
22

In zijn corona-litanie, zoals hij zijn 
post op Facebook noemt, spreekt 
Verbruggen van een drama. Er 
werd door Rutte geen enkel 
perspectief geboden. ‘Als gezond 
en sterk bedrijf maak ik me 
hierover zorgen. En bovenal dat 
we onzekere zomermaanden 
tegemoet gaan.’ 

Hoewel het bijna een maand later 
is, vindt Verbruggen nog steeds 
dat er te veel naar het RIVM wordt 
geluisterd. Het verplichte gebruik 

van mondkapjes in het openbaar 
vervoer ziet hij als een eerste stap 
om goed te kunnen omgaan met 
de anderhalve meter samenleving. 
Iets waar ook de reiswereld van 
kan profiteren.

‘De situatie is rampzalig’, zegt 
Verbruggen op de vraag hoe het 
op zakelijk gebied gaat. ‘De eerste 
weken vielen nog wel mee, maar 
toen de regering in april het beleid 
voor de volgende maand ging 
uitstippelen, kwam dat voor mij 
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over als een staatsgreep. Van alle 
afgelopen weken heb ik één nacht 
helemaal niet geslapen, en dat 
was die nacht. Op m’n post op 
Facebook kreeg ik veel reacties 
van gelijkgestemde ondernemers. 
Die oproep kwam ook uit m’n 
hart.’

‘Er is bizar weinig aandacht voor 
alternatieven. De tijdelijke 
lockdown was goed, iets sluiten is 
ook makkelijk. Maar iets weer 
terug openen, dat is wat anders. 

Het blijkt dat veel grote bedrijven 
totaal geen crisismanagement 
hebben. Het is belangrijk dat we 
de komende maanden flexibel zijn 
naar onze klant, maar ik verwacht 
dat ook van onze leveranciers.’
 
Heb je flexibele 
leveranciers?
‘Ja, die zijn zich nu aan het 
onderscheiden. Die zitten 
natuurlijk in hetzelfde schuitje. Als 
er perspectief komt uit Nederland, 
gaan ze samen met ons aan de 
slag. Sommige leveranciers 
bieden mensen die in de zorg 
werken, als ze dat kunnen 
aantonen, 30 procent korting. Dat 
zijn mooie initiatieven.’

Untamed Travelling heeft van 
oudsher een goede mix van 
klanten uit Nederland en 
Vlaanderen. ‘We hebben 17 
miljoen Nederlanders en 6 miljoen 
Vlamingen. Dat levert een mix van 
70 procent Nederlanders en 30 
procent Vlamingen op. We zien nu 
dat er veel meer boekingen 
komen vanuit Vlaanderen, waar 
veel meer verboden was, maar 
waar nu meer perspectief wordt 
geboden.
Het aantal aanvragen zit op tien 
procent van het niveau voor 
corona, maar daarvan komt 9 
procent uit Vlaanderen en maar 1 
procent uit Nederland. Dat komt 
alleen maar door de strenge 
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Jozef Verbruggen.

maatregelen en het gebrek aan 
perspectief. Zodra de overheid 
bijvoorbeeld zegt dat we het land 
op 10 juni weer grotendeels wordt 
opengesteld en dat we ergens in 
juli weer kunnen vliegen, dan 
geeft dat perspectief. En mag je 
als Nederlander trouwens 
vertrekken vanaf een luchthaven 
net over de grens?’

Verbruggen noemt het ‘van de 
gekke’ om elke drie weken iets 
open te gooien. ‘Dan ben je in 
2025 nog bezig om onze 
maatschappij open te gooien. Ik 
heb als ondernemer gebruik 
gemaakt van de NOW-regeling, 
maar geen enkele ondernemer 
kiest daarvoor. Je wilt liever zelf je 
geld verdienen. Stel, met alle 
respect, dat we morgen 100 
miljard steun krijgen, dan moeten 
we dat ooit terug betalen. Ik 
verdien het liever nu zelf. Het is 
belangrijk dat je die steun krijgt, 
zoals de NOW-regeling, die is 
geweldig geweest, maar nu moet 
er actie komen.’

Wat doe je nu vooral?
‘We zijn operationeel bezig met 
leveranciers en maken mooie 
specials. We brengen deze pas op 
de markt als de tijd daar is. Het 
heeft nu geen zin. Zodra er groen 
licht is en er perspectief is, dan 
zijn wij er klaar voor, met goede 
prijzen en snelheid.’

Ze zeggen dat een crisis 
kansen biedt. Zie jij die 
ook?
‘Onze klanten zijn tweeverdieners, 

die boeken alleen in uiterste, maar 
dan echt uiterste nood een 
vakantiehuis in Drenthe, als het 
echt niet anders kan. Anders 
willen zij gewoon verre reizen 
maken. Ook onze klant geeft 
momenteel geen geld uit aan 
etentjes of uitgaan, maar er ligt 
wel geld op de plank om te gaan 
reizen. Zij wachten op perspectief. 
Als KLM weer gaat vliegen, dan 
kijken wij welke landen er open 
zijn. Er komen goede berichten uit 
Costa Rica en sommige landen in 
Afrika. We gaan ook meer inzetten 
op landen met veel landschap, die 
dunbevolkt zijn en  ruimte bieden. 
Mongolië, later ook Namibië. Het 
gaat om landen waar je buiten de 
grote steden veel natuur en 
weidsheid hebt. Het gaat om 
nuanceverschillen voor en na 
corona.’

Verwacht je grote 
verschillen na corona?
‘Er zijn mensen die zelf een reis 
hebben geboekt en nu voor grote 
kosten komen te staan. Ik krijg 
veel vragen van consumenten wat 
een reis van 14 dagen naar een 
bepaalde bestemming bij ons 
kost. Mensen die het normaal zelf 
doen, zoeken nu vertrouwen. Ook 
de retail gaat het belang van een 
goede leverancier meer zien. Als 
je bij ons boekt, dan zijn wij 
volledig verantwoordelijk voor die 
reis. Wij hebben sinds twee jaar 
eigen IATA en zijn ook wat dat 
betreft onafhankelijk.’

Durf je in de toekomst 
te kijken?
‘Er zal meer perspectief moeten 
komen. Mensen zijn nerveus, je 
voelt dat iedereen het zat is. Ik 
heb diverse prognoses gemaakt, 
waarbij ik heb ingeschat dat we in 
juli en augustus op 30 procent 
draaien, en in september en 
oktober op 50 procent. Daarna 
heb ik twee prognoses: of 100 
procent in november en december 
of we blijven op 70 procent zitten. 
Dat is volgens mij wel realistisch, 
wel somber realistisch. Alles hangt 
af hoe de regering de 

‘ Ook onze klant 
geeft momenteel 

geen geld uit, 
maar er ligt wel 
geld op de plank 

om te gaan 
reizen ’



24

maatschappij weer opent en 
welke keuzes worden gemaakt. 
Het aantal getroffenen daalt ook in 
het buitenland, en er komt meer 
duidelijkheid over de cijfers. Zo 
blijkt dat in België van de 5.000 
overledenen aan corona, er 2.800 
boven de 85 jaar waren. In de 
leeftijd van 20-65 was dat beperkt 
tot enkele honderden, over de hele 
coronaperiode. Misschien moet je 
daar gericht je beleid en 
maatregelen op afstemmen.’

Is je product goed het 
hele jaar rond te 
verkopen?
‘Het is nog geen juli en augustus, 
en KLM heeft een soepele 
omboekregeling tot eind augustus. 
Ik heb zelfs boekingen die over 
niet al te lange tijd vertrekken, 
maar de mensen wachten op 
versoepeling en perspectief. Ik 
heb gelukkig al veel boekingen 
voor eind 2020 en 2021. Veel 
mensen die niet in de meivakantie 
weg konden, boeken nu voor het 
najaar of vroeg in 2021. Het 
merendeel, 95 procent van onze 
reizigers, boekt om of neemt 

voucher. Ze zijn erg coulant 
richting ons en denken mee.’

Hoe gaan we straks 
weer het vliegtuig in? 
Met een mondkapje?
‘Ik zit te wachten tot een van de 
Afrikaanse landen weer terug 
open gaat, dan gaan we in juni 
nog van start. Sommige mensen 
willen pas reizen als er een vaccin 
is, maar er is nu geen keuze. Met 
een mondkapje en het scannen 
van je temperatuur bij het 
boarden, kun je heel goed reizen, 

dat is de keuze van de klant. Maar 
die moet hij wel zelf kunnen 
maken. Ik ga zelf zeker weer 
vliegen. Pas nu je niet kunt reizen, 
weet je wat je mist.
Nederland is een 
ondernemersland, we moeten 
blijven reizen. Dus reizen zorgt 
voor rijkdom voor Nederland, en 
geeft plezier. Het zorgt voor 
kwaliteit in je leven. Als je een 
dure geluidsinstallatie koopt, dan 
ben je daar over een week over 
uitgepraat, maar over een mooie 
reis kun je je hele leven praten.’

Wat doe je om positief 
te blijven?
‘Je bedoelt naast m’n goed 
gevulde wijnkelder, haha… Nee, 
ik zit veel op m’n hometrainer en 
praat met gelijkgestemde mensen. 
Als ondernemer moet je positief 
zijn, niet bij de pakken neerzitten. 
Er is juist nu behoefte aan 
leiderschap. Je moet ervan 
uitgaan dat het coronavirus ooit 
voorbij is. Mensen willen de 
wereld ontdekken, willen vrijheid. 
Dat is de functie van reizen.’

Jozef Verbruggen had al een 
bijzondere loopbaan achter de 
rug toen hij verre reizen-
specialist  Untamed Travelling 
oprichtte. Hij studeerde 
aanvankelijk topografie, maar 
kwam in de muziek terecht. Hij 
was eigenaar van drie 
succesvolle platenlabels in 
Hilversum, die hij van de hand 
deed toen de cd doorbrak. 
Daarna vertrok hij naar 
Botswana en Kameroen, waar 

hij twee jaar woonde en 
werkte. Hij maakte daar kennis 
met goede incoming 
touroperators. Hij richtte 19 
jaar geleden Untamed 
Travelling op. ‘Dus volgend jaar 
bestaan we 20 jaar. Ik hoop 
dan zonder corona, dan gaan 
we een feestje bouwen.’

Wie is…

‘ Als 
ondernemer 

moet je 
positief zijn ’


