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Kies uw gewenste taal. 
Na het klikken op de link wordt het vertaalde rapport in een nieuw venster 
geladen. Vanaf daar kunt u het rapport naar uw toestel downloaden. 
Opmerking: Om het rapport te kunnen zien en downloaden heeft u een 
internetverbinding nodig.
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Hoe wijzigden de reisplannen in 2020 door de uitbraak van Covid-19?
Percentage deelnemers dat alle reisplannen in 2020 uitstelde of annuleerde:

In 2020 stond het reizen even stil ...

Bijna een derde (31%) van de deelnemers 
gaf aan dat ze pas weer zouden reizen 

nadat ze waren gevaccineerd.

31%

Dit gold vooral voor reizigers van 40 jaar en 
ouder: ruim de helft (51%) gaf aan dat het 

minimaal een jaar geleden voor ze is geweest.

51%

Australië

Canada

Frankrijk

Duitsland

Japan

Mexico

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

27%

28%

44%

47%

35%

32%

37%

48%

van de reizigers gaf aan dat ze ruim een 
jaar geleden voor het laatst op vakantie 

zijn geweest.

44%
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... maar is zich aan het 
herstellen in 2021 en verder 
in de toekomst

apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb.

Noord-Amerika Azië en 
Oceanië

Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika

Latijns-
Amerika

Wat zouden reizigers een maand lang willen 
opgeven in ruil voor een vakantie?

41%
Naar sport 
kijken

37%
Social media

32%
Tv-series 
kijken

39%
Online 
shoppen

27%
Mijn favoriete 
eten/alcohol

25%
Naar muziek 
luisteren

1. Expedia Group, april 2020 - februari 2021

Reiszoekopdrachten fluctueerden in 2020 binnen de 
marktplaats van Expedia Group maar verhoogden begin 2021 
na het implementeren van vaccinatieprogramma’s, vooral in 
Noord-Amerika.1
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45%
Strandbestemming

36%
Grote stad

33%
Kleine plaats 
of dorp

25%
Landelijk 
gebied

23%
Bergen

apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb.

Binnenlands Internationaal

2. Expedia Group, april 2020 - februari 2021

Gedurende het grootste deel van 2020 zochten reizigers vaker naar 
binnenlandse reizen dan naar die naar het buitenland, maar in de laatste 
maanden van het jaar nam het aantal zoekopdrachten naar buitenlandse 
reizen toe. Begin 2021 herstelden zowel binnenlandse als internationale 
zoekvolumes zich tot niveaus die we sinds het begin van de pandemie 
niet meer gezien hebben.2

Waar zijn reizigers de komende 18 
maanden van plan naartoe te reizen?
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Wat reizigers
willen in 2021
Op de volgende pagina’s hebben we slechts één doel: u 
praktische strategieën geven om het aantal boekingen en 
uw omzet gedurende het komende jaar, en de jaren erop, te 
verhogen. Om dit doel te bereiken hebben we onderzoek gedaan 
onder 16.000 consumenten in acht internationale markten om te 
ontdekken wat zij dit jaar zoeken als het op reizen aankomt. Dit is 
een update van de enquête die in 2020 is uitgevoerd.

Om te beginnen hebben we goed nieuws. Mensen kijken ernaar uit 
weer te reizen en maken hier dit jaar een prioriteit van. Tijdens ons 
onderzoek vertelde 75% van de reizigers ons dat een vakantie 
in 2021 hen gelukkiger zou maken dan een nieuwe smartphone. 
Aanverwant onderzoek van Expedia Group3 bracht vergelijkbare 
bevindingen aan het licht: meer dan driekwart (81%) van de 
werkende volwassenen hechten na de pandemie meer waarde 
aan vakantie en twee derde (66%) van deze groep heeft door de 
pandemie een bucketlist gemaakt. 

Hoewel reizigers ernaar uitkijken om er weer tussenuit te gaan, is 
de manier waarop mensen boeken, reizen en verblijven veranderd. 
Op de volgende pagina’s vatten we de belangrijkste trends samen 
die uit ons onderzoek zijn gekomen en en doen we aanbevelingen 
voor het helpen genereren van reserveringen en omzet bij uw hotel 
of vakantiehuis in 2021. 

Gebruik deze gids als kort referentiedocument. Selecteer de 
fase van het reizigerstraject waar u in geïnteresseerd bent, 
implementeer enkele aanbevelingen en laat uw bedrijf groeien. 

Het onderzoek bevat reacties van acht grote internationale 
markten: Australië, Japan, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Hoewel er 
enkele nuances waren in de regionale bevindingen, waarvan 
een aantal in het rapport zijn benoemd, bleven de belangrijkste 
aanbevelingen verrassend consistent: een bewijs van de kracht 
van de best practices die dit onderzoek hebben onthuld.

8
internationale 
markten

16.000
deelnemers

14
belangrijke 
aanbevelingen

73. Expedia, ‘Americans Plan to Take an Additional Week of Vacation This Year, Expedia Reports’, februari 2021

https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports


Wat reizigers willen tijdens het 
zoeken en boeken



Reizigers willen:
dicht bij huis op vakantie 
Toen ze werden gevraagd wat ze waarschijnlijk 
als volgende vakantie zullen kiezen, gaven 
reizigers aan dat hun favoriete keuze ‘een 
bestemming op rijafstand, vrij dicht bij huis’ was. 
In 2020 gaven reizigers de voorkeur aan reizen 
op aangename rijafstand en we verwachten dat 
deze voorkeurstrend in de nabije toekomst zal 
doorzetten. 

langer verblijven 
Nu reizigers hun verloren vakantietijd willen inhalen 
met vrienden en familie en daarnaast willen 
profiteren van de flexibele werkomstandigheden 
is er een trend voor langere verblijven ontstaan. 
Meer dan de helft (55%) van families4 zouden 
meer uitgeven aan een langer verblijf. Wat lange 
verblijven betreft is er een opmerkelijke trend: 
flexvakanties (werk en vakantie combineren). 
 
hun verblijf voor zich zien 
De onzekerheid van het afgelopen jaar heeft 
ervoor gezorgd dat reizigers informatie willen 
die hen helpt hun reis voor te stellen en met 
vertrouwen te boeken. Van gedetailleerde 
accommodatiebeschrijvingen en foto’s van 
voorzieningen tot de beleidsregels over 
annuleringen en de hygiëne; ervaren reizigers 
willen alle nodige informatie voordat ze een verblijf 
boeken.

Door lockdowns van ruim een jaar is er een opgekropte vraag ontstaan. De verwachting is dat 
het reizen halverwege het jaar sterk zal stijgen, aangezien velen op zomervakantie zullen gaan naar 
waar ze vorig jaar niet naartoe konden. Nu onze branche begint te herstellen zal de concurrentie om 
de aandacht en portemonnees van reizigers hoog worden. Daarom is het ontzettend belangrijk om 
bij reizigers op te vallen wanneer ze naar een overnachting op zoek zijn. In dit gedeelte bespreken we 
belangrijke trends met betrekking tot hoe reizigers accommodaties beoordelen en kiezen. Vervolgens 
zullen we onze belangrijkste aanbevelingen geven over hoe u kunt opvallen tijdens het zoekproces.

4. Vrbo, ‘Race to reconnect; families booking Vrbo summer vacation homes earlier than ever’, februari 2021 9

Wat reizigers willen tijdens het zoeken en 
boeken

Een bestemming 
op rijafstand

was de populairste keuze voor een 
volgende vakantie.

Een langer verblijf
was de op een na populairste keuze voor 

een volgende vakantie.

gaf aan dat veel gedetailleerde foto’s 
hen het vertrouwen geven om een 

accommodatie te boeken.

57%

https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than


Verleid reizigers in uw omgeving
De voorkeur voor nabije bestemmingen 
betekent dat u zich het beste kunt richten op 
reizigers in uw eigen nabije omgeving, of op 
korte vliegafstand. Zeven op de tien reizigers5 

gaven aan dat ze bereid zijn om tot 6 uur te 
rijden voor een vakantie tijdens de pandemie. 
Op de volgende pagina vindt u nog meer 
inzichten met betrekking tot deze trend in de 
grafieken.

Hoe u bij reizigers kunt opvallen tijdens hun 
zoektocht

Tip

Voor hotelpartners is Gastinzichten een 
uitstekende tool om erachter te komen 
waar de vraag vandaan komt in uw 
markt. Daarnaast biedt TravelAds een 
advertentieoplossing op basis van pay-
per-click waarbij hotels via gesponsorde 
advertenties in contact worden gebracht 
met het zeer betrokken reispubliek van 
Expedia Group. Hiermee kunt u uw 
advertenties specifiek richten op reizigers 
binnen 160 km van uw accommodatie. 

Als vakantiehuispartner kunt u 
de minimale verblijfsduur voor uw 
advertentie(s) naar twee nachten verlagen 
om lokale reizigers te overtuigen. Verder 
is een van de meest gebruikte filters 
‘parkeren’. Voeg parkeerdetails toe 
aan uw accommodatiebeschrijving om 
reizigers te trekken die van plan zijn met 
de auto te komen.

Wat zullen reizigers 
waarschijnlijk kiezen voor 
hun volgende vakantie?

1. Een bestemming op rijafstand, niet ver 
van huis 

2. Een langer verblijf 
3. Buitenactiviteiten of tours 
4. Reizen naar een bijzondere 

bestemming

105. Expedia Group Media Solutions, ‘Traveler Sentiment & Influences 2020-2021’

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


Autoreizen blijven 
populair en andere 
vervoersopties zullen 
na de pandemie 
herstellen

Tijdens de pandemie blijft 
reizen met de auto bijna even 
populair als voor de pandemie.

Vervoer met de trein, bus en 
het vliegtuig zal zich na de 
pandemie weer herstellen, 
wat aangeeft dat reizigers 
verwachten het vertrouwen 
weer terug te krijgen.

Auto

75%

50%

25%

Voor de 
pandemie

Tijdens de 
pandemie

Na de pandemie

Trein of bus Vliegtuig Cruiseschip

Bus

Veiligheid bij vervoersbeslissingen: binnenlands

Veiligheid bij vervoersbeslissingen: internationaal

100%

100%

50%

50%

Q4 2020

Q4 2020

Q2 2021

Q2 2021

Q1 2021

Q1 2021

Q3 2021

Q3 2021

Reizen met de 
auto, waaronder 
autoverhuur, 
geeft een veiliger 
gevoel dan andere 
vervoersopties

Alle vervoersmogelijkheden 
geven een veiliger gevoel 
wanneer er in eigen land wordt 
gereisd ten opzichte van reizen 
naar het buitenland.

Eigen voertuig Auto huren Vliegtuig

Trein

11Expedia Group Media Solutions, ‘Traveler Sentiment & Influences 2020-2021’

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Moedig langere verblijven aan
Reizigers willen in 2021 langer op vakantie. Bij het beslissen of 
ze langer verblijven of niet, noemden deelnemers vijf belangrijke 
drijfveren.

Hoewel een kortingstarief de belangrijkste motivator was voor 
een langer verblijf, waren ook kleine voordelen van invloed, zoals 
korting op een maaltijd. Reizigers zetten hun algehele reiservaring 
voorop. Een klein gebaar kan van grote invloed zijn op het 
verleiden tot een langer verblijf.

Belangrijkste redenen voor 
reizigers om een extra nacht te 
boeken:

1. Korting op de kamer 
2. Gratis ontbijt 
3. Kamer met een upgrade 
4. Coupon voor eten of drinken 
5. Een evenement bijwonen of een ervaring opdoen 

die uniek is voor de locatieTip

Overweeg om tijdelijk een 
‘blijf en bespaar’-deal in te 
stellen, gericht op reizigers 
die een langer verblijf 
plannen. Bied bijvoorbeeld 
een lager tarief voor een 
hotelverblijf van twee 
weken of een maand in een 
vakantiehuis. Specifiek op 
Vrbo.com kunnen reizigers 
hun zoekresultaten filteren 
op vakantiehuizen die 
kortingen voor een langer 
verblijf bieden. Met dit soort 
aanbieding zult u dus zeker 
opvallen.
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Benadruk voorzieningen en diensten 
De trend richting langere verblijven betekent 
dat mensen op zoek zijn naar eigen comfort. 
Aantrekkelijke voorzieningen was nummer drie wat 
betreft wat reizigers het belangrijkste vinden bij het 
plannen van hun reis, net na schoonmaakrichtlijnen 
en een flexibel annuleringsbeleid. Degenen die met 
kinderen reizen waren nog meer dan de gemiddelde 
reiziger geneigd om aan te geven dat voorzieningen 
belangrijk waren. 

Zo’n 70% van de reizigers geeft aan bereid te zijn meer te betalen voor accommodaties die hun 
favoriete voorzieningen en diensten bieden. Dit bewijst dat het vinden van de juiste ervaring net zo 
belangrijk is als het vinden van de beste deal, vooral voor degenen die bereid zijn langer weg van 
huis te zijn.

Zorg ervoor dat de advertenties voor uw accommodaties op online reiswebsites up-to-date en 
gedetailleerd zijn en de voorzieningen benadrukken die uw accommodatie uniek maakt. Een op 
de twee reizigers hebben een voorkeur om accommodaties voor hun volgende reis via een online 
reiswebsite te boeken. Toon u van uw beste kant via al uw distributiekanalen.

is bereid meer te betalen voor 
accommodaties die hun favoriete 

voorzieningen en diensten bieden.

~70%

Vakantiehuisvoorzieningen 
waarvoor reizigers bereid 
zijn extra te betalen:

1. Snel internet 
2. Verwarmd zwembad 
3. Bubbelbad 
4. Balkon of terras 
5. Lokale parkeerplaats

Hotelvoorzieningen 
waarvoor reizigers bereid 
zijn extra te betalen:

1. Spabehandeling 
2. Bubbelbad op de kamer 
3. Snel internet 
4. Betere roomservice 
5. Koelkast

13



Bied een gedetailleerde beschrijving 
van uw buurt 
De locatie is altijd erg belangrijk voor reizigers. 
Ons onderzoek toont aan dat het na de prijs 
de belangrijkste factor was bij het bekijken van 
accommodatievermeldingen. 

Het gaat echter niet alleen om waar uw accommodatie 
staat, maar ook wat er in de buurt is. Reizigers geven 
aan dat ze gedetailleerde beschrijvingen willen van 
de buurt en lokale hotspots zodat ze meer over uw 
accommodatie te weten kunnen komen. Geef uw 
potentiële gasten een idee van hoe en waar ze hun tijd 
kunnen besteden tijdens hun verblijf.

De belangrijkste onderwerpen die reizigers in 
beschrijvingen willen lezen zijn toeristische attracties, 
cafés, restaurants en winkelopties, maar vergeet niet te 
benadrukken wat uw accommodatie uniek maakt. In een 
landelijke omgeving? Beschrijf de lokale wandelroutes. 
Dit is uw kans om uw lokale favoriete plekken te delen.

wil informatie of aspecten van de 
omgeving zien.

89%

Tip 
 
Als hotelpartner kunt u uw zichtbaarheid en inhoudsscore 
raadplegen om erachter te komen hoe goed u uw 
accommodatie beschrijft. Volg de eenvoudige tips om dit te 
verbeteren.

Vakantiehuispartners kunnen hun Vakantiehuisinstellingen 
raadplegen voor advies over het verbeteren van de content in 
uw vermelding. 

Het verbeteren van uw beschrijvingen kost u niets en biedt een 
effectieve marketingboost die in 2021 een groot verschil zal 
uitmaken.
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Geef details over gezondheids- en 
schoonmaakstandaarden 
Het is niet verrassend dat gezondheid een grote 
zorg onder reizigers blijft. Hygiëne was dan ook de 
belangrijkste overwegingsfactor bij het plannen. 
De pandemie zal een blijvende indruk geven op hoe 
reizigers kiezen waar ze willen verblijven. 

Reizigers zijn voorzichtiger over de staat waarin 
hun accommodaties verkeren en controleren uw 
accommodatiebeschrijvingen en marketing om 
gerustgesteld te worden. Zorg ervoor dat uw 
schoonmaakpraktijken duidelijk weergegeven 
worden.

Het belangrijkste voor reizigers bij het plannen van hun 
volgende reis:

1. Schoonmaakrichtlijnen 
2. Flexibel annuleringsbeleid 
3. Aantrekkelijke voorzieningen

15



Bied flexibiliteit 
Na hygiëne was flexibiliteit de belangrijkste 
overwegingsfactor voor reizigers. Tijdens onze enquête 
gaf meer dan een derde van de reizigers aan dat ze 
filteren op flexibel/restitueerbaar annuleringsbeleid 
bij het zoeken naar een accommodatie op een 
reisboekwebsite.

Dit jaar gaf bijna twee derde (60%) van de reizigers aan 
dat ze niet waarschijnlijk een niet-restitueerbare kamer 
zouden boeken in ruil voor een lager tarief. Dit was bijna 
het tegenovergestelde van het resultaat in 2020, toen 

De impact van Covid-19:  
reizigers geven de voorkeur aan flexibiliteit boven 
kostenbesparingen in 2021

Hoe waarschijnlijk is het dat u een niet-restitueerbare hotelkamer boekt in ruil voor een 
lager tarief?

2020

2021

66%

40%

34%

60%

Waarschijnlijk Onwaarschijnlijk
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Reizigers gaven aan dat een flexibel 
annuleringsbeleid 

de op een na 
belangrijkste 
overwegingsfactor is bij het 

plannen voor hun volgende reis, na 
hygiënerichtlijnen.

twee derde (66%) van de reizigers zei dat ze waarschijnlijk een niet-restitueerbare kamer zouden 
boeken; de grootste verandering jaar-op-jaar die we in onze enquêteresultaten zijn tegengekomen. 

De onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de afgelopen 12 maanden hebben ervoor gezorgd dat 
reizigers meer aarzelen om een reis volledig vast te leggen. Een flexibel annuleringsbeleid kan hierbij 
helpen ze te overtuigen.



 

Vakantiehuizen trekken gasten tijdens 
pandemie met flexibel annuleringsbeleid

In maart 2020 kocht Eric Brown een huis in de ontluikende wijnregio Central 
Texas. 

Ondanks dat de accommodatie in het verleden veel boekingen ontving, 
veranderde Covid-19 alles, waarbij er kort na de aankoop van het huis 
een golf aan annuleringen volgde. Toen het aantal reserveringen drastisch 
verminderde, probeerde Eric in eerste instantie om zijn tarieven te verlagen om 
gasten aan te trekken, maar zelfs dit was niet genoeg om gasten te overtuigen 
om te boeken.

Na een gesprek met zijn Vrbo Partner Success Manager besloot hij zijn strenge 
annuleringsbeleid van minimaal 60 dagen vooraf te wijzigen naar twee weken 
vooraf en adverteerde dit duidelijk in de titel van zijn vermelding. Dat werkte! 
Het aantal impressies steeg met enkele duizenden en na enkele weken steeg 
het aantal boekingsaanvragen van slechts één naar meer dan 30.

“Mensen zijn comfortabeler met een flexibel 
annuleringsbeleid. Ze hebben wat meer gemoedsrust 
en zijn daardoor over het algemeen gelukkiger.”

Eric Brown 
Vakantiehuiseigenaar 
Fredericksburg, Texas, Amerika

17

Case
study

Duizenden 
nieuwe impressies

30+
nieuwe boekingsaanvragen



Bied duidelijke, aantrekkelijke en 
voldoende foto’s 
Fotografie is altijd een belangrijk onderdeel van het 
zoek- en boekproces geweest, maar in 2021 hebben 
reizigers aangegeven dat dit nu de doorslag geeft. 
De meeste reizigers (91%) zeiden dat foto’s cruciaal 
zijn bij het boeken van een accommodatie en voor 
hotels gaf 88% aan dat het belangrijk is om foto’s van 
voorzieningen te zien alvorens te boeken.

Dit is niet verrassend gegeven het feit dat reizigers 
steeds slimmer worden en langer willen verblijven. 
Foto’s brengen uw accommodatie tot leven en 
reizigers willen weten of de accommodatie bij de 
behoeftes van hen en hun familie past gedurende het 
gehele verblijf.

Reizigers bekijken gemiddeld  

9 foto’s 
 voordat ze een beslissing over een 

accommodatie maken.

88% 
gaf aan dat het belangrijk is 
om foto’s van voorzieningen 

te zien.

Dit zijn enkele van de 
belangrijkste soorten foto’s:

1. Kamerfoto’s
2. Badkamerfotoʼs
3. Voorzieningen van de accommodatie (zoals een 

zwembad of lobby)
4. Foto’s van de buitenkant van de accommodatie
5. Foto’s van het restaurant en eten op het terrein 

(waar van toepassing)
6. Foto’s van kamervoorzieningen
7. Foto’s van de omgeving
8. Foto’s van nabije attracties
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Maak strategisch gebruik van 
incentives
Hoewel het bieden van kostenbesparingen 
nooit de eerste keuze is om meer reserveringen 
te ontvangen, blijft het een van de meest 
effectieve manieren om nieuwe gasten te 
trekken. 

Dit onderzoek is gericht op de vraag welke 
incentives dit jaar het aantrekkelijkst voor 
reizigers waren. De top vier incentives van dit 
jaar waren hetzelfde als in 2020, wat aantoont 
hoe belangrijk ze zijn voor een verblijf.

Tip

Vroege reserveringen aanmoedigen 
vereist geen korting. Toon u van uw 
beste kant door al uw beschikbaarheid 
te laden en te adverteren: kamers, type 
vakantiehuizen, etc. Houd uw kalenders 
actueel voor de rest van 2021 en alvast 
een deel van 2022. 

Verhoog daarnaast het aantal 
vroegboekaanbiedingen of probeer deze 
eens uit. Hotelpartners die gebruikmaken 
van Partner Central kunnen ofwel een 
algemene vroegboekaanbieding instellen 
om u te richten op alle reizigers, of een 
vroegboekaanbieding exclusief voor leden 
instellen om reizigers te bereiken die 
trouwe leden van een van onze Expedia 
Group-merken zijn. 

Vakantiehuispartners kunnen overwegen 
extra seizoensaanbiedingen toe te 
voegen.

Deze incentives hadden 
de meeste invloed bij 
reizigers: 

1. Lager tarief voor een vroegboeking, 
zo'n 4 tot 12 weken voor het verblijf

2. Lagere kosten als ze een vlucht en 
accommodatie samen boeken

3. Een gratis nacht bij een verblijf van 
meerdere nachten

4. Een gratis voorziening, zoals gratis 
parkeren of ontbijt

5. Kamer met een upgrade, zoals naar een 
suite of een kamer met uitzicht



 

Hotel in Taiwan verhoogt omzet door 
langetermijnbeschikbaarheid te laden 

Het Beimen WOW Poshtel biedt zowel privékamers als gedeelde kamers 
voor reizigers die het centrum van Taipei bezoeken. Volgens hen hebben 
er twee belangrijke strategieën bijgedragen aan het verhogen van omzet 
in een moeilijke tijd: het toevoegen van beschikbaarheid voor 6 tot 12 
maanden in de toekomst en het gebruik van aanbiedingen om gasten te 
overtuigen vroeg te boeken.

“Aanbiedingen instellen in Partner Central is voor ons 
eenvoudig, aangezien we ze dagelijks kunnen wijzigen 
in plaats van dat we ze voor bepaalde periodes 
moeten instellen. We zijn afhankelijk van OTA’s wat 
het verkopen van kamers betreft, dus die functie voor 
aanbiedingen past goed bij onze situatie.”

Janet Chen
General manager, Beiman WOW Poshtel 
Taipei, Taiwan

Case
study

150% 
toename van 
overnachtingen

392%
toename in omzet
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Wat reizigers willen 
tijdens het voorbereiden 
van hun reis



Reizigers gaven aan dat ze nadat hun accommodatie is geboekt maar één ding willen voor 
hun reis: proactieve, behulpzame en duidelijke communicatie. Reizigers zitten al maanden thuis 
en kijken er erg naar uit om nieuwe plekken te ontdekken. Ze willen vooraf informatie zodat ze hun 
verblijfsplannen hierop kunnen afstemmen.

Reizigers willen:
het meeste van hun reis maken 
Slimme reizigers willen proactieve communicatie om 
hen te helpen het meeste uit hun verblijf te halen. 
Accommodaties die duidelijk communiceren hebben 
een grotere kans op minder annuleringen, meer 
tevreden gasten en betere beoordelingen.

zei dat het handig zou zijn om informatie 
van hun hotel of vakantiehuis te ontvangen 

voorafgaand aan het inchecken.

87%
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Wat reizigers willen tijdens het voorbereiden 
van hun reis



Communiceer voor het inchecken
Reizigers waren bijna unaniem in hun wens om 
communicatie voor het inchecken: 87% gaf aan dat 
het handig zou zijn om informatie van hun hotel of 
vakantiehuis te ontvangen voordat ze inchecken. Dit 
is ook een kans voor u om uw accommodatie en de 
voorzieningen te promoten. Ook kunt u uw persoonlijke 
aanbevelingen delen over wat er in de omgeving te zien, 
te doen, te eten en te beleven valt.

Gasten informeren en 
verrassen

Tip
 
Gebruik tools zoals de Welkomstgids 
van Vrbo of berichtentemplates in 
Partner Central voor gestroomlijnde 
gastencommunicatie.

Dit is wat reizigers 
willen, op volgorde van 
belangrijkheid: 

1. Informatie over lokale voorzieningen
2. Aanbevelingen voor restaurants
3. Rij- en parkeerinstructies
4. Gratis tickets of tours
5. Lokale kennis
6. Toegankelijkheidsvoorzieningen
7. Samenwerking met lokale bedrijven
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Huisje in Tennessee profiteert van positieve 
beoordelingen dankzij communicatie 
voorafgaand aan de reis

Kristina Watson heeft een knus huisje in de bergen van Tennessee. Gezien 
de afgelegen locatie van de accommodatie hebben gasten veel vragen over 
de omgeving. Waar kunnen ze boodschappen doen? Wat zijn de favoriete 
lokale plekken? Zijn er enige rijtips voor tijdens de winter? 

Kristina beantwoordt dit allemaal door voorafgaand aan de reis informatie 
te sturen, met onder andere een gedetailleerde welkomstgids. Dankzij deze 
strategie profiteert ze van meer tevreden gasten, meer terugkerende gasten 
en 5-sterrenbeoordelingen.

“Reizen op zich levert al genoeg stress op. Onze 
welkomstgids helpt gasten om zich op hun gemak 
te voelen en de reis op de juiste manier te beginnen. 
Volgens mij helpt het ons om betere beoordelingen en 
meer boekingen te ontvangen.”

Kristina Watson
Vakantiehuiseigenaar 
Pigeon Forge, Tennessee, Amerika

Case
study
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Fantastisch huisje, 5/5
“Dit is het vierde jaar waarin we naar de Pigeon Forge-omgeving 
afreizen om de kerst met onze familie te vieren. Mijn man en ik reisden 
samen met 5 volwassen kinderen en mijn ouders. We hadden zoveel 
ruimte... het uitzicht was gewoon schitterend en zeker de autorit 
waard! ... De eigenaar reageerde heel snel op de vragen die we 
hadden. Maar we hadden niet zoveel vragen, want ze zijn erg goed met 
de communicatie voor aankomst. Ik raad deze accommodatie zeker aan 
en hoop hier nog een keer te verblijven!”



 

Boektiekhotel gebruikt communicatie om 
gastentevredenheid en omzet te verhogen 

Het Sooke Harbour House is een charmant boetiekhotel in Brits-Columbia. 
Kate Saunders, Hoofd IT en digitale marketing van Sooke Harbour House, 
gebruikte Gastencommunicatie om voor aankomst al contact op te nemen 
met gasten en om problemen tijdens het verblijf te identificeren die van 
invloed zouden kunnen zijn op gastenbeoordelingen. Dankzij gebruik van 
deze tool werden gasten meer tevreden en personeel efficiënter, wat 
uiteindelijk voor meer omzet zorgde.

 “We vinden het heerlijk om rechtstreeks met onze 
gasten te kunnen communiceren via de interne 
feedback- en berichtentools. Ik check soms zelfs om 
11 uur ’s avonds nog even of ik berichten heb. We 
zijn nu aan het einde van ons beste jaar sinds 2006 
en verwachten het jaar af te sluiten met een algehele 
winst van tot wel 35%.”

Kate Saunders 
Hoofd IT en digitale marketing 
Sooke, Brits-Columbia, Canada

Case
study

35% 
 stijging van totale omzet

15% 
 groei van jaarlijkse bezetting
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Wat reizigers willen voor 
een uitstekend verblijf



Reizigers willen:
zich thuis voelen 
Reizigers verblijven langer en nemen hun hele 
familie met zich mee. Ons onderzoek benadrukte 
kansen voor accommodaties, waaronder 
het bieden van kind- en huisdiervriendelijke 
voorzieningen en de technologische gemakken die 
reizigers thuis ook gebruiken. 

een ervaring die aan de 
verwachtingen voldoet 
Reizigers zijn in 2021 extra voorzichtig en 
opmerkzaam. Ze zoeken uitgebreid naar de juiste 
accommodatie die aan hun behoeftes voldoet. 
Het is uiterst belangrijk dat de ervaring die u bij 
uw accommodatie biedt overeenkomt met de 
verwachtingen die u heeft geschept. 

actieve communicatie 
Communicatie bleek een belangrijk thema 
toen werd gekeken naar wat bij reizigers de 
drijfveer was voor zowel het achterlaten van 
5-sterrenbeoordelingen als het negeren van 
negatieve beoordelingen. De drang naar comfort 
en vertrouwen is waarschijnlijk de drijfveer van 
deze trend. Reizigers zijn veel meer geneigd om 
na de pandemie terug te keren naar vertrouwde 
accommodaties (zie grafiek op pagina 31). 
Communicatie gedurende het verblijf van 
gasten en reageren op en actie ondernemen bij 
beoordelingen zijn uiterst belangrijk.

Als we kijken naar wat reizigers in 2021 zoeken in een 5-sterrenverblijf, vormen vertrouwen en 
comfort centrale thema’s. Van voorzieningen tot schoonmaakprocedures, reizigers willen dat de 
ervaring die hen tijdens het boeken is beloofd, ook daadwerkelijke wordt geleverd. 

Als de gastenervaring verwachtingen overtreffen, is de kans groter dat gasten een positieve 
beoordeling achterlaten. Aan de andere kant kunnen gasten negatieve beoordelingen achterlaten als 
hun ervaring tegenvalt. Door tijdens en na hun verblijf te communiceren kunnen eventuele problemen 
die ontstaan zijn, verholpen worden. Bovendien laat u hierdoor merken dat u naar hun wensen 
luistert en ermee aan de slag gaat.

6. Expedia Group Media Solutions, ‘Traveler Sentiment & Influences 2020-2021’

1 op de 3 
reizigers wil lokale informatie over sociale 

afstandsmaatregelen of protocollen en 
schoonmaakprocedures.6

zei dat beoordelingen vandaag de dag 
belangrijker zijn dan voor de pandemie.

40%

77%
gaf aan dat accommodaties 
belangrijke technologische 

voorzieningen moeten hebben als 
ze daar een verblijf boeken.
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Streamingdiensten zijn 
vooral belangrijk voor:

Tip
Nu de afgelopen tijd veel mensen over de hele wereld thuiswerken, 
maken mensen gebruik van de mogelijkheid om waar ook ter wereld te 
kunnen werken. Dit betekent dat betrouwbare wifi met een sterk signaal 
belangrijker is dan ooit. Investeer in de infrastructuur om dit te garanderen 
en zorg ervoor dat u reserve-opties heeft, voor het geval dat (Mi-Fis). Zoals 
beschreven in het zoek & boek-gedeelte van dit rapport is 32% van de 
gasten bereid om extra te betalen voor snel internet, dus hier ligt een grote 
ROI-kans.

Bied de gewenste technologie 
Mensen willen verbonden blijven met online ervaringen 
wanneer ze op vakantie zijn. 

Als u in uw vermelding aangeeft bepaalde voorzieningen 
te bieden, zorg er dan voor dat u die ook daadwerkelijk 
heeft wanneer gasten bij u verblijven. Kleine gebaren 
zoals een gratis telefoonoplader kan de gastenervaring 
naar een hoger niveau tillen.

Verwachtingen overtreffen

Must-haves wat 
technologie betreft: 

1. Snel internet
2. Streamingdiensten (Netflix, Disney+, 

Amazon Prime Video)
3. USB-aansluiting op handige locaties
4. Contactloos inchecken
5. Slimme speakers
6. Kantoorvoorzieningen (printer, scanner)
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38%
generatie Z

42%
millennials

41%
degenen die 
met kinderen 
reizen

42%
degenen 
die met 
schoonouders 
reizen

61%
reizigers uit 
Mexico



Bied kindvriendelijke 
voorzieningen 
Nu reizigers op zoek zijn naar verblijven waar 
ze zich helemaal thuis voelen, geeft 85% aan 
dat er ruimte is voor verbetering onder de 
‘kindvriendelijke’ hotels. Dit zorgt voor een groot 
gemis en een grote kans voor accommodaties 
die gezinnen willen verwelkomen. Van degenen 
die aangaven dat er ruimte is voor verbetering 
bij kindvriendelijke hotels, zou 71% nogmaals 
bij hetzelfde hotel verblijven als deze een goede 
ervaring biedt wat betreft de ‘kindvriendelijkheid’, 
en zou 34% langer verblijven.

Bied huisdiervriendelijke 
voorzieningen
In lijn met deze trend zagen de meeste 
reizigers (94%) ruimte voor verbetering 
wat de ‘huisdiervriendelijke’ hotels betreft. 
Van degenen die aangaven dat er ruimte 
is voor verbetering bij huisdiervriendelijke 
hotels, gaf meer dan de helft (60%) aan 
dat ze er nog eens zouden verbiljven, zei 
bijna de helft (42%) dat ze langer zouden 
verblijven en gaf bijna een derde (31%) aan 
dat ze meer per nacht zouden betalen als 
het hotel een goede ervaring wat betreft de 
‘huisdiervriendelijkheid’ zou bieden.

Hoewel deze data specifiek geldt voor 
hotelaccommodaties, kunnen alle type 
accommodaties hiervan leren. Er alles 
aan doen om uw gasten zich welkom te 
laten voelen (inclusief kinderen en harige 
reismaatjes) wordt gewaardeerd en zorgt 
vaak voor terugkerende gasten.

Belangrijkste 
verbeterpunten bij 
kindvriendelijke hotels:

1. Speelruimtes 
2. Kindermenu 
3. Informatie over kindvriendelijke attracties
4. Stille kamers (niet vlak bij de bar of een 

lift)
5. Een plek om eten te bewaren of voor te 

bereiden 

Populairste filters wat 
voorzieningen betreft onder 
families op Vrbo.com7:

1. Zwembad
2. Bubbelbad
3. Internet/wifi

Verbeterpunten voor 
huisdiervriendelijke 
hotels:

• Een aangewezen speelplek voor 
dieren 

• Het accepteren van dieren in 
algemene ruimtes i.p.v. alleen op de 
kamer 

• Het accepteren van middelgrote en 
grote huisdieren

297. Vrbo, Reizigers die naar accommodatie zoeken voor 2+ volwassenen en 2+ kinderen, oktober 2020 tot april 2021



Update en toon uw 
schoonmaakprocedures 
Uw accommodatie heeft waarschijnlijk 
schoonmaakprocedures geïntroduceerd en 
gehandhaafd naar aanleiding van Covid-19. Deze 
procedures dienen de komende tijd nog in stand 
gehouden te worden, in overeenstemming met het 
advies van uw lokale overheidsinstanties. 

Ons onderzoek toont aan dat reizigers schoonmaak- 
en hygiënemaatregelen herhaaldelijk als belangrijke 
overwegingen voor een reis beschouwden. Zorg 
ervoor dat de schoonmaakprocedures die u in uw 
accommodatievermelding noemt worden uitgevoerd 
en dat gasten op de hoogte zijn van hoe u hen en 
uw personeel veilig houdt. Stel gasten op hun gemak 
door rond uw hele accommodatie informatiebordjes 
te plaatsen. Toegang tot transparante content over 
gezondheid en veiligheid leidt tot meer boekingen, 
waarbij Expedia Group-data8 aantoont dat 
accommodaties 10% meer netto-overnachtingen 
genereren wanneer gastenbeoordelingen aangeven 
hoe de accommodatie omgaat met het beperken van 
Covid-19.

308. Expedia Partner Solutions, ‘Expedia Partner Solutions Gives Partners Access to Millions of Traveler Ratings and Reviews to Boost Consumer Confidence’, oktober 2020

Tip
Gebruik tools zoals Vakantiehuisinstellingen van Vrbo en 
Berichtentemplates in Partner Central zodat gasten eenvoudig meer te 
weten kunnen komen over uw schoonmaakmaatregelen tijdens hun verblijf.

https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://www.vrbo.com/nl-nl/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


Vraag om en reageer actief op 
beoordelingen 
Vertrouwen is in 2021 erg belangrijk voor 
reizigers. Duidelijke communicatie en positieve 
gastenbeoordelingen helpen vertrouwen op te 
bouwen.

Reizigers willen na de pandemie terugkeren naar 
vertrouwde accommodaties9

Een belangrijke opkomende trend is de wens van reizigers 
om overwogen reacties op beoordelingen te zien. Bijna alle 
reizigers (91%) gaven aan dat eigenaren en beheerders 
van accommodaties zouden moeten reageren op negatieve 
beoordelingen. Wanneer partners op een beleefde manier op 
beoordelingen reageren, krijgen potentiële gasten een betere 
indruk van de accommodatie en zijn ze meer geneigd om te 
boeken.

Laat de angst voor negatieve beoordelingen u er niet 
weerhouden deze op te zoeken. Reizigers begrijpen dat negatieve 
beoordelingen kunnen voorkomen. Het gaat erom hoe u hiermee 
omgaat. Slechts 9% van de deelnemers gaf aan dat er niets is dat 
accommodaties kunnen doen om ze gerust te stellen na het lezen 
van een negatieve beoordeling. Dit geeft aan dat er bij de meeste 
reizigers altijd een kans is om hun vertrouwen terug te winnen. 

Het andere voordeel bij het aanmoedigen van beoordelingen is 
de kans om uw algehele ervaring te verbeteren. Beoordelingen 
onthullen vaak onbekende problemen die van invloed kunnen 
zijn op het aantal terugkerende gasten. Als deze kwesties goed 
worden aangepakt, kan dit bijdragen aan niet minder, maar juist 
meer gasten die bij u boeken.

9. Expedia Group Media Solutions, ‘Traveler Sentiment & Influences 2020-2021’

zei dat beoordelingen 
vandaag de dag 

belangrijker zijn dan 
voor de pandemie.

40%

Hotel of resort

75%

50%

25%

Vakantiehuis Huis van 
vrienden of 

familie

Cruises

Voor de pandemie

Tijdens de pandemie

Na de pandemie

Beste manieren 
om op negatieve 
beoordelingen te 
reageren:

1. Reageren met een plan om 
het probleem aan te pakken 

2. Foto’s of ander 
bewijsmateriaal plaatsen 
dat wijst op verbetering 

3. Oprecht verontschuldigen
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Garrett Lodge biedt gasten 
een comfortabel verblijf om 
5sterrenbeoordelingen te genereren 

Het vakantiehuisje van Grant en Amy, Garrett Lodge, is favoriet onder 
gasten op Vrbo, en niet alleen omdat het is gelegen in de Great Smoky 
Mountains van Gatlinburg, Tennessee. Deze hardwerkende eigenaren 
doen net dat beetje extra om families en vrienden zich hier thuis te 
laten voelen. Door op de kleine details te letten hebben ze in totaal 63 
gastenbeoordelingen ontvangen, met een gemiddelde score van een 4,9 
van de 5 sterren.

“We denken aan alle kleine details die een huis echt comfortabel 
maken. We hebben een volledig uitgeruste keuken, een Keurig 
en regulier koffiezetapparaat, een slowcooker, dingen voor 
baby’s. We willen gewoon dat gasten zonder problemen gebruik 
kunnen maken van het hele huis en dat ze zonder zorgen 
vakantie kunnen vieren. Het huisje is een deel van de vakantie.”

Amy en Grant
Accommodatiebeheerders 
Gatlinburg, Tennessee, Amerika

Case
study
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Beste uitzicht in Gatlinburg 5/5
“Het Chalet Village-vakantiehuis is werkelijk uniek en heeft een 
onovertroffen panorama-uitzicht van bijna 180 graden van de Smoky 
Mountains. Het huis is ontzettend goed uitgerust, van de slaapkamers 
tot de speelkamer op de zolder en het thuistheater. Het beste aspect 
is misschien wel de ruime veranda’s rond het hele vakantiehuis 
op beide verdiepingen, met zowel dinerruimtes als plekken om te 
ontspannen. De Vrbo-foto’s zijn uitstekend maar in werkelijkheid ziet 
dit vakantiehuis er nog beter uit. Verblijf bij deze accommodatie! U zult 
niet teleurgesteld worden.”



 

Gezinsvriendelijke resorts doen net dat 
stapje extra voor gasten

Gegeven de locatie in een van de meest bezochte vakantiebestemmingen 
ter wereld, trekt The Walt Disney World Swan & Dolphin Resorts veel 
gezinnen en families. De accommodaties kregen echter met een grote 
uitdaging te maken tijdens de pandemie, toen minder werd gereisd en 
Disney World veel minder bezoekers had. 
 
The Walt Disney World Swan & Dolphin Resorts vertrouwden op hun 
samenwerking met Expedia Group om niet alleen te overleven, maar 
te groeien. Dankzij een combinatie van een flexibel annuleringsbeleid, 
strategische kortingen en pakketten en uitstekende voorzieningen heeft de 
resorts 39% meer reserveringen in vergelijking met 2019.

Redenen waarom families zeer tevreden zijn over de resorts: 

• Gratis vervoer naar de Disney-pretparken en -attracties met de bus of 
watertaxi

• Mogelijkheid om van tevoren tijd op de golfbaan te reserveren
• Disney-kaartverkoop en -plancentrum ter plaatse
• Gratis parkeren bij de attractieparken van Disney
• 18 restaurants en lounges, naast een spelletjesruimte
• Zwembaden, strand en watervoertuigverhuur ter plaatse
• Dagelijkse vrijetijdsactiviteiten en fitnesslessen met instructeur
• Op loopafstand van Epcot® en Disney’s Hollywood Studios®

Case
study

33

39% meer reserveringen in vergelijking met 2019

Uitstekend 5/5
“Locatie en voorzieningen waren uitstekend. Het gratis vervoer naar 
de Disney-parken was zo handig. Het zwembadgedeelte en het 
hotelterrein is prachtig, uw gezin zal het zeker bevallen!... De gratis 
koffie en flesjes water op de kamer waren een leuk gebaar... Beste 
waarde voor uw geld als u op zoek bent naar een magische Disney 
World-ervaring maar geen fortuin uit wilt geven!”



De toekomst 
Er ligt goed nieuws in het verschiet. Mensen kijken ernaar uit hun 
koffers te pakken en op reis te gaan. Na maanden thuis te hebben 
gezeten kijkt iedereen ernaar uit weer op pad te gaan. Om vrienden 
en familie te zien, dichtbije en verre bestemmingen te ontdekken en 
ergens anders te werken en vakantie te vieren. 

Reizigers willen graag weer reizen, maar de manier waarop ze 
zoeken, boeken en verblijven is veranderd. Ze verwachten van u om 
hun onzekerheid te verminderen en aangename plekken en ruimtes te 
bieden.

Voor degenen onder ons die hier wat mee willen doen, zijn er kansen 
om te benutten. Een kans om nieuwe manieren te vinden om reizigers 
van dienst te zijn, nieuwe klanten te werven en ervoor te zorgen dat 
de reizigers weer terugkomen. En een kans om samen de toekomst 
van reizen te vormen. 

Als we bereid zijn te luisteren naar en te erkennen wat reizigers 
willen en ons aan te passen aan hun behoeften, kunnen we een veilig 
en spannend nieuw hoofdstuk in de reisindustrie beginnen.

Klaar om actie te ondernemen?

Hotelpartners:
Bezoek Partner Central 
van Expedia Group

Vakantiehuiseigenaren en 
agentschappen:
Bezoek de dashboard van Vrbo
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https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://www.vrbo.com/nl-nl/pxe/feed/


Over Expedia Group
Met één boeking tegelijk brengen we de wereld dichter bij u

Het Expedia Group-platform omvat 200+ reiswebsites en 20+ 
merken in 70+ landen. We ondersteunen de reisindustrie door onze 
partners, of dat nu luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, 
cruisemaatschappijen, traditionele accommodaties of vakantiehuizen zijn, 
in contact te brengen met hun ideale reizigers: zij die de meeste waarde 
bieden. Onze partners profiteren van uitgebreide data-analyses, een 
uitstekende service en geavanceerde technologieën die hen helpt meer 
boekingen op schaal te genereren. Op deze manier kunnen ze meer tijd 
besteden aan wat het belangrijkste is: hun reizigers een uitstekende, 
hartelijke ervaring bieden. Werk met ons samen om banden te versterken, 
horizons te verbreden, verschillen te overbruggen en vooral om 
wereldwijd reizen voor iedereen en overal mogelijk te maken.
 

Werk met ons samen

TM

TM

Methodologie 
Methodologische opmerkingen:

Het onderzoek van Expedia, ‘Wat reizigers willen in 2021’, is uitgevoerd door Wakefield Research 
(www.wakefieldresearch.com) onder 16.000 nationaal representatieve volwassenen van 18 
jaar en ouder in acht markten. Het doel was om 2.000 deelnemers in elk van de volgende acht 
markten te ondervragen: Amerika, Canada, Mexico, Groot-Brit tannië, Frankrijk, Duitsland, Japan 
en Australië. Het onderzoek vond plaats tussen 18 februari en 4 maart 2021 en is uitgevoerd via 
een e-mailuitnodiging en online enquête. De gegevens zijn gewogen om voor een betrouwbare en 
nauwkeurige weergave van volwassenen van 18 jaar en ouder in elke markt te zorgen.

De resultaten van een willekeurige steekproef zijn onderhevig aan variatie in de steekproef. 
De grootte van de variatie is meetbaar en beïnvloed door het aantal interviews en niveau van 
de percentages die de resultaten weergeven. Voor de interviews die zijn afgenomen in deze 
enquête is de kans 95 op 100 dat een enquêteresultaat niet meer dan 0,8 algehele procentpunten 
en 2,2 procentpunten per markt, plus of min, afwijkt van het resultaat dat zou worden 
behaald als interviews zouden zijn afgenomen met alle personen in de populatie die worden 
vertegenwoordigd door de steekproef.

https://expediagroup.com/partner-with-us/
http://www.wakefieldresearch.com

