Oprichter Jan van den Bosch: ‘Ik zie Beter-uit Reizen als

‘geld verdienen mag
Al 31 jaar bedient Beter-uit Reizen de nichemarkt van christenen in ons land.
Oprichter Jan van den Bosch is nog net zo enthousiast als 31 jaar geleden. ‘Het
gaat goed, al kan het altijd beter’, zegt Van den Bosch. ‘Ook wij merken de crisis. We hebben als reiswereld dit jaar nog wel een storm te doorstaan, maar ik
ben ervan overtuigd dat op langere termijn het beste nog moet komen.’

Hoi Harry!
Ik verheug me al enorm op de
Meet & Greet die jullie hebben
georganiseerd in Ermelo. Zo zie
ik niet alleen super interessant
reisaanbod waar ik mij mee kan
onderscheiden, maar ook al mijn
collega franchisenemers. Dat
wordt vast een gezellige boel,
lekker bijkletsen met een hapje
en een drankje. Zo krijg ik toch
het gevoel dat ik er niet helemaal
alleen voor sta. Wanneer staat het
volgende evenement gepland?

Jan van den Bosch voor een reproductie van het schilderij De Verloren
zoon van Rembrandt, dat al jaren in zijn kantoor hangt.

Groet,
Femke Versteeg
(zelfstandig reisadviseur)

Geen prijsvechter

Hallo Femke,
Ja we gaan er altijd voor om het
zakelijke met het aangename te
combineren. Tijdens dit soort
bijeenkomsten kun je ook al je
vragen aan ons stellen. Niet voor
niets is ons motto “Ondernemen
doe je samen”. Ons volgende
evenement is een social media
training en niet lang daarna volgt
alweer onze voorjaarsBBQ.
Jij komt toch ook, Femke?
Hartelijke groet,
Harry
(directeur Personal Touch Travel)
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heeft Beter-uit Reizen een
behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De reisorganisatie, met
een omzet van bijna 14 miljoen
euro per jaar, runt inmiddels ook
drie eigen vakantieparken in
Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Daarnaast presenteert Van
den Bosch elke zondag het programma Hour of Power op RTL 5.
De interviews voor dat programma, waarvoor elke week een
andere BN’er acte de presence
geeft, vinden plaats in de serre
van zijn huis. ‘Ik leef meerdere
levens tegelijk en haal daar veel
energie uit.’

Jan van den Bosch woont nog
steeds in zijn ouderlijk huis in
Alphen aan den Rijn, dat hij na het
vertrek van zijn ouders heeft laten
verbouwen. Rechts staat een
kerk, een van de oudste hervormde kerken van ons land, en
links ligt een begraafplaats. ‘Dan
is het later, als het zover is, niet
zo ver lopen voor de mensen’,
zegt Van den Bosch met de nodige
zelfspot.
De 61-jarige Van den Bosch barst
voorlopig nog van de energie. Uit
het niets bouwde hij Beter-uit
Reizen op. De touroperator is ontstaan in de schoot van de Evangelische Omroep, waar Van den
Bosch al op zeer jonge leeftijd het

jongerenprogramma Rond-uit op
televisie presenteerde. In 1981
ging hij voor dat programma met
een groep Nederlandse jongeren
op bezoek bij een groep leeftijdgenoten in Hongarije, toen nog
achter het ijzeren gordijn. Die
eerste busreis van de EO Rond-uit
Club was het begin van een succesvolle touroperator. Omdat het
organiseren van reizen niet tot de
kerntaken van de publieke
omroep behoorde, werd de reistak
in 1986 losgekoppeld van de EO
en ging verder onder de naam
Beter-uit Reizen.

Drie vakantieparken
In de 31 jaar van zijn bestaan

Terug naar de touroperator. Ook
Beter-uit Reizen ondervindt de
gevolgen van de crisis. Van den
Bosch steekt het niet onder stoelen of banken. ‘We merken het
bijvoorbeeld aan onze gemiddelde
reissom. Wie vroeger een reis
boekte voor 3.000 euro boekt nu
voor een paar honderd euro lager
en zo kun je dat doortrekken over
de hele linie. We zullen echter
nooit een prijsvechter worden.
Dat past niet bij ons soort reizen
en ook niet bij het publiek dat we
willen bereiken. De reiswereld is
versmald tot een paar superorganisaties, die het net als de kleinere bedrijven ook moeilijk
hebben.’
De lagere gemiddelde reissom
heeft gevolgen voor de totale
omzet, die vorig jaar bijna 14 miljoen euro bedroeg. In 2008 was
dat nog bijna 16 miljoen. ‘Maar
die omzetdaling heeft te maken
met de verkoop van ons hotel aan
het Zeeuwse Veerse Meer aan de
Zeeman-groep. Het aantal passagiers dat met ons op vakantie
gaat, is met ruim 25.000 vrijwel
gelijk gebleven. Dat is positief’,
zegt Van den Bosch.
Hoewel hij van nature optimistisch is aangelegd, is Jan van den
Bosch voor de korte termijn som-

supermarkt voor christelijke diensten’

Column

van God’
ber gestemd. ‘Ik vrees voor de
komende tijd. We zaten als reisbranche de afgelopen jaren in
een storm, maar we zullen ook
het komende jaar alle zeilen
moeten bijzetten om de orkaan
die eraan komt te doorstaan. We
moeten de luiken dichtdoen en
een veilige haven zoeken.’
Voor de langere termijn, als de
storm weer is gaan liggen, is Van
den Bosch optimistisch gestemd,
een eigenschap die beter bij zijn
karakter past. ‘We hebben bij
Beter-uit Reizen nog steeds meer
dan 50 procent repeaters. En het
geloof blijft de bindende factor.’
Beter-uit Reizen staat volgens Van
den Bosch stevig in zijn schoenen,
omdat alles met eigen geld is
gefinancierd. Hij heeft nooit
ergens geld voor geleend, zelfs
geen hypotheek voor zijn huis
afgesloten. ‘Dat maakt ons onafhankelijk. Een bank geeft je een
paraplu als de zon schijnt, maar
pakt hem af als het gaat regenen.
Daarom ben ik blij dat wij financieel onafhankelijk zijn. Daarmee
staan we stevig op eigen benen.’
Het geloof is de bindende factor
van Beter-uit Reizen. Dan ondervindt u beslist gevolgen van de
ontkerkelijking in Nederland?
‘Enerzijds vindt ontkerkelijking
plaats, maar aan de andere kant
zie je een nieuwe, eigentijdse kerk
waar jongeren zich thuis voelen.
Mensen zoeken een vorm van spiritualiteit. Daar spelen wij op in,
met reizen die op deze groep zijn
afgestemd. We hebben als uitgangspunt dat we ieder jaar zo’n
20 procent van ons assortiment
vernieuwen.’
Wie is de klant van Beter-uit
Reizen?
‘We bedienen het hele spectrum
van gelovig Nederland met onze

Lef and let live

‘Een soort TUI in miniatuurvorm.
Alleen hebben we geen eigen airline’
vijf reismerken. Naast Beter-uit
Reizen zijn dat Dominicus Reizen,
reizen voor de NCRV, PCOB-Reizen en Kreijkes Vakantie Idee.
Ook op de christelijke markt moet
je differentiëren. Onze klant is
een baby van drie maanden die
met zijn ouders een van onze
vakantieparken bezoekt, maar
ook een 80-plusser die een Rijncruise maakt. En alles wat daar
tussen zit. Ik zie Beter-uit Reizen
als een supermarkt voor christelijke diensten. We zijn een soort
TUI in miniatuurvorm. Alleen
hebben we geen eigen airline.
Maar we hebben wel een grotere
Overhead’, zegt Van den Bosch,
en kijkt veelbetekenend naar
boven.
Wat onderscheidt Beter-uit
Reizen dan van andere
aanbieders?
‘Wij zitten niet in Lloret de Mar,
waar jongeren naartoe gaan om
dronken te worden en op het
strand hun roes uit te slapen. Zo’n
programma als ‘Oh oh Cherso’ is
echt verderfelijke tv. Daar willen
onze jongeren ook niet naartoe.
Onze hotels in Spanje en Italië
willen ons graag hebben. Juist
omdat we een andere doelgroep
jongeren binnenbrengen.’
De brave Hendriken?
‘Juist niet. Het zijn hele normale
groepen jongeren, waarin ook
buitenbeentjes worden geaccepteerd. Zoiets koester ik. Alles bij
elkaar hebben we 500 reisleiders
op onze bestemmingen.’
Ooit verkocht Beter-uit Reizen
ook via enkele geselecteerde

‘Uit principe niet naar Iran’
Beter-uit Reizen werd in 1981 als Rond-uit Reizen opgericht door Jan van
den Bosch. In 1986 veranderde de naam in Beter-uit Reizen. De omzet in
2011 bedroeg 14 miljoen euro, met ruim 25.000 passagiers en 25
medewerkers.
De bestseller bestemmingen van Beter-uit zijn landen in het MiddenOosten met een (bijbels) historische achtergrond, zoals Israël, Jordanië,
Turkije en Griekenland. Van den Bosch: ‘Iran gaan we niet naartoe, uit
principe niet.’

reisbureaus in de bible belt. Hoe
staat het daarmee?
‘We hebben zelfs drie reisbureaus
in eigendom gehad, maar dat was
allemaal veel te fragmentarisch.
Ik wilde niet van schots naar
schots springen. Als middelgrote
directseller moet je daar veel
energie in steken. Ik heb m’n
handen vol aan de aanbodzijde,
met het managen van onze drie
eigen vakantieparken. We kopen
wel samen in met andere touroperators, waaronder de Jong
Intra, onder andere op Andorra
en op cruisegebied.’
Verdient het nog een beetje,
een christelijke reisorganisatie?
‘Percentages geef ik niet, maar
ga ervan uit dat ons rendement
met twee cijfers wordt geschreven.
Geld verdienen mag van God. Ik
heb hier het talent voor en het zou
zonde zijn dat niet te benutten.
Maar daar staat tegenover dat we
veel weggeven aan goede doelen.
Ik heb een eigen hulpfonds en een
eigen stichting waarmee we een
kindertehuis in Thailand hebben
gebouwd voor opvang van meisjes
die gedwongen in de kinderprostitutie hebben gewerkt. We werken
ook in de Filippijnen en Egypte,
waar we schrijnende gevallen zien
en waar kinderen, de meest kwetsbare groep, de dupe van zijn. We
hebben inmiddels ruim 1 miljoen
euro aan onze doelen besteed.’
Hoe ziet de toekomst van Beteruit Reizen eruit? Verkopen?
‘Er hebben in het verleden al partijen op de stoep gestaan, maar ik
heb nooit willen verkopen omdat
ik bang ben dat het karakter en de
authenticiteit van Beter-uit Reizen
dan zullen verdwijnen. Mocht ik er
ooit niet meer zijn, dan komt het
bestuur in handen van een stichting waarin vijf zakenvrienden het
bewind gaan voeren. Maar Beteruit Reizen is een stuk van mijn
levenswerk, net als de EO Jongerendag. Het verhaal eindigt pas
als ik in mijn kist lig.’

Het leven is een feestje, maar je
moet wel zelf de slingers ophangen. Het is een van de dooddoeners van mijn tante Ina, die afgelopen zaterdag zonder meer van
toepassing was op het Motion Festival in Amsterdam. Het nieuw
leven inblazen van het roemruchte
Reisgala in tijden van crisis getuigt
van lef, zei Steven van der Heijden
van de ANVR - dat het gala samen
met Amsterdam Airport Schiphol
organiseerde - in zijn openingsspeech. ‘Lef’ was dan ook niet voor
niets het thema van het feest.
Op uitnodiging van onze klant
Zoover had ik me in een smoking
gehesen en met een onmiskenbaar
Roger Moore-gevoel betrad ik de
Passengers Terminal. Lef kan de
eerste dame die ik zag niet ontzegd
worden: ondersteboven hangend
aan een touw schonk ze me een
glas champagne in. ‘Shaken, not
stirred,’ grapte ik. Haar gemaakte
glimlach zette me weer met beide
benen op de grond - iets wat haar
voorlopig nog niet gegund was. My
name was niet Moore, maar Warringa, André Warringa.
Zo stelde ik me dus maar voor aan
mijn disgenoten, met wie ik van
een heerlijk diner genoot. De organisatie toonde lef door de Motivational Speaker met een ontoereikende geluidsinstallatie op te
schepen, mijn buurman, die niet
van vis hield, toonde lef door tóch
een stukje tonijn te proeven en ik
had het lef de rest van zijn vis op te
eten. Lef hebben, dat is het devies
in economisch barre tijden. Dat
weten we bij Daisycon ook. Precies
daarom openden we onlangs een
kantoor in Parijs.

André Warringa
Commercieel directeur Paxz
a.warringa@paxz.nl
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