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The Why: We Care
Onze klanten staan altijd centraal en we laten ons
leiden door service in plaats van prijs.

DE CUSTOMER JOURNEY
Travel Counsellors begeleiden hun klanten langsheen de customer journey. In elke fase,
tijdens elke stap. Van inspiratie geven, tot plannen, boeken en opvolgen van de reis. En
dit op een heel persoonlijke en professionele manier. Voor leisure en zakelijke klanten.

DROMEN:
Ik-wil-er-even-tussen-uit-momenten

PLANNEN:
Tijd-om-een-plan-te-maken-momenten

Ik wil er even tussen uit, alleen weet ik nog niet goed
waarheen. Ik ben op zoek naar informatie, maar
vooral ook inspiratie. Ik wil nieuwe mogelijkheden
leren kennen. Ik hou er wel van om verrast te worden!
En dat uiteraard wel binnen de mogelijkheden van
mijn budget.

De reisplannen voor dit jaar krijgen vorm! Ik twijfel
nog tussen twee bestemmingen. Ik wil er ook zeker
van zijn dat iedereen van het gezin er wat aan heeft.
Ook het voor-of najaar zijn we nog niet aan uit. Er
vallen nog heel wat praktische zaken te bekijken.

Ik vertrek binnenkort op zakenreis. Ik wil van de
gelegenheid gebruik maken om nadien nog enkele
dagen aan sightseeing te doen. Benieuwd wat de
mogelijkheden zijn op zo een korte tijd.
Travel Counsellors biedt met We Love Travel Magazine
en We Love Travel TV, tal van artikelen en video’s over
bestemmingen, hotspots en reistips, geschreven
door locals en experts. Alle reisadviseurs beschikken
over een uitgebreide expertise en helpen bij het
vinden van de perfecte reis, volledig afgestemd op
de wensen van de klant.

Het congreshotel waar ik voor mijn werk verblijf is
niet zo centraal gelegen. Het zou wel prettig zijn
mocht ik voor die paar extra dagen meer in het
centrum zitten.
Travel Counsellors kennen de verschillende
bestemmingen en mogelijkheden als geen ander.
Naast studiereizen en opleidingen, ontvangen ze van
hun klanten regelmatige feedback zodat ze steeds
up to date blijven. Door hun inlevingsvermogen en
jarenlange ervaring zijn ze in staat het juiste aanbod
te selecteren. Ze helpen knopen door te hakken.

“Ik kreeg suggesties voor de reis op basis van mijn
wensen en budget. Helemaal top!”

“Ik ben onder de indruk van de kennis, de persoonlijke
benadering, het meedenken en het realiseren van de
plannen.”

“Ze luisterde goed naar onze wensen en ging daar
mee aan de slag. Snel en effectief, klasse!”

“Wat heerlijk dat je niets hoeft te doen. Het was
weeral tot in de puntjes ok”
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TREND: OUTSOURCEN VOOR EEN BETER LEVEN
De Reisprofessional: hipper dan ooit
Het uitbesteden van de reisplannen en het beroep doen op een reisadviseur is helemaal terug
van weggeweest. Sterker nog. Het is zelfs hip geworden. Jarenlang werd het tegendeel beweerd.
Ondertussen weten heel veel klanten dat alles zelf regelen niet heiligmakend is. Het besef groeit
immers dat al die uren zoeken op internet nog maar weinig met quality time te maken heeft.
Steeds vaker worden bepaalde praktische facetten van het leven uitbesteed aan professionals om
volop te kunnen genieten van wat echt belangrijk is. Dit is het nieuwe NU. En voor de moderne
reisprofessional is dit uiteraard goed nieuws!
Travel Counsellors spelen perfect op deze trend in. De heel persoonlijke aanpak zorgt er bovendien voor dat de klanten niets hoeven te missen van de voorpret die de organisatie van de reis
met zich meebrengt.

BOEKEN:
Laten-we-dit-boeken-momenten

ERVAREN:
Tijd-om-een-reis-te-maken-momenten

De beslissing is genomen. Nu nog boeken! Vluchten,
hotel, activiteiten, er komt heel wat bij kijken. En
er zijn zoveel keuzemogelijkheden. En wie kan ik
vertrouwen? Ik wil dat alles van A tot Z geregeld is
zodat ik op reis alleen maar hoef te ontspannen en
te genieten.

Eindelijk op reis! Ik vind het tijdens de vakantie ook
wel prettig om beroep te kunnen doen op iemand
die volledig op de hoogte is van mijn plannen. Soms
heb ik eens een extra vraag en in het geval er een
probleempje zou zijn, dan word ik graag meteen
geholpen.

Het zakelijke deel van mijn reis moet aan mijn
werkgever gefactureerd worden. Die paar extra
daagjes reken ik privé af via een aparte factuur. Ik
hoop dat dit kan.

Time is money en mijn agenda zit barstensvol, dus
ook tijdens mijn zakenreis doe ik graag een beroep
op een professional om alles in goede banen te
leiden.

Travel Counsellors beschikken over de juiste tools
en contacten om de gewenste reis snel en efficiënt
te boeken. Zonder daarbij de details uit het oog
te verliezen. Hun partnernetwerk bestaat uit 100%
betrouwbare, professionele mensen en bedrijven.
Het hele boekingsproces verloopt snel, duidelijk en
transparant. Vanaf nu kan het aftellen beginnen!

Voor Travel Counsellors stopt het niet bij de boeking.
Ze reizen als het ware mee met de klant en volgen
goed op of alles naar wens verloopt. In geval van
een probleem zijn ze vlot bereikbaar en gaan ze
meteen aan de slag met het vinden van een gepaste
oplossing. De myTC app draagt hier ook aan bij.
Via de app blijven klanten in contact met hun Travel
Counsellor en heb ik alle gegevens bij de hand.

“Vertrouwd en zeer snel altijd, weet precies wat we
willen! Hou van zekerheid, heeft mijn voorkeur boven
“zelf” boeken.”
“Dankzij het goede regelen heeft mijn man met zijn
lange benen comfortabel kunnen vliegen.”

“Alle vluchten naar onze bestemming waren
volgeboekt. Maar we kregen meteen een alternatief
en een oplossing!”
“Kamers naast elkaar, niet in de buurt van de disco.
Het hotel bleek goed gebrieft over onze voorkeuren.
Top geregeld.”
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Op de foto: Sandra van den Esschert, Travel Counsellor
“Als alleenstaande moeder met drie kinderen, werk ik elke dag
aan mijn steeds groeiende business, én krijgen mijn kinderen de
aandacht en de warmte die ze nodig hebben. Mijn werk is mijn
passie, maar ik kan elke dag op het juiste moment de juiste
prioriteiten stellen. Dat is een geweldige manier van leven.”

Vera:

“Ik werk hard, maar ik
deel mijn dag zelf in.”
“Gedurende vele jaren was ik met mijn collega het gezicht van één
van de drie reiskantoren van onze eigenaar. Ik was – en ben nog
steeds- een gedreven professional, en keek nooit op een uurtje
doorwerken. Mijn klanten wisten: Vera kan je altijd bereiken, ook
na de kantooruren en in het weekend.”
“Ook nadat ik zes jaar geleden mama ben geworden, bleef mijn
inzet groot. Maar toen ik mijn baas vroeg om wat meer flexibiliteit
–glijdende werkuren, af en toe van thuis uit kunnen werken- had
hij daar geen oren naar. Hij bevestigde dat het voor mij best zou
kunnen, maar vreesde dat anderen dan dezelfde “privileges”
zouden eisen. En weet je: ik begrijp hem zelfs.“
“Ik heb voor mezelf echter de balans gemaakt, en ben tot een
besluit gekomen: ik wil mijn professionele en privé leven zelf in
de hand houden. Hard werken is geen probleem, maar ik wil zelf
kunnen beslissen hoe ik mijn dag indeel.”
“Ik heb recent de knoop doorgehakt: ik doe het. Ik word zelfstandig,
van huis uit werkend professioneel reisadviseur. Vorige week heb ik
mijn baas op de hoogte gebracht. Hij begrijpt mijn keuze, want hij
kent mijn professionele gedrevenheid én weet hoeveel belang ik
hecht aan een goed gezinsleven.”
“Ik heb gesprekken gehad met een drietal partijen, maar ik wist al
snel dat ik Travel Counsellor zou worden. Mijn beslissing is, zoals
steeds, gebaseerd op een combinatie van rationele maar vooral
gevoelsmatige elementen. Ik ben een emo-mens, altijd geweest.”
“Vandaag was mijn eerste dag, gisteren heb ik uitgebreid afscheid
genomen in het reisbureau. Ik heb ontbeten met mijn zoontje,
en heb hem dan zonder stress naar school gebracht. Na een
telefoonronde van een uurtje, staan er al drie afspraken met
klanten in mijn agenda.”
Ik kijk uit naar een druk, maar zelfstandig leven. Ik ben Travel
Counsellor – ik werk alleen, maar sta er niet alleen voor. Dat is erg
belangrijk voor mij.”

Liam, zoontje van Vera:
“Mama heeft nu ook haar eigen kamer thuis. Ze gebruikt die vooral
om te telefoneren en op computer bezig te zijn. Ik hoor haar soms
praten over landen, die ik niet ken. Daar vertelt ze dan heel graag
over, als we samen gaan wandelen of aan tafel zitten.“
Peter, partner van Vera:
“Ik wist dat Vera steeds haar professionele verantwoordelijkheid
nam, maar ik had nooit vermoed dat ze haar eigen bedrijf zou
durven opstarten. Ik vind het een geweldige zet, en ben eigenlijk
wel heel trots op mijn ondernemende vrouw!”
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Zelfstandig
worden in België
Steeds meer mensen die al langer op de arbeidsmarkt actief
zijn, schakelen over naar zelfstandigheid en kiezen bewust
voor ondernemerschap. Hun jarenlange ervaring heeft hen
voldoende inzicht verschaft om die belangrijke stap te zetten.
Zelfstandig worden in België betekent wel dat je moet voldoen
aan een aantal opstartverplichtingen zoals:
• Registreren van een vennootschap
• Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
• Activering van je BTW-nummer
• Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
Elke situatie is anders en het is dan ook verstandig om met
een financieel adviseur of boekhouder te overleggen wat voor
jouw persoonlijke situatie het beste is. Wanneer je bij ons op
gesprek komt leggen wij dit stap voor stap uit en ook daarna
zijn wij er voor jou om je te begeleiden in het opstarten van je
eigen onderneming.

TREND: HET NIEUWE WERKEN

The gig-economie, een carrière en een levensvisie
Een ondernemende levenshouding is de nieuwe trend
geworden in een snel veranderende wereld waarin
traditionele zaken weinig houvast meer bieden. Voor
een snelgroeiende groep mensen is de invulling van het
begrip “werk” veranderd. Vroeger was “werk” iets wat je
deed op een kantoor, in ruil voor een salaris. Je probeerde
werk te vinden dat zo goed mogelijk bij je paste, in een
werkomgeving die je zo leuk mogelijk vond. Als die twee
zaken gelukt waren en het salaris was OK, dan had je het
goed voor elkaar.
Steeds meer mensen willen niet meer in dit toch wel
dwingende keurslijf zitten. Ze willen, net als Vera, meer
vrijheid in hun leven. Vrijheid om het ritme van hun leven
zelf te bepalen. Hard werken, genieten van je werk, je gezin
én je sociaal leven, je prioriteiten in het leven zelf stellen.
Geen enkele carrière of geen enkele gezinssituatie is nog
dezelfde. Ook de digitalisering en sociale media zorgen
voor een grotere bewustwording over het vormgeven en
invullen van je eigen leven. De grens tussen werk en privé
is diffuus geworden. Elk levenspad is uniek en ondernemers
beseffen dat.
Ondernemers kiezen bewust voor échte vrijheid: het recht om
hun eigen keuzes te maken, maar ook om de consequenties
ervan te dragen. Vrijheid en verantwoordelijkheid lopen hier
naadloos in elkaar over.

Ze bouwen hun toekomst zelf op basis van hun passie,
ideeën, geduld, creativiteit, veerkracht, hard werken en
doorzettingsvermogen, maar ze beseffen ook dat ontspanning,
quality time, tijd voor de familie en rust minstens even belangrijk
zijn voor een leven in balans.
Deze opvallende trend zien we ook steeds meer terugkomen bij
jonge mensen en Millennials in nieuwe modellen zoals de gigeconomie. Ze streven hun eigen doelen na en weten dat echte
vooruitgang en vrijheid er niet komt door òp een kar te gaan
zitten maar wel door er zelf aan te trekken.
Online platformen en de sharing-economy hebben het voor
professionals gemakkelijk gemaakt om klein te beginnen en
hun portfolio en klantenbestand te laten groeien. Door de
toenemende digitalisering worden locatie en werk steeds verder
ontkoppeld.
Travel Counsellors combineert het beste van beide werelden.
Enerzijds ervaar je de vrijheid en voordelen van de gig-economie,
maar tegelijkertijd word je vanuit het hoofdkantoor ondersteund
met een heel pakket aan omkadering en professionele bijstand.
Zo kan jij je concentreren op wat echt voor je telt. Reizen
verkopen!
Er ligt een grote toekomst voor zelfstandige professionals, die
baas worden en blijven van hun eigen leven – 24 uur per dag,
365 dagen per jaar.
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Fred van Eijk, General Manager van Travel Counsellors
Nederland, België en Australië, ontmoet Travel Counsellor Bram
Beurskens op de internationale conferentie in Manchester. Voor
Fred is dit de twaalfde keer dat hij de conferentie bezoekt, Bram
is er voor het eerst. De twee mannen gaan in gesprek over het
familiegevoel onder de Travel Counsellors, het ondernemerschap
en de combinatie van leisure en business klanten.
Fred: Bram, blij je hier in Manchester te mogen verwelkomen.
Wat is je eerste indruk?
Bram: Je komt aan en je ziet overal Travel Counsellors in de stad,
ieder restaurant en pub lijkt wel overspoeld te zijn. Als je ziet hoe
alles hier is aangekleed en hoe enthousiast iedereen is, ja ik ben
onder de indruk. Ik heb al ervaren hoe het er op de NederlandsBelgische conferentie aan toe gaat, hoe iedereen elkaar helpt en
hoe de organisatie in elkaar zit. Het gevoel wat ik eraan over heb
gehouden, wordt hier in Manchester alleen maar bevestigd.
Fred: Bram, ben jij nou eigenlijk een leisure Travel Counsellor
of een corporate Travel Counsellor, of hou je niet van een
stempel?
Bram: Ik ben Travel Counsellor in de breedste zin van het woord.
Ik ben er waar de klant mij nodig heeft. Iedere corporate klant
moet, als je het goed doet, ook je leisure klant worden. Op het
moment dat ik met een leisure klant bezig ben, weet ik dat het niet
alleen gaat om die vakantie, dat hotel en of hij zeezicht wil of niet.
Het gaat om wie die persoon is. Als je de persoon echt wil leren
kennen, dan kom je er ook achter wat er verder in zijn netwerk
gebeurt en kun je je business erin betrekken.
Fred: Er zijn wat traditioneel denkende reisagenten die heel
erg geloven in het een of het ander. Als je heel goed vakanties
kunt verkopen, kan je geen zakenreizen boeken en andersom.
Die zien het als twee verschillende beroepen, hoe denk jij
daarover?
Bram: Ik zie dat anders, als je kan hardlopen, kan je ook fietsen. Dat
zijn ook twee verschillende dingen en die kun je ook beide doen. In
dit geval is dat hetzelfde. Zeker om je business te laten groeien en
uit te breiden is die wisselwerking erg fijn, dat biedt volop kansen.
Fred: Wat je heel duidelijk aangeeft is dat je het kunt
combineren omdat je de klant centraal zet. Je past zelfs je
manier van werken aan, aan de klant.

Fred en Bram
in Manchester.
What a feeling!

Bram: Dat klopt. Een zakelijke klant heeft bepaalde behoeftes en
wensen. Vaak zijn dat vooral praktische zaken. De communicatie is
wat korter en formeler. Bij een leisure klant gaat het toch meer over
wat mensen in het leven bezighoudt. Zeker met rondreizen, die wij
met partners buiten Europa samenstellen, kun je een reis helemaal
op maat maken. Als een klant dat ervaart en die persoonlijke touch
voelt, is hij of zij vaak bereid om je ook het zakelijke gedeelte toe
te vertrouwen.
Fred: Wat is de grootste verrassing die je tot nu toe uit die
combinatie van leisure en business hebt gehaald?
Bram: Ik werd een keer op een school uitgenodigd om een
gastles te geven over dynamic packaging. Daaruit is een boeking
ontstaan met een heel andere opleiding van die school. Het is een
koksopleiding die hun studiereizen bij mij boeken, maar ik boek
ook regelmatig docenten die naar Italië gaan om bij te scholen.
Die docenten boeken inmiddels ook hun privéreizen bij mij. Je ziet
gewoon dat dat spontaan groeit. Ieder kwartaal is dat meer. Zowel
leisure als business.

			 		

Lees verder
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Fred: Wij verwelkomen regelmatig nieuwe Travel
Counsellors in Nederland en België. Wat ik weleens hoor,
is dat men twijfelt om te starten omdat niemand in hun
omgeving onze organisatie kent. In de reisbranche hebben
wij ons jaren geleden al op de kaart gezet, bij de consument
zijn wij nog vrij onbekend. Is dat belangrijk of niet? Wat zou
je zeggen tegen iemand die die overweging maakt?
Bram: Dat is niet belangrijk, het gaat namelijk om jou. Hoe jij je
in de markt zet. Het gaat in eerste instantie altijd om jou, mensen
komen naar jou omdat ze vertrouwen hebben in je en omdat ze
weten dat je je best gaat doen. Als ze dan gaandeweg Travel
Counsellors leren kennen, de professionaliteit zien en beseffen
hoe groot we eigenlijk zijn, is men alleen maar positief verrast.
Je ziet het ook aan alles, de marketinguitingen, de brochures
en offertes, alles ziet er zo strak en professioneel uit.
Fred: We investeren veel op het gebied van innovatie en
technologie zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst.
Maar merk je dat ook in je dagelijkse werk?
Bram: Absoluut! Elke dag ervaar ik dit. Wij zijn een hele
digitale, communicatief vaardige onderneming. We hebben zo
veel tools, denk aan skype, de chat, mail, het messageboard,
maar ook ons eigen boekingssysteem Phenix. Al die tools staan
ter beschikking en zorgen ervoor dat je als Tavel Counsellor
enorm professioneel, digitaal en effciënt kan werken. En ook
mijn klanten merken dit.
Fred: Het is voor ons belangrijk dat een leverancier echt
iets aanvult op hetgeen wat we onze klanten bieden.
Daarom zijn we ook selectief met wie we in zee gaan. Hoe
ervaar jij dat?
Bram: Twee dagen geleden was ik op de WTM in Londen en
daar stond ook weer een groepje Travel Counsellors bij elkaar.
De supplier herkende ons meteen en heeft hetzelfde warme
gevoel bij Travel Counsellors. De supplier zei heel terecht;
het is een win-win partnership met Travel Counsellors en er
is wederzijds respect. Een goede relatie met je leveranciers is
essentieel en dat straalt positief af op de klanten.
Fred: Bram, tot slot. Wat zijn in jouw optiek nou echt de
belangrijkste verschillen van ons ten opzichte van andere
organisaties gezien ons internationale karakter?
Bram: De bereikbaarheid en de hele ontwikkeling op
marketinggebied bijvoorbeeld. Daarnaast heb je bij Travel
Counsellors gewoon het grootste aanbod, wij hebben goed
onderhouden contacten wereldwijd. Ik maak ook veel gebruik
van de mogelijkheden die je hebt om in de andere landen een
Travel Counsellor te benaderen als je daar iets speciaals wil
doen voor klanten. Dat heb je ergens anders gewoon niet.

“De supplier zei heel terecht; het is een win-win partnership
met Travel C ounsellors en er is wederzijds respect.”
De familie, wereldwijd
Onze persoonlijke benadering en betrokkenheid
heeft iets heel speciaals gecreëerd: een wereldwijde
Travel Counsellors familie.

Partners in binnen- en buitenland
70.000 Kwaliteitsleveranciers

Travel Counsellors werkt samen met 70.000 leveranciers
wereldwijd waardoor we toegang hebben tot de scherpste
tarieven voor vluchten, accommodaties, excursies, autohuur,
transfers en zo veel meer. Elk van onze reisprofessionals
staat via het Phenix system rechtstreeks in verbinding met
deze 70.000 partners, die stuk voor stuk voldoen aan onze
hoge kwaliteitsstandaarden. Een korte selectie.
• Grote touroperators zoals Thomas Cook en TUI voor
een volledig aanbod aan pakketreizen
• Airlines zoals Brussels Airlines en Emirates, voor de best
mogelijke verbindingen aan de beste prijzen
• DMC’s en lokale agenten zoals Wide Eyed Tours voor de
mooiste reizen op maat en landarrangementen in Vietnam,
Cambodja, Laos en Myanmar
• Hotelketens zoals Accor en Sandton voor een groot aanbod,
overal ter wereld
• Specialistische touroperators zoals Untamed Travelling en
Imagine Travel voor unieke rondreizen en safari trips
• Autohuur via onze trouwe partner Sunny Cars, met een
groot aanbod, gecombineerd met uitgebreide
servicepakketten
• Transferbedrijven zoals Holiday Taxis, en parkeren op
luchthavens en vele andere diensten via Holiday Extras
• Maatwerkspecialisten zoals EurAm voor rondreizen door de
USA, Canada en vele andere bestemmingen
• Cruisemaatschappijen zoals MSC Cruises voor een
wereldwijd steeds vernieuwend aanbod aan cruises
• Excursiepartners zoals Do Something Different voor
dagtrips, tours en attracties wereldwijd
• Reis-en annuleringsverzekeringen via onze
verzekeringspartner Allianz Global Assistance

Internationale buying power
Travel Counsellors blinkt binnen de branche uit in het
sluiten van de beste commerciële deals met de meest
uiteenlopende partners. Dit resulteert in aantrekkelijke
prijzen voor je klanten en hoge marges voor jezelf. Al deze
scherp genegotieerde tarieven zijn voor jou toegankelijk via
Phenix, het interne reserveringssysteem.
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The Conference
De jaarlijkse internationale conferentie met meer
dan 2500 collega’s, partners en suppliers uit de hele
wereld geeft telkens opnieuw een enorme boost.

Steven:

“Ik wil een travel
professional van de

toekomst zijn. Vandaag.”
“Ik denk dat ik zowat iedereen ken uit de reissector. Ik ben vaak
te vinden op een event, en ik ga regelmatig op studiereis. Ik volg
de vakpers in binnen- en buitenland op de voet, want het is zo
een boeiende sector! Ik geloof echt dat de toekomst van de
reisindustrie nog maar net begonnen is.”
“Toen ik nog in een reisagentschap werkte, had ik hierover vaak
gesprekken met mijn baas. Hij had wel oren naar mijn ideeën,
maar hij zag er de urgentie niet van in. Hij zag wel hoe ik intens
communiceerde met de klanten via alle mogelijke kanalen, en hoe
ik mijn eigen ervaringen gretig deelde met filmpjes en verhalen.
Weet je dat ik mijn eigen CRM-systeem ontwikkelde, omdat het
kantoorsysteem teveel beperkingen had?”
“Het werd me steeds duidelijker: ik wou een reisprofessional van de
toekomst zijn. Daarvoor moest ik op eigen benen kunnen staan. Ik
had al heel wat Travel Counsellors leren kennen: positieve mensen,
die enthousiast vertelden over het bedrijf, over de groepssfeer en
over de onderlinge steun en hulp.”
“Ik heb even geworsteld met het idee om zelfstandig te worden.
Tenslotte, mijn baas had me destijds alle kansen gegeven. Maar ik
heb ook veel kunnen teruggeven, als harde werker en voorbeeldige
werknemer.”

Op de foto, Carine Bellemans, Travel Counsellor
“Ik heb het gevoel dat ik nu echt kan doen wat ik altijd
al gewild heb: een travel professional van de toekomst
zijn. De combinatie van ongebreideld eigen initiatief, de
professionele ondersteuning en de vibe die ik doorheen
heel het bedrijf voel, maken dat ik elke dag zeg: “yes, I
can and I will.” De toekomst is nog maar net begonnen.”

Lucas, partner van Steven:
“Ik werk zelf in een bank, en ik vond vele van de ideeën van Steven
over de toekomst nogal … futuristisch. Maar ik zie elke dag met
verbazing hoe hij erin slaagt om die ideeën in de praktijk om te
zetten. Ik heb hem al eens gevraagd om bij ons op de bank een
presentatie te geven over creatief en efficiënt werken!”
Alex, klant van Steven:

“Na een eerste gesprek op het hoofdkantoor van Travel
Counsellors, was mijn besluit genomen. Ik ontmoette er mensen
die mijn passie, mijn visie en mijn ambitie delen. Ze waren bereid
om mij alle steun te geven, om mijn ideeën in de praktijk te
brengen. Op technologisch vlak slaagden zij er zelfs in om mij te
verbazen. En dat gebeurt niet gauw.”

“Steven is een fenomeen. Hij doet mij en mijn gezin dromen over
reizen waar we zelf nooit aan gedacht zouden hebben – en hij zet
die dromen dan om in de realiteit, met aandacht voor onze wensen
en prioriteiten én binnen ons budget. Gesprekken met Steven zijn
altijd leuk, en inspirerend. Hij is een vriend des huizes geworden,
eigenlijk!”

“Ik heb mijn businessplan uitgeschreven, en heb mijn spaarcenten
aangesproken om de eerste maanden te overbruggen. Mijn
werkgever heeft me een groot compliment gegeven bij mijn
afscheid: hij zei dat ik zijn grootste concurrent zou worden in de
regio.”

Diederik, ex baas van Steven:

“Mijn agenda staat in de komende maanden propvol. Future, here
I come! “

“Steven was de beste werknemer die ik ooit heb gehad. Vaak
drammerig, soms dromerig, maar hij slaagde erin om elk gesprek
om te zetten in een boeking. Soms denk ik dat ik wat meer naar
hem had moeten luisteren. Want ik hoor, dat hij steeds nieuwe
klanten vindt. Ook mensen die al jaren zelf hun reizen organiseren,
zoeken nu Steven op. Kanjer, hoor. Maar dat wist ik eigenlijk al.”
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Wout:

“Ik ben een jonge,

zelfstandige ondernemer. 		
Pur sang.”
“Ik kom uit een zelfstandig nest, met ouders die met hun
schoenwinkel opboksen tegen concurrenten als Torfs maar nu ook
Zalando. Na mijn studies toerisme, werkte ik enkele onvergetelijke
jaren als reisleider in het buitenland. Bij terugkeer in België startte
ik mijn eigen zaak op, een één mans reisagentschap.”

“Ik werk vooral reizen uit op maat van de klanten – en die zijn best
veeleisend. Maar ze weten: Wout lost het wel op! Ik hou ervan een
perfecte reis in elkaar te puzzelen, die de verwachtingen overtreft.
De zaken gaan vrij goed, maar het is knokken.”
“Wat ik echt onderschat heb, is de administratie die erbij komt
kijken als je volledig zelfstandig werkt. Het is een kip/ei verhaal:
ik ben nog niet lang bezig, dus ik heb het kapitaal niet om zware
technologische investeringen te doen. Terwijl ik technologie
echt nodig heb om te kunnen groeien. Best frustrerend, maar
onvermijdelijk. Dacht ik.”
“Tot ik op één of ander toerisme event een Travel Counsellor tegen
het lijf liep. Zij vertelde me over de organisatie, de investeringen
in systemen, opleidingen en de wereldwijde contracten met
grote en kleinere partijen. Airlines, DMC’s, TO’s … de lijst was
indrukwekkend.”
“Om een lang verhaal kort te maken: ik ben nu zelf Travel Counsellor.
Ik werk nog steeds alleen, als zelfstandig zaakvoerder, maar ik werk
met de tools en de methodes van een groot bedrijf. Centraal staat
voor mij Phenix, het state-of-the-art in house boekingssysteem.
Dat is het kloppend hart van mijn onderneming geworden.”
“Mijn klanten zijn onder de indruk van de snelheid van reageren, van
mijn professioneel uitgevoerde documenten en van mijn creatieve
voorstellen, mét snelle bevestigingen van overal ter wereld. En van
mijn competitieve prijzen, terwijl ik er best een mooie marge voor
mezelf in calculeer.”
“Ik ben een zelfstandig ondernemer, en ik vaar een succesvolle
koers onder de Travel Counsellors vlag!”

Op de foto: Jeroen Adriaenssens &
Tom Vleugels, Travel Counsellors
“Wij hebben besloten om het Travel Counsellors
verhaal als duo aan te pakken. Op deze manier staan wij
continu ten dienste van onze –vooral zakelijke- klanten.
Door de vele tools en met name het boekingssysteem
Phenix, bieden wij het zelfde professionalisme als een
multinational TMC, gecombineerd met een uiterst
persoonlijke service, op maat van elke klant. Dat
vertalen we ook naar vakantiereizen, overigens: elke
zakelijke klant is een potentiële leisure klant.”

Steven, boezemvriend van Wout:
“Ik ken Wout al van toen we nog kleine kinderen waren. Ik merk dat
hij als Travel Counsellor rust in zijn hoofd gekregen heeft. Er is orde
in zijn chaos, er is focus in zijn werkwijze. Dat had hij nodig, en ik zie
hem groeien. Als professional, maar ook als mens.”
Jos en Mia, ouders van Wout:
“Wij hebben altijd héél hard gewerkt als zelfstandigen. Eerlijk
gezegd: het is een slopend bestaan, met heel wat tijd die naar
administratie gaat. Maar bij Wout is dat toch anders, blijkbaar.
Als wij zien hoe hij vanop zijn smartphone zijn zaak kan sturen en
beheren – nou, dat is een andere wereld, hoor!”
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Aiming for Gold
Een select groepje van Travel Counsellors mag zich
Gold noemen en behoort tot de wereld-top.

HET VERDIENMODEL
Helder en transparant
Vooraleer je de stap naar Travel Counsellors zet, wil je uiteraard eerst weten hoe het verdienmodel werkt. Hierin zijn we heel
helder en transparant en onderscheiden we ons ook in de branche.

Gebruikelijk verdienmodel in de branche

10%
commissie

70-30 split

TOUROPERATORS

7% voor
jezelf

De commissie die je ontvangt bij een grote touroperator is gemiddeld 10%. Dit is in het gunstigste geval, op dit moment is er
namelijk een trend onstaan waarbij touroperators dit naar beneden bijstellen. Het gangbare model binnen de branche in België is
een 70-30 split. Aan het einde van de rit hou je dus gemiddeld maximaal 7% voor jezelf over.

Het verdienmodel van Travel Counsellors

15-25%
commissie

PHENIX

60-40 split

9% voor
jezelf

Via ons eigen boekingssysteem Phenix dat ter beschikking staat, bepaal je net als bij een touroperator je eigen commissie.
Een percentage van 15 tot 25% is dan ook zeer gebruikelijk. Travel Counsellors rekent een 60-40 split waardoor je gemiddeld
minimaal 9% voor jezelf overhoudt. Dat is ten minste 2% meer dan elders. Voor deze 40% krijg je dan ook nog eens de
allerbeste ondersteuning die je je maar kan wensen.
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Het Travel Counsellors Hoofdkantoor:

At Your Service!
Het hoofdkantoor in Den Haag aangevuld met Debby Joossens in België hebben als belangrijkste functie: het ontzorgen van
elke Travel Counsellor van alle mogelijke beslommeringen, zodat onze reisprofessionals overal in het land zich voor 100%
kunnen focussen op hun klanten. Dit is een greep uit de verschillende diensten en departementen in Den Haag.
TC Care Team
Volledige administratieve ondersteuning. Zorgen voor tijdige
betaling van alle leveranciers. Controle van de facturen. Tijdig
aanleveren van de reisdocumenten.
IATA
Beheer van vluchten, uitschrijven van vluchten, Changes, Q’s: dit
alles wordt verzorgd door een dedicated team.
IT
Onderhoud van company laptops en systemen. Bijstaan van
de Travel Counsellors met raad en daad als het gaat over IT en
computer vragen en problemen.
Commercial
Beheer van de contracten en de deals met partners, input en
updates in het Phenix systeem.
Business Development
Coaching van de Travel Counsellors in hun ontwikkeling en
uitbreiden van hun business. Een persoonlijke aanpak, op maat
van elk individu.
Marketing
Eigen website met ruimte voor blogs en klantbeoordelingen,
visitekaartjes, branding, social media post, mailings, design,

inspiratie uitingen, We Love Travel Magazine, We Love Travel
TV: de marketing machine achter elke Travel Counsellor.
24 uurs Duty Office
24/7 in de gaten houden wat er allemaal gebeurt in de wereld.
Zij controleren bij noodsituaties direct of er klanten van ons in
deze omgeving zitten. Razendsnel reageren als het moet.
Kennisnetwerk
Het hoofdkantoor is ook de draaischijf voor het onderlinge
netwerk tussen Travel Counsellors in België, Nederland en de
rest van de wereld. Je kan terecht bij 1700 collega’s, via Skype,
het messaging board en uiteraard is er TCTV, met talloze tips &
tricks!

Over Wetgeving, Garanties en Privacy
Er verandert zeer veel in de reissector. Op vlak van wetgeving
en verplichtingen voor elke reisondernemer wordt 2018 een
bijzonder uitdagend jaar. Travel Counsellors zorgt ervoor,
dat de individuele ondernemers geen kopzorgen hebben.
Wij zijn zelf tour operator, dus de nieuwe wetgeving
pakketreizen en de daarbij horende aansprakelijkheid ligt
bij Travel Counsellors als bedrijf. Het zelfde geldt voor alle
maatregelen op vlak van privacy wetgeving (GDPR) en de
verschillende financiële borgstellingen: we take care of it!
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Emma:

“Mijn kantoorpand verkocht,
mijn klanten gehouden”
“Ik heb zowat alles al meegemaakt in de reissector. De opkomst
van de directe verkopers, de doorbraak van het internet, 9/11,
de crisissen en de toptijden. Mijn reisagentschap was een
begrip in de regio, dat mag ik wel zeggen. Altijd gegroeid,
altijd winst gemaakt.”

“Ik ben achteraan in de vijftig, en mijn kantoor liep nog erg goed.
Maar ik besefte: er moest geïnvesteerd en gemoderniseerd
worden. Eerlijk gezegd: dat schrikte me wat af. Alles evolueert
zo snel, hoe weet je of je vandaag de juiste keuzes voor morgen
maakt?”
“Ik werd gecontacteerd door een dame uit de Travel
Counsellors organisatie. Ze vroeg of ik een uurtje had, voor
een kennismaking en een presentatie. Ze klonk vriendelijk, dus
dacht ik: waarom niet? “
“Er ging een nieuwe wereld voor mij open. Een groot,
internationaal bedrijf, met landelijke hoofdkantoren, met alle
technologische hulpmiddelen waar ik maar van kon dromen. En
dit alles ten dienste van één persoon: mijzelf, als reisadviseur!”
“Dadelijk begreep ik dat hier kansen lagen, ook voor iemand
van mijn leeftijd. Ik zou mijn kantoor kunnen sluiten, het pand
verkopen (en dat appartementje aan zee kopen waar ik al even
van droom) en van thuis uit mijn klanten beter kunnen bedienen
dan ooit. De beslissing was snel genomen, tijdens een korte
vakantie in Tenerife: ik word Travel Counsellor!”
“Ik werk nu met mijn eigen klantenbestand, met mijn reputatie,
én met een arsenaal aan tools, technologische ondersteuning
en marketing ideeën. Ik volg heel regelmatig interne
opleidingen, en ik moet zeggen: dat is leuk! Meestal ben ik de
oudste deelnemer, maar de anderen hebben veel respect voor
mijn ervaring en vakkennis.”
“Vroeger zei ik soms: ik moet nog zoveel jaar werken. Nu zeg
ik: ik wil nog zo lang als het kan werken. Want ik doe het op
mijn ritme. En steeds vaker vanuit mijn appartement aan zee.”
Louis, partner van Emma:
“Vaak heb ik gedacht dat Vera meer met haar reisagentschap
getrouwd was, dan met mij. Toen de dame van Travel
Counsellors op bezoek kwam, heb ik het gesprek gevolgd en
dadelijk gezegd: doen, Emma! Eindelijk is er, naast de klanten,
ook tijd voor onszelf. Zo is het goed, en zo mag Vera voor mij
nog vele jaren doorgaan.”
Laura, kleindochter van Emma:
“Ik heb een ongelofelijke oma. Ze organiseert reizen voor
mensen over heel de wereld. En ze doet dat met een Ipad!
Ze had gisteren een gesprek met iemand uit Honduras, via
FaceTime. En ze toonde mij onlangs statistieken, over hoeveel
centjes ze verdient. Nou, oma … dat was best véél!”

Op de foto: Peter Wallace, Travel Counsellor
“Toen vijf jaar geleden het reisagentschap waar ik
werkte de deuren sloot, had ik de wil om iets geheel
nieuws te doen, waar ik een tevreden gevoel aan
zou overhouden. Ik was de eerste Travel Counsellor
in België, en richtte mij op de zakelijke markt. Vanaf
de start ging het hard: zelfs klanten die ik niet had
ingelicht over mijn zelfstandige onderneming,
contacteerden mij met de vraag of ik hun zakenreizen
verder wilde verzorgen. De voornaamste reden: ze
wilden die persoonlijke service behouden! Vandaag
heb ik alleen maar tevreden klanten, die zelf reclame
maken voor mij .”
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Phenix
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Phenix is het interne reserveringssysteem van Travel Counsellors dat je in staat stelt om je werk snel, efficiënt
en professioneel aan te pakken. Dit state-of-the-art systeem helpt je bij het zoeken, boeken en opvolgen van
je klanten. Bovendien is het uitgerust met een Contact Center module (CRM) en heb je toegang tot je Business
Intelligence. Alles verloopt via een slimme en gebruiksvriendelijke interface. Via Phenix beschik je over sterk
genegotieerde tarieven waarbij je je eigen commissie bepaalt.

VLUCHTEN

HUURWAGEN EN TRANSFERS

Uitgebreide keuze uit reguliere lijnvluchten (Travelport),
TO-tarieven, charters en Low Cost carriers (Travel
Fusion). Gebruiksvriendelijke interface met tal van filteren sorteeropties waarbij de belangrijke informatie in 1
oogopslag voorhanden is.

Ruime keuze uit huurwagens op alle bestemmingen. Met
overzichtelijke interface waarbij de wagenkenmerken en de
prijs in 1 overzicht worden weergegeven. Bovendien heb
je toegang tot een groot aanbod aan transfers wereldwijd.

HOTELS

EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

Handige zoekmodule gebaseerd op verschillende
gereputeerde beddenbanken en eigen contracten. Inclusief
ranking op basis van reviews van Travel Counsellors klanten
en Trust You. Gedetailleerde fiche met kamertypes en
faciliteiten per hotel.

Diverse excursies en activiteiten in de belangrijkste steden
en regio’s. Inclusief uitgebreide beschrijving en praktische
details. Met 1 klik toe te voegen aan de offerte of reservatie.

De internationale uitbouw
Vandaag de dag bestaat onze familie uit 1700
Travel Counsellors in 7 verschillende landen.
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Golden Habits
De Golden Habits zijn dagelijkse activiteiten die je
helpen om succesvol te zijn.
OFFERTETOOL
Via de offertetool verstuur je in een handomdraai prachtige
gepersonaliseerde offertes in pdf, inclusief beeldmateriaal,
beschrijvingen, vluchtschema, prijsoverzicht en de informatie die jij
noodzakelijk acht en selecteert. De info kan ook gesynchroniseerd
worden naar de My TC-app van de klant.

BUSINESS INTELLIGENCE
De business intelligence functionaliteiten verschaffen je inzicht
in je bedrijfsactiviteiten. Zo zie je per voorstel de verschillende
prijscomponenten met marge, volg je de betalingen op, krijg je een
duidelijk beeld van je omzet en kan je je rentabiliteit controleren en
targets evalueren.
CONTACT CENTER
Een volledige CRM-module waar je je klantgegevens beheert.
De module is geconnecteerd aan de marketingtools voor
communicatie die jou ter beschikking worden gesteld: e-cards,
mailings, aanbiedingen, etc. Zo communiceer je zonder moeite op
een heel persoonlijke en professionele manier met je klanten.
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Tevreden klanten
Onze benadering zorgt voor een ongeëvenaarde
klanttevredenheidsscore van 96% en ontzettend
veel vaste klanten die elk jaar weer boeken

Olivia:

“Ik ben brandend

ambitieus. Mijn motto is:
Just Do I t”
“Ja, ik heb een mooie carrière gemaakt, binnen de reissector. Ik
ben begonnen als baliemedewerker, en ben opgeklommen tot
regiomanager met de verantwoordelijkheid voor drie kantoren
met 9 medewerkers in mijn team.”

“Ik blijf echter ambitieus: ik wil de lat voor mezelf steeds hoger
leggen. Tijdens het jaarlijks evaluatiegesprek gaf ik aan dat ik klaar
was voor een volgende stap. De raad was: blijf nog maar enkele
jaren in je huidige functie. Dan zien we wel wat er eventueel
mogelijk is.”
“Ik wil verder in het leven. Met vrienden en goede collega’s praatte
ik vaak over mijn droom, om een eigen bedrijf te starten. Velen
probeerden mijn enthousiasme te temperen. Ik had immers een
leuke job binnen een groot bedrijf? Klopt wellicht, maar ik wil
meer. “
“Ik kende het begrip “Zelfstandig Reisagent” al langer. Ik zag
kansen, en ging praten met Travel Counsellors. Hun internationale
succesverhaal fascineerde mij. Een groot bedrijf, een stevige visie
en waarden, technologisch top: dat klonk alvast goed.”
“Bij het eerste contact voelde ik de combinatie van keihard
professionalisme en een warme familie. Woorden als targets,
klantenmix en cold calling werden afgewisseld met begrippen
als inspiratie-momenten, steun en het delen van ervaringen. Dat
voelde goed aan.”
“Vervolgens ging het snel. Ik maakte een businessplan op voor drie
jaar, inclusief targets, omzet en verdienmodel. Mijn doelstelling: na
3 jaar een persoonlijk inkomen hebben dat hoger was dan mijn
salaris als manager.”
“We zijn nu twee jaar later, en die doelstellingen zijn al bereikt.
Ik werk keihard, maar ik bepaal zelf mijn focus. Ik combineer mijn
sociaal leven met mijn werk, ik zie overal kansen om reizen te
verkopen. Ik gebruik intensief alle tools die Travel Counsellors ter
beschikking stelt, en werk efficiënter dan ooit tevoren. Gesprekken
met het managementteam, nationaal en internationaal, zijn steeds
motiverend en inspirerend.”
“Voor mij is de sky the limit, meer dan ooit. Mijn ambitie? Die maak
ik zelf waar. Een geweldig gevoel.”

Thomas, partner van Olivia:

“Mijn vrouw is een wervelwind, overal waar ze binnenkomt heeft
iedereen haar gezien. Dat was vroeger ook zo, maar nu is ze zo
mogelijk nog meer gedreven. We leven intens, we reizen veel, we
hebben veel vrienden. Ik hou van haar positieve vibe – en van haar
trots om een succesvolle Travel Counsellor te zijn.”
Sarah, ex-collega van Olivia:
“Wij hebben beide ongeveer hetzelfde traject bewandeld binnen
het bedrijf. Ik heb bewondering voor de stap die Olivia heeft
durven zetten, en stiekem ben ik best jaloers op haar. Ze straalt
vitaliteit en dynamiek uit. Zou ik het zelf durven? Never say never.”

Op de foto: Rene Jansen, Travel Counsellor
“Ik geniet elke dag van de vrijheid die ik heb. Ik werk
vanuit thuis, vanuit flexplekken temidden van andere
ondernemers, en zelfs vanop kantoor bij mijn klanten. Ik
koppel op die manier maximale efficiëntie aan maximale
flexibiliteit, en het resultaat is een combinatie van steeds
stijgende omzet en winstmarges, die mijn doelstellingen
fors overstijgen. Mijn advies? Grijpen, die kansen! “
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“Extreem maatwerk en extreme kwaliteit, in alles”
Gesprek tussen Travel Counsellor Carine Bellemans en Sales Manager Debby Joossens

“Luister niet naar wat andere mensen zeggen. Volg je gevoel,
doe wat je denkt dat goed is voor je klanten én voor jezelf,
en alles komt altijd goed. Geloof vooral niet in vooroordelen.
In België zijn er héél veel klanten die het heel leuk vinden om
hun reisplannen te bespreken met een professional, niet in een
kantoor maar bij hen thuis of op een andere leuke plek. Die
klanten appreciëren een persoonlijke aanpak, en creativiteit bij
het bedenken van hun reis. Ze zijn blij verrast met attenties zoals
een flesje wijn of iets voor de kindjes bij het overhandigen van
de reisdocumenten. De markt voor een persoonlijke reisadviseur
die een unieke band opbouwt met elke klant, is gigantisch. Ook
in België: ik ben er zelf het beste bewijs van!”
Aan het woord is Carine Bellemans, een reisprofessional in hart
en nieren met dertig jaar ervaring, waarvan de laatste vier als
zelfstandig reisadviseur. Carine werd, na een eerste ervaring bij
een andere speler, een jaar geleden Travel Counsellor.
“Ik kan me perfect vinden in de waarden en de missie waar
Travel Counsellors voor staat. Toen ik na het eerste gesprek
weer naar huis reed, dacht ik spontaan: “Eindelijk een bedrijf
dat denkt zoals ik.” Een persoonlijke aanpak, kwaliteit voorop
en de klant centraal: dat klonk me als muziek in de oren.”
Debby Joossens heeft ook een stevige track record in de
reisindustrie, en leerde Travel Counsellors kennen als …
leverancier! Vandaag is ze verantwoordelijk voor de werving en
selectie en begeleiding van de Belgische Travel Counsellors.
“Ik deed op één van de Travel Counsellors partnerdagen een
presentatie over mijn toenmalig product, treinen. Het viel mij op
dat iedereen geïnteresseerd luisterde, nota nam en dat er heel
wat detailvragen gesteld werden. Ik had ook heel wat goede
babbels met de aanwezige Travel Counsellors en eerlijk gezegd:
ik ging met een goed gevoel weer naar huis.”
“Toen ik enkele weken later wederom in contact kwam met
Travel Counsellors over een eventuele functie binnen Travel
Counsellors België, was ik dan ook zeer benieuwd of mijn
eerste indruk bevestigd zou worden. Nou, reken maar: het
was absoluut geen klassiek job-en-functie gesprek. Ik voelde
een echte interesse in mijzelf als persoon, en merkte dat Travel
Counsellors op zoek was naar een “match”, een samenwerking,
langs beide kanten. Verfrissend, vond ik. Toen dat gevoel ook

nog eens bevestigd werd tijdens een gesprek met de CEO in
Manchester, wist ik: dit is de kans van mijn leven.”
“Uiteraard wil ik zoveel mogelijk reisprofessionals overtuigen
om hun eigen onderneming op te starten, onder de vleugels
van Travel Counsellors. Ik ben er immers van overtuigd dat het
concept staat als een huis, en dat die service-gerichte Belgische
consument héél graag zijn eigen professionele reisconsultant
ter beschikking heeft!”
“Een belangrijk deel van mijn job is coaching en begeleiding: ik
wil elke Travel Counsellor zoveel mogelijk helpen. Wij weten wel
dat we met de capabele en ondernemende mensen in zee gaan.
Maar het is belangrijk dat elke individuele Travel Counsellor
weet, dat er een hele organisatie permanent klaar staat om hem
of haar te helpen.”
Hierop pikt Carine gretig in:
“Weet je, die combinatie vind ik zo sterk. We krijgen als Travel
Counsellors een heel gamma aan tools en ondersteuning, en
kunnen zo onze eigen creativiteit volledig uitleven. Dat is ook
nodig, want je moet elke dag hard werken, positief in het leven
staan en jezelf onderscheiden van de rest. Dat is vooral in het
begin niet zo eenvoudig, maar geloof me vrij: de mogelijkheden
zijn enorm.”
(Nadenkend) “Zelfs het feit dat de formule van “persoonlijk
reisadviseur” nog niet erg gekend is op de Belgische markt,
kan eigenlijk een voordeel zijn. De meeste klanten zijn
dermate verrast en opgetogen over mijn aanpak, over dat
gespecialiseerde maatwerk dat ik aanbied, dat ze er spontaan
over babbelen met vrienden, familie en kennissen. Dat is mijn
voornaamste marketing kracht: mond aan mond reclame.”
Debby knikt overtuigend, en merkt glimlachend op:
“Weet je dat hetzelfde ook geldt voor de recrutering van nieuwe
Travel Counsellors? Wij zijn op zoek naar gedreven, kwalitatief
sterke mensen, en die worden heel vaak aangesproken door ons
eigen enthousiasme” Travel Counsellors is een uniek bedrijf, met
een unieke sfeer en met de meest fantastische ondersteunende
tools ter wereld. Het is mijn ervaring, dat juist de toppers binnen
de sector hierdoor geïnteresseerd geraken. Want zij willen
immers ook buiten de platgetreden paden gaan, op zoek naar
meer succes, meer voldoening en loon naar werken!

Hoe word ik een Travel Counsellor?
Je droom werkelijkheid laten worden

Niet iedereen kan Travel Counsellor worden. De lat ligt hoogt. Je moet er de volle 100% voor willen gaan.
Het is niet iets dat je erbij doet. Je moet jezelf blijven trainen, blijven inspireren en ons concept ter harte nemen.
We zijn dan ook op zoek naar de crème-de-la-crème van de reisindustrie.
Vaak hebben Travel Counsellors jarenlange ervaring binnen de branche en hebben zij leidinggevende functies bekleed. De
achtergrond van onze Travel Counsellors is erg uiteenlopend; van reisbureaumanagers tot medewerkers van touroperators,
van zelfstandig ondernemers tot mensen die graag willen terugkeren in de branche.

Een boeiend traject

1) Oriënterend gesprek
Indien je de juiste ervaring en de drive om te ondernemen hebt, ben je van harte welkom voor een oriënterend gesprek.
Tijdens dit gesprek gaan we samen kijken of dit de juiste carrièrestap voor jou is, geven we een demonstratie van ons
eigen boekingssysteem en is er voldoende tijd om alle vragen die je hebt te stellen. Wij zijn er om kandidaten met de juiste
persoonlijkheid, netwerk, ondernemersgeest en gedrevenheid te overtuigen dat ze dit kunnen. Maar ook om eerlijk aan te
geven als wij denken dat dit niet de juiste weg is.
2) Beslissingsproces
Tijdens het beslissingsproces kan je zo vaak als je wil bellen of langskomen. De één heeft een paar maanden nodig om een
weloverwogen afweging te maken terwijl de ander meteen van start wil gaan.
3) Introductietraining
Nadat je beslist hebt om Travel Counsellor te worden, begeleidt het Business Development team je bij de aanloop naar
de 4-daagse introductietraining, waarbij je uitgebreid wordt ondergedompeld in de wereld van Travel Counsellors. Je leert
werken met de systemen, ontmoet alle collega’s op het hoofdkantoor, brainstormt over hoe je jouw bedrijf het beste in de
markt kan zetten en maakt je eerste boeking. Na deze vier dagen ben je er helemaal klaar voor om van start te gaan als
Travel Counsellor.
4) Permanente ondersteuning en begeleiding
En ook nadien zijn er tal van contactmomenten en kan je een beroep doen op de verschillende diensten en teams die je
bijstaan bij het verder ontwikkelen van je eigen business.

CONTACTGEGEVENS
Telefoon: 0800-74875
Email: carriere@travelcounsellors.be
Website: www.wordeentravelcounsellor.be
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ONTZORGEN, technologie,

Business development, helpdesk,
vrijheid, reisprofessionals, groeipotentieel,

home-based, internationaal,
business model,

work life balance,

ONDERNEMEN, awards,
passie voor reizen, persoonlijke
benadering, trainingen

& opleiding,

service, familiale ethos,
GEEN 9 TOT 5,

WE CARE,

With us... it’s personal

kwaliteit,

