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Nederlandse Associatie voor Travel Management (NATM)

Travel is de derde onkostenpost binnen bedrijven

De NATM is dé belangenvereniging van managers die verantwoordelijk zijn voor het zakelijk reizen binnen de onderneming.

D

e NATM is in 1972 opgericht om
tegemoet te komen aan de toenemende behoefte van travel managers
aan uitwisseling van specialistische
kennis met collega’s. Tegenwoordig zijn
het echter niet alleen travel managers,
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maar ook managers van de afdelingen
Inkoop, Facilitair Management, Human Resource, Financiën en Directiesecretariaat, die zich binnen de onderneming bezig houden met het reisbeleid
en het afsluiten van contracten met de
reisindustrie. De NATM is inmiddels
uitgegroeid tot een breed georiënteerde
vereniging van circa honderdvijftig leden en vormt zodoende het belangrijkste netwerk in Nederland op het gebied
van zakelijk reizen.
De NATM is aangesloten bij en medeoprichter van Europa’s grootste Business Travel & Meetings netwerk GBTA
Europe. Doelstelling is om een netwerk
op te bouwen van travel managers, die
toegang krijgen tot onderzoek, benchmark instrumenten en evenementen.
Educatie is een speerpunt van GBTA
Europe. Zo worden er regelmatig webinars, trainingen en congressen georganiseerd. De GBTA Europe met zijn
ongeveer 3000 leden zet zich tevens in
voor het verdedigen van de Europese
zakelijke reisbelangen bij de Europese
Commissie in Brussel.
Bij internationaal zakendoen is reizen een zeer belangrijk onderdeel.
Persoonlijk contact wordt door veel
zakenmensen gezien als succesfactor
nummer één. Van levensbelang dus bij
internationaal zakendoen maar daarbij
komt het kostenplaatje om de hoek kij-

ken. Na beloningsstructuren en technologie is het reis en onkostenbudget
bijna altijd nummer drie op de balans.
Uit kostenbesparingsoogpunt kan videoconferencing en minder frequent
buitenlandse reizen, een oplossing zijn.
Toch is gebleken dat dit niet alles zaligmakend is en dat de ferme handdruk en
persoonlijk contact zeker noodzakelijk
blijft.
Kostenbesparing, meer efficiëntie en
procesverbetering zijn de sleutels voor
een effectief reisbeleid. Consolidatie
van reisdata uit de managementinformatie van de TMC’s of creditcard
companies geven een goede steun bij
nieuwe contractonderhandelingen. Het
lijkt soms aantrekkelijk om gebruik te
maken van een prijsvechter maar als
dit een hotelovernachting met zich mee
brengt bent u toch duurder uit. Ook
door regelmatig te benchmarken kan
de travel manager een beter inzicht
krijgen in het meest haalbare van zijn
contracten. Door de NATM worden regelmatig trainingen en bijeenkomsten
gehouden, waar deze processen worden
behandeld.
Het ontbundelen van de tarieven gaat
steeds verder doorzetten, zowel bij
prijsvechters als netwerkmaatschappijen, beiden hebben gezien dat op dit
punt belangrijke inkomsten te behalen
zijn, zoals toeslagen voor bagage, stoel-

reserveringen, extra catering, voorrang
bij instappen, extra beenruimte enz.
Dit alles zal de rol van de travel manager in de toekomst nog belangrijker
maken. Want duurder betekent niet
dat het belang van de zakenreis minder
wordt. Sterker nog, het betekent slechts
dat het belang van een juiste afweging
door de travel manager van levensbelang wordt. Want die handdruk en dat
persoonlijke contact: de internationale
zakenman kan niet zonder!
n

Meer informatie
De NATM, die binnenkort 40 jaar bestaat, kan
zeker bogen op een uitstekende expertise in
deze industrie.
T +31 (0)71-5191019

www.natm.nl

NS Zakelijk

“De kracht van flexreizen? Het vrijheidsgevoel”
Wat heeft NS voor ogen als je
kijkt naar de ontwikkelingen op
het gebied van mobiliteit?
Wij zouden willen dat elke werknemer
in Nederland in zijn broekzak een mobiliteitspas heeft. Waarmee hij in staat
is zelf te kiezen hoe hij reist. Bij flexreizen kijk je welk vervoermiddel jou die
dag het beste past. Ben je van plan om
op woensdagmiddag eerder naar huis
te gaan om je kinderen van school te
halen? Je rijdt niet in de file terug, dus
de auto is dan een efficiënte keuze. Rij
je in de file terug en moet je bovendien
nog veel stukken lezen, neem dan de
trein. Dan kun je werken en reizen tegelijk. Het gaat er bij flexreizen om dat je
een bewuste keuze maakt. En met een
mobiliteitspas in je broekzak kun je dat
op ieder moment doen.
En die mobiliteitspas is de
NS-Business Card?
Ja, dat kan een invulling daarvan zijn.
Kijk, Nederland heeft op het gebied van
mobiliteit een vrij verkokerde markt,
ook qua oplossingen. Als je een leaseauto hebt, dan heb je die voor de komende jaren. Aan een OV-jaarkaart zit
je ook vast. Terwijl de trend is ingezet
dat ons dagelijkse patroon juist minder
vast wordt. Dat zie je bijvoorbeeld aan
het Nieuwe Werken en de flexibilisering
van de arbeidsmarkt. Het is gewoon logisch dat je daarbij ook een zo flexibel

en bewegingsvrijheid waardoor je een
aantrekkelijkere werkgever wordt.
Werknemers zijn blij met het vertrouwen en de ruimte om zelf hun werk in te
richten. Ze kunnen privé en werk beter
op elkaar afstemmen. Degenen die flexreizen hebben geprobeerd, willen nooit
meer terug naar het reizen met één vervoermiddel. Want als je eenmaal je patroon hebt doorbroken, ervaar je dat als
een bevrijding.

mogelijke mobiliteitsoplossing vindt.
De NS-Business Card zorgt ervoor dat
reizigers op een efficiënte, flexibele
manier van deur-tot-deur kunnen reizen. Eén kaart voor de trein en aanvullende diensten als OV-fiets, NS-scooter,
(Trein)taxi, Q-Park P+R terreinen of
Greenwheels-huurauto.
Welke voordelen levert flexreizen
werknemers en werkgevers op?
Vanuit de werkgever gezien moet je in
de eerste plaats denken aan groenere
mobiliteit en kostenbesparing. Een
leaseauto kost zo’n € 0,49 per gereisde
kilometer, reizen met 2e klas trein komt
op € 0,15. Daar kun je dus best wat
voordeel mee halen. Dat geldt ook op

het gebied van CO2-uitstoot: de trein
veroorzaakt per gereisde kilometer 35
gram tegen de auto 126 gram. Daarnaast geef je medewerkers meer keuze-
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Is flexreizen voor iedereen
een uitkomst?
Het heeft met name zin voor die bedrijven waarbij bereikbaarheid met
het openbaar vervoer en de trein een
goed alternatief is. Dat geldt voor zakelijk reizen en woon-werkverkeer. Als
mobiliteitspartner doen we veel mobiliteitsscans bij bedrijven waarin we
kijken naar de hele medewerkerspopulatie. In de praktijk blijkt dat ongeveer
de helft van de werknemers voor wie
openbaar vervoer een goed alternatief
is, ook daadwerkelijk met het openbaar
vervoer reist. Dus die andere helft kiest
om wat voor reden dan ook, niet voor de
meest efficiënte oplossing. Of wordt via
de werkgever niet gefaciliteerd om daar
wat aan te doen. Ik heb de overtuiging
dat je niet meer moet kiezen tussen de
auto of de trein. Het is geen kwestie van
of-of, maar en-en. Meer combineren in
het verkeer door te flexreizen.
n

