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De échte zakenreizigers 

weten niet beter dan 

inchecken, reserveren en 

transfers. Ze weten dan 

ook als geen ander hoe een 

zakenreis zo makkelijk en 

succesvol mogelijk wordt. 

“Mijn toilettas staat eigenlijk 

altijd klaar.”

TEKST ROBERTO LOBOSCO

Leven uit je koffer

FOCUS   ZAKE N R E IS

3 VRAGEN AAN...

CHECKLIST 

ZAKENREIS

 1. Schrijf je 
verwachtingen op. 

 2. Maak een begroting van 
de kosten.

 3. Stel een programma op. 

 4. Print de reserveringen. 

 5. Stuur jezelf een e-mail 
met alle gegevens. 

 6. Maak een overzicht met 
telefoonnummers en 
adressen van klanten. 

 7. Verdiep jezelf in de 
zakelijke omgangsvormen 
van het land. 

 8. Breng de klant op de 
hoogte van je bezoek. 

 9. Zorg dat alle reisdocu-
menten op orde zijn. 

 10. Noteer de gegevens 
van het consulaat in het  
land van bestemming. 
(Bron: tuxx.nl)

“Het is belangrijk om een paar uur te 

slapen in het vliegtuig, want als je voor 

je werk reist, moet je snel scherp zijn 

nadat je bent geland. Daarom drink ik 

altijd zo’n kleine fles wijn.” Aan het 

woord is een kenner op het gebied van 

zakenreizen: Gerald Baal. Hij is 

algemeen directeur van Transfer LBC, 

dat Nederlandse bedrijven en 

ondernemers in Latijnse landen 

ondersteunt. Zo faciliteerde hij vorig 

jaar de Braziliaanse handelsmissie 

onder aanvoering van Willem 

Alexander en Maxima. Met kantoren 

in Rotterdam, Parijs, Barcelona, 

Mexico en Brazilië is Baal zeventig 

procent van het jaar in het buitenland. 

Aangezien hij om de week in Parijs zit, 

heeft hij daar een appartement. Dan is 

hij van het gezeur met reserveringen 

en transfers af en voorkomt hij 

bovendien dat hij echt uit een koffer 

leeft. “Ik heb daar een garderobe, dus 

hoef ik in Rotterdam alleen met mijn 

laptop in de Thalys te stappen.” 

ZOWEL IN PARIJS ALS in Rotterdam 

staan standaard twee koffers klaar: 

eentje voor de kortere Europese reis 

van een paar dagen en een grotere 

voor de trans-Atlantische reis van 

minimaal een week. “Mijn toilettas 

staat eigenlijk altijd klaar. Ik heb drie 

scheerapparaten, twee soorten 

reistandenborstel en een kitje voor in 

het vliegtuig met oogklep, slaappil, 

mondverfrisser, zakdoekjes, oordopjes, 

lippenbalsem, aspirine en een pen, 

want je moet vaak douanepapieren 

invullen.” Na al die jaren vliegen – hij 

woonde onder meer in Chili, Brazilië 

en Argentinië – heeft Baal geleerd om 

licht te reizen. Nooit meer dan twee 

pakken en vier overhemden mee. 

Hij zorgt ervoor dat een stomerij in 

de buurt van zijn hotel zit, zodat hij 

zijn kleding kan ‘recyclen’. “Pakken 

doe ik in dat plastic dat ze in stome-

rijen gebruiken. Eén keer dubbel-

vouwen en je kleding komt nagenoeg 

kreukvrij uit de koffer.”

 

OP DE HEENWEG is zijn koffer een stuk 

zwaarder vanwege de cadeautjes die hij 

meebrengt voor klanten. Van die 

tegen het botte aan, en daar moet je 

voor uitkijken.” Je doet er volgens de 

zakenreisexpert goed aan om voor 

vertrek jezelf nog even in te lichten,  

of wellicht een kiene cursus te doen, 

zodat je de taal een beetje spreekt.  

“Dat maakt de kans op succes van je 

zakentrip alleen maar groter.”

MARIEKE WESTGEEST neemt ook altijd 

cadeautjes mee. Zij is directeur van 

Merkenizer en verzorgt internationale 

juridische bescherming voor merken 

en modellen. Dat betekent veel contact 

met buitenlandse advocaten en elk jaar 

congressen op drie verschillende 

werelddelen. “In Azië is een visitekaartje 

heel belangrijk”, zegt Westgeest. “In 

Nederland pak je het kaartje aan en 

stopt het meestal zonder te lezen in je 

zak, dat kan daar dus echt niet. Ze 

geven en ontvangen het kaartje met 

beide handen, waarbij ze ook een lichte 

buiging maken. Daarna lezen ze het 

nog heel aandachtig. Ze beschouwen 

een visitekaartje alsof je een stuk van 

jezelf aan ze geeft.”

VOOR DE REIS RAADT Westgeest aan 

om een extra set kleding mee te nemen 

in je handbagage. Je weet immers nooit 

zeker of je koffer ook op de plaats van 

bestemming komt. “Wanneer mijn 

kleding gekreukt is, laat ik het altijd in 

de badkamer hangen zodat het 

gestoomd wordt tijdens en na het 

douchen. Op de dag van aankomst plan 

ik meestal niks, omdat ik dan meestal 

niet helemaal helder ben van al dat 

gevlieg. Vorig jaar in Bangkok kon het 

helaas niet anders. In de taxi onderweg 

naar een meeting heb ik mijn telefoon 

laten liggen. Mijn hersenen waren er 

kennelijk niet helemaal bij. Over taxi’s 

‘Op de dag van 
aankomst plan ik niks, 
omdat ik dan niet 
helemaal helder ben 
van al dat gevlieg’ 
Marieke Westgeest 

‘Je afwezigheids-
wizzard aan hebben 
staan tijdens een 
zakenreis kan 
echt niet meer’ 
Marieke Westgeest 

‘We zijn heel direct, 
tegen het botte aan’ 
Gerard Baal

typische Hollandse cadeautjes: 

klompjes, tulpen, stroopwafels in blik 

of een kleine Euromast, omdat zijn 

kantoor daar vlakbij staat. “Belangrijk 

bij de cadeautjes is dat er een verhaal 

aan vast zit. In Latijnse landen doen ze 

zaken met personen, niet met 

bedrijven. Dus bij een cadeautje hoort 

een persoonlijk verhaal. Als 

Nederlander geniet ik overal een goede 

reputatie. Maar we zijn heel direct, 

gesproken; je moet je nooit te chique 

voelen om af te dingen. Dat willen ze 

ook, het is een spel.”

NA DE INVLIEGDAG maakt Westgeest 

lange dagen, vaak van 07:00 tot 23:00. 

Maar het werk op het hoofdkantoor in 

Bergschenhoek vlakbij Rotterdam staat 

niet stil. “Je afwezigheidswizzard aan 

hebben staan tijdens een zakenreis kan 

echt niet meer. Er wordt tegenwoordig 

van je verwacht dat je 24 uur business 

voert, dus je kunt er niet mee aankomen 

dat je een weekje op reis bent.” 

EN DAT BETEKENT in de nachtelijke 

uren vaak nog doorwerken. Ruimte 

voor ontspanning is er nauwelijks. 

Daarom plakt ze er vaak nog één of 

meerdere dagen aan vast. “Dan vraag ik 

aan mijn lokale contacten wat leuk is 

om te doen en soms, vooral in 

Zuid-Amerika, gaan ze ook nog met je 

mee. Zo heeft een cliënt in Equador een 

vierdaagse trip naar de Galapagos-

eilanden voor me geregeld. En in 

Brazilië heeft een chauffeur me de hele 

week naar leuke plekken gebracht, die 

niet supertoeristisch zijn. Daarom vind 

ik vakantievieren ook veel minder leuk, 

je ziet dan nooit de lokale dingen.”

DIEDERIK BANKEN

Commercieel directeur 
Benelux van BCD Travel.

 HOE IS DE ZAKENREIS 

VERANDERD?

“Reizen gaat veel sneller. 
Wanneer je vroeger naar 
Amerika vloog, moest je 
weken van tevoren beginnen 
met voorbereiden. Tegen-
woordig is het normaal 
om voor een meeting van 
twee uur op en neer naar 
de VS te vliegen. De laatste 
30 jaar is de zakelijke 
reismarkt elk jaar gemiddeld 
met 5% gegroeid.”

 WELK EFFECT HEEFT DE CRISIS 

OP DE ZAKENREIS?

“Veel vaker wordt voor 
vier- in plaats van vijfsterren-
hotels gekozen. Hetzelfde 
geldt voor vliegtuig en trein, 
waar voornamelijk bij de 
kortere reizen voor de 
goedkopere plaats wordt 
gekozen. Bedrijven stellen 
steeds vaker als voorwaarde 
dat reizen korter dan vijf uur 
met de trein worden gedaan.”

 WAT IS EEN BELANGRIJKE 

TREND?

“Grote luchtvaartmaat-
schappijen breiden hun 
lowbudget-aanbod uit, met 
name voor de kortere reizen 
in Europa. Dat betekent 
goedkopere tickets, maar wel 
extra kosten voor inchecken, 
bagage en eten en drinken 
tijdens de vlucht. Deze 
scheidslijn tussen gemak en 
financieel zal ook vanuit de 
werkgeverskant steeds meer 
worden opgezocht, wat ten 
koste gaat van de reiziger.”

‘Ik heb een garderobe 
in Parijs, dus hoef ik 
in Rotterdam alleen 
met mijn laptop in de 
Thalys te stappen’ 
Gerald Baal


