hebt om een succesvol bedrijf op te bouwen. De Post-induction zal voornamelijk bestaan uit zelfstudie via ons 
e-learningplatform COACH, Webinars en onze videohub. Gedurende de training zul je merken dat je steeds meer kennis krijgt over onze systemen, 
hulpmiddelen  en processen, evenals kennis van de leveranciers en producten. Terwijl je bezig bent met het opbouwen van je klantenbestand en 
de eerste boekingen maakt, staat ons team voor je klaar om je te assisteren en als je vragen te beantwoorden. Je komt terug voor een klassikale 
training in week 7 en 14 van de Post-Induction.

Wil je meer weten over onze Travel Academy? 
Neem dan contact met ons op: 

Nederland: 070-3141831 of carriere@travelcounsellors.nl
België: 0800-74875 of carriere@travelcounsellors.be

Heb je een vraag?
Natuurlijk heb je vragen. Hieronder antwoorden op een aantal vragen die we vaak krijgen:

Hoeveel ga ik verdienen?
Fred van Eijk, MD Travel Counsellors Nederland en België: “Ons businessmodel is erop ingericht om je te ondersteunen wat je 
ambities ook zijn. Onze beste Travel Counsellors verdienen een ton per jaar, maar de meeste van onze Travel Counsellors verdienen 
een bovengemiddelde jaarsalaris. 13 jaar geleden ben ik begonnen met Travel Counsellors en sindsdien honderden zelfstandige 
ondernemers begeleid en met groot plezier maak ik mee hoe hun ondernemingen groeien en hun levens zijn verbeterd. Ik zal 
mij persoonlijk inzetten om de ondernemers die via de Academy starten intensief te begeleiden en te helpen een succesvolle 
onderneming te runnen. Ik heb veel les gegeven in toerisme, zelf succesvol ondernomen en mensen begeleid en ik kijk er erg naar 
uit zelfstandige reisadviseurs in onze Academy te mogen coachen.”  

Mag ik mijn eigen tijden indelen?
Debby Joossens, Sales Manager België: “Het is jouw bedrijf, dus jij bent de baas. Waar het vooral om gaat is dat je voldoende 
tijd investeert in het ontwikkelen van je bedrijf en het onderhouden van je netwerk. Als je maar één uur per week werkt, kun je 
natuurlijk geen goede resultaten verwachten en het is dan ook geen verrassing dat de Travel Counsellors die het hardste werken 
ook het meeste verdienen. De flexibiliteit die Travel Counsellors biedt is een van de vele redenen waarom zoveel mensen voor ons 
hebben gekozen.”

Thuiswerken kan eenzaam zijn. Werk ik echt alleen?
Marina Sneijders, Recruiter: “Nee. Wereldwijd zijn er zo’n 1800 Travel Counsellors, dus er is op elk moment van de dag of nacht 
iemand om vragen aan te stellen of om mee te kletsen. Maar het gaat verder dan message boards, webcams en Whatsapp; tijdens de 
vele jaarlijkse evenementen, trainingen en feesten kun je je collega’s in real life ontmoeten. Leden van de Travel Counsellors-familie 
zijn nooit alleen en als je er echt even niet meer uitkomt, kun je altijd contact opnemen met ons Business Development team.”


