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Advertorial

Qenner is een bekende in de 
reiswereld. Het bedrijf in 
Enschede levert al meer dan 20 
jaar software voor de 
reisbranche. De klantenkring is 
breed en bestaat onder andere 
uit vakantieparken, campings, 
online reisagenten (OTA’s), 
touroperators, reisagenten, retail, 
beddenbanken en andere 
leveranciers.

Travelia, eveneens gevestigd in 
het oosten van het land, is met 6 
jaar wat jonger en is als 
appontwikkelaar gespecialiseerd 
in de reiswereld. Veel 
reisorganisaties gebruiken apps 
die Travelia heeft ontwikkeld. 
Partners zijn onder andere 

Fadiro, 1TIS, Travelnote en 
SiteSpirit. 

De apps van Travelia zijn in 
gebruik bij onder andere The 
Travel Club, SRC Reizen, Personal 
Touch Travel en Ilios Reizen.
De twee partijen hebben nu de 
handen ineengeslagen voor een 
nieuwe reviewsite. Qenner had 
hier al ervaring mee, met 
Vakantiepanel, de 
beoordelingssite die door diverse 
partijen in de sector wordt 
gebruikt.
‘Er is ruimte in de markt voor een 
nieuw en onafhankelijk 
reviewplatform dat het anders 
aanpakt’, zeggen Westerman en 
Ter Laak.

TravelTrustIt: innovatieve reviewsite 
voor reisbranche
Onder de naam TravelTrustIt krijgt Nederland een nieuwe reviewsite 
voor vakanties. De nieuwe website, die eind juni wordt gelanceerd, 
is een initiatief van Qenner en Travelia. ‘Er is momenteel geen 
onafhankelijk reviewplatform voor reizigers. Daarin willen wij nu 
voorzien op een laagdrempelige manier’, zeggen initiatiefnemers 
Ferdinand Westerman (Qenner) en Rick ter Laak (Travelia).

Qenner en Travelia innoveren reviews

‘Het verzamelen van 
beoordelingen gaat nu vaak op 
een ouderwetse en 
hoogdrempelige manier, waarbij 
klanten na afloop een e-mail 
krijgen’, zegt Ter Laak. ‘Dan zie je 
dat naar verhouding vaak 
mensen reageren die minder 
tevreden waren, die zijn over het 
algemeen meer bereid om een 
review te geven. Via onze app, 
die reizigers meteen op de 
bestemming kunnen gebruiken, 
hebben we een laagdrempeliger 
manier gevonden. Bovendien 
weet je op die manier dat de 
review afkomstig is van echte 
reizigers. Ze kunnen heel 
eenvoudig via een smiley hun 
oordeel geven. Een uitgebreide 

review leveren kan natuurlijk ook 
via de app.’
Behalve over accommodaties 
kunnen klanten ook hun oordeel 
geven over (de service van) de 
reisorganisatie.
Naast de app kunnen 
vakantiegangers ook gebruik 
maken van de website 
TravelTrustIt.com. Op eenvoudige 
wijze kunnen reviews op de 
website van de reisorganisatie 
worden geplaatst.
TravelTrustIt wordt geïntegreerd 
in TravelDesk van Qenner, de 
B2B-weboplossing voor 
reisagenten en touroperators die 
door circa 80 procent van de 
branche wordt gebruikt.

Reisorganisaties of individuele 
accommodaties, kunnen 
kosteloos gebruik maken van het 
basismodel van TravelTrustIt. 
Tegen betaling worden meer 
functionaliteiten geboden.
Het belang van reviews is groot, 
zeggen Westerman en Ter Laak. 
Drie kwart van de klant zoekt op 
basis van reviews en een kwart 
laat zijn keuze zelfs afhangen van 
reviews. ‘Het blijkt echter dat een 
laag percentage van de reizigers 
een review schrijft, dat aantal 
willen wij omhoog brengen.’

Het team van TraveltrustIt (vlnr): Rick ter Laak (Travelia), Gerbert Oude Velthuis (Travelia) en Ferdinand 
Westerman (Qenner).


