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Fantastic Reizen BV 
 
Activiteiten 
Fantastic Reizen BV verzorgt vlieg- en busreizen. Het bedrijf bestaat uit een hoofdkantoor en 
twintig reisbureaus, waar de reizen worden verkocht. In de meeste grote plaatsen vindt men wel 
een reisbureau van Fantastic Reizen BV.  

 
De vliegreizen hebben als bestemming Spanje, Italië, Griekenland, Noord-Afrika en de Canari-
sche Eilanden. Het gaat hierbij zowel om hotelreizen met half- of volpension als om reizen 
waarbij men een appartement huurt. De busreizen hebben als bestemming België, Luxemburg, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noord-Italië en Frankrijk. Bij deze busreizen is naast de rei-
zen naar een vaste eindbestemming ook sprake van rondreizen. Alle reizen zijn afgestemd op 
een breed publiek met een klein vakantiebudget.  

 
Cultuur en ontstaansgeschiedenis 
De oprichter en huidige directeur van het bedrijf is L. de Jong. Hij is met zijn onderneming be-
gonnen in 1979. Als tweeëntwintigjarige heeft hij na het vervullen van de dienstplicht diverse 
baantjes gehad en zijn grootrijbewijs gehaald. Met het groot rijbewijs mocht hij met een bus rij-
den en daarom werd hij gevraagd door de lokale zangvereniging om een vijfdaagse busreis te 
organiseren naar Duitsland. Deze reis was zo’n succes dat ook andere zangkoren de Duitsland-
reis wilden maken. Vanaf dat moment is het hard gegaan met de ontwikkeling van het bedrijf. 
Een eigen bus was al snel gekocht en een winkel werd geopend om de reizen te verkopen. Het 
bedrijf is daarna gestaag gegroeid. L. de Jong houdt zich voornamelijk bezig met de commerci-
ele zaken. Zo koopt hij het vervoer en de verblijfplaatsen in. 

 
C. Jacobs is belast met de administratie, personeelszaken en de automatisering. Hij was voor-
heen de extern accountant van het bedrijf en is 8 jaar geleden overgestapt naar Fantastic Rei-
zen BV. Hij heeft veel tijd besteed aan het stroomlijnen en vastleggen van allerlei procedures. 
Dat is goed gelukt. Het is voor de medewerkers duidelijk wat van hun wordt verwacht en er is 
vastgelegd hoe zij moeten handelen in verschillende situaties. Ook is vastgelegd welke rappor-
tages de verschillende afdelingen periodiek moeten opleveren. C. Jacobs is er verder goed in 
geslaagd om de verschillende software applicaties te koppelen. Het boeken van de reizen en de 
financiële administratie daarvan zijn dan ook volledig geïntegreerd.  

 
Missie en doelen 
De directie streeft naar een financieel gezond bedrijf en heeft als missie dat het voor een ieder 
financieel mogelijk moet zijn een mooie reis te maken. Deze missie is nader uitgewerkt in de 
volgende strategie: 

 Reizen voor een groot publiek 

 De grootste reisaanbieder in Nederland 

 De goedkoopste reisaanbieder 

 Klanttevredenheid 
 

Op basis van deze strategie heeft de directie bepaald dat de belangrijkste doelen zijn: 

 Rentabiliteit op het geïnvesteerde vermogen van 12% 

 Positief exploitatieresultaat  

 Jaarlijks (nieuwe) reizen aanbieden voor het grote publiek 

 De reizen moeten goedkoop zijn 

 Tevredenheid klanten 

 Voorkomen van leegstand van ingehuurde vliegtuigstoelen, appartementen en hotel-
reserveringen  

 Solvabiliteit minimaal 50% 
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 Voldoen aan liquiditeitsratio’s  
 

Omvang en structuur van de organisatie 
Bij Fantastic Reizen werken circa 235 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Deven-
ter. De directie geeft leiding aan de volgende afdelingen: 
 

 Inkoop vervoer en verblijf (10) 

 Verkoop en promotie (72) 

 Busbedrijf (80) 

 Lokale ondersteuning (40) 

 Planning (8) 

 Kwaliteit en klachtenafhandeling (3) 

 Personeelszaken (4) 

 Administratie (8) 

 IT afdeling (12) 
 
Tussen haakjes staat het aantal personeelsleden vermeld dat werkzaam is op de verschillende 
afdelingen. 
De afdeling Verkoop en promotie is verantwoordelijk voor de 20 reisbureaus van het bedrijf. De 
Lokale ondersteuning is verantwoordelijk voor de gastheren en -vrouwen die werkzaam zijn in 
plaatsen waar de vakantiegangers naar toe zijn. 
  
Bedrijfsprocessen 
Op basis van de reisverkopen in de afgelopen periode en de verwachte wensen van het grote 
publiek worden de bestemmingen voor het komende seizoen gekozen door L. de Jong. Tevens 
wordt dan het aantal vakantiegangers per reisproduct begroot.  
 
Momenteel zijn Griekenland en Spanje de belangrijkste bestemmingen voor het vliegtuig. Door 
de politieke onrust biedt Fantastic BV geen reizen meer aan naar Egypte. De busreizen gaan 
vooral naar Frankrijk, Oostenrijk en Italië. 

 
Huren van stoelen, appartementen en hotelkamers  
De medewerkers van de afdeling Inkoop vervoer en verblijf moeten op basis van de begrote 
verkopen en richtlijnen van de directie tijdig allerlei contracten sluiten voor het nieuwe vakantie-
seizoen. Dit betreft: 

 vliegtuigstoelen met een zekere verdeling per vertrekdag; 
 appartementen; 
 hotelkamers. 

 
Met betrekking tot het inhuren van vliegtuigstoelen worden afspraken gemaakt met andere 
touroperators om daardoor sterker te staan in de onderhandelingen met bijvoorbeeld Easy Jet 
en Transavia. Daarnaast vergroot het de flexibiliteit gedurende het seizoen door de mogelijk-
heid onderling stoelen uit te wisselen. De vliegreizen worden zo goedkoop mogelijk ingekocht 
bij low-budget vliegmaatschappijen.  
 
De grotere inkoopcontracten moeten door de directeur L. de Jong worden goedgekeurd. 
 
Eigen bussen 
Fantastic Reizen BV heeft 60 luxe bussen, waaronder dubbeldekkers en VIP bussen. Jaarlijks 
wordt afhankelijk van de verwachtingen een planning gemaakt voor het verwerven of afstoten 
van buscapaciteit.  
Het bedrijf heeft een eigen garage voor het klein onderhoud. Buiten de garage is een terrein 
waar de bussen kunnen worden geparkeerd. Veel chauffeurs nemen de bus mee naar huis en 
parkeren de bus dan op een gemeentelijke parkeerplaats. Buiten het zomervakantieseizoen 
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worden de bussen ingezet voor minitrips, voor contractvervoer en voor eendaagse groepsrei-
zen. Soms is de eigen capaciteit aan busvervoer ontoereikend en wordt extern busvervoer (te-
gen hogere kostprijs) ingekocht bij regionale vervoersmaatschappijen. 
 
Verkoop en promotie van vlieg- en busreizen 
Op basis van de afgesloten inkoopcontracten past de afdeling Verkoop en promotie de reisgid-
sen aan evenals de website: in december van elk jaar verschijnen de reisgidsen voor de vlieg-
reizen en de busreizen in grote oplagen. De afdeling Verkoop en promotie bepaalt, geheel in 
overeenstemming met de richtlijnen, de verkoopprijzen van de reisproducten en de promotie.  
Als blijkt dat de verkoop van een reisproduct beneden de verwachting is kan de afdeling na 
overleg met de directie besluiten om extra promotiecampagnes te voeren of extra kortingen te 
geven. 
Als er reizen zijn die vlak voor vertrekdatum nog niet zijn volgeboekt, mogen er extra kortingen 
gegeven worden volgens de richtlijnen. Als er heel weinig boekingen zijn dan kan een reis wor-
den geannuleerd of een alternatieve reis aangeboden worden. Dit laatste is ook vermeld in de 
gidsen en op de website. 
 
De reisbureaus zijn gevestigd in winkelcentra. De personeelsbezetting per reisbureau is beperkt 
tot twee à drie personen. 
In overleg met het personeel van de reisbureaus wordt besloten in welke plaatselijke, regionale 
en landelijke uitgaven zal worden geadverteerd over de aangeboden reizen. Op het hoofdkan-
toor worden de contracten met de uitgevers gesloten. De reisgidsen zijn, naast allerlei ander 
materiaal, uiteraard voorhanden op de reisbureaus.  
Als de klant bij het reisbureau een reis heeft uitgezocht, wordt de boeking via de computer in-
gevoerd in het centrale boekingenbestand. De klant moet tekenen voor akkoord op een print 
van de reisreservering. 
Klanten kunnen in het reisbureau elektronisch en contant betalen. Nadat er is betaald wordt er 
een betaalbewijs verstrekt. Na het betalen worden de reisbescheiden verstrekt, zoals tickets en 
reserveringsbewijzen. 
Contant geld wordt dagelijks gestort op de bankrekening van Fantastic Reizen met vermelding 
van de reisnummers. 
 
Sinds 1998 heeft Fantastic Reizen ook een eigen website met de mogelijkheid voor klanten om 
te zien of voor een reis nog plaatsen vrij zijn en om meteen te boeken. Nadat de klant de gege-
vens heeft ingevoerd moet de klant de reservering digitaal bevestigen voor akkoord. 
Klanten die via de website een reis boeken kunnen door middel van elektronisch bankieren be-
talen en krijgen nadat er is betaald de tickets en reserveringbewijzen thuisgestuurd.  
 
Gegevensverwerking 
Fantastic Reizen heeft een volledig geïntegreerd informatiesysteem (ERP) dat technisch be-
heerd wordt door de centrale IT-afdeling. De capaciteit van de technische infrastructuur is ruim 
voldoende. De administratie van Fantastic Reizen is verantwoordelijk voor de periodieke rappor-
tage aan de directie. De verschillende afdelingen, winkels en medewerkers kunnen via de 
homepage van Fantastic Reizen inloggen. In autorisatietabellen is geregeld welke applicaties 
de individuele medewerkers kunnen gebruiken.  
 
Het management bespreekt maandelijks met de verschillende afdelingsmanagers de gereali-
seerde resultaten en plannen.  
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Gevraagd  
 

1. Typeer Fantastic Reizen BV volgens de relevantietypologie en de betrouwbaarheidstypo-
logie. Geef een onderbouwing voor de gekozen relevantietypologie en geef voor de be-
trouwbaarheidstypologie de aanknopingspunten. (15 punten) 

 
2 Welke informatie heeft het management nodig volgens het tolmodel? Geef een aanzet tot 

de rapportageset en besteed aandacht aan de vorm en inhoud die passen bij het in vraag 
1 door u gekozen type. (25 punten) 
 

Personeelsproces 
Er zijn nogal wat klachten van het personeel over het ontbreken van gestructureerde ontwikke-
lingsplannen van de individuele medewerkers. Deze ontwikkelingsplannen kunnen inhouden het 
volgen van cursussen, krijgen van coaching en job roulatie. Het komt regelmatig voor dat een 
cursus of coaching traject met succes is afgerond, maar niet met het salaris wordt beloond dat 
van te voren was overeengekomen.  
Ook de functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn rommelig georganiseerd. Zo worden 
geplande gesprekken eindeloos uitgesteld. Als er dan toch een gesprek heeft plaatsgevonden 
dan worden afgesproken salarisverhogingen vaak niet doorgevoerd terwijl dit wel is toegezegd.  
 

3 De directie vraagt u de deelprocessen  waar de problemen zijn geconstateerd uit te 
werken op basis van de procesmodule van het KAD model. (20 punten)  
Maak de uitwerking voor de onderstaande deelprocessen en gebruik onderstaande  
opzet. 

 

Deelproces Aard van 
het proces 

Belangrijkste 
regelkring(en) 

Benodigde 
informatie 
over de 
werking van 
de  
regelkring 

Toelichting 
op gemaakte 
keuzes 

A Formuleren beleid 
voor persoonlijke 
ontwikkeling van de 
medewerkers 

    

B Opstellen  
opleidingsplannen 

    

C Houden van 
beoordelings-
gesprekken 

    

D Maken van coachings-
afspraken 

    

E Muteren  
salarisgegevens 
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Jacobs is van mening dat het bedrijf meer moet doen aan de veiligheid van de vakantiegangers 
ter plaatse. In Egypte is het met de laatste groep reizigers van Fantastic maar net goed gegaan. 
Door kordaat optreden van L. de Jong kon er nog op tijd een vliegtuig worden gehuurd dat de 
121 nog aanwezige Fantastic toeristen in veiligheid kon brengen. De onrust in de nabijheid van 
het hotel en het net op tijd terugvliegen van deze gasten, is ook uitgezonden via allerlei TV 
stations. In het verleden zijn er wel meer vakantiegangers in de problemen gekomen door 
bijvoorbeeld niet brandveilige hotels en onhygiënische voedselbereiding. 
 

4 In het kader van de reisontwikkeling is het belangrijk dat de reizen niet alleen goedkoop 
maar ook veilig zijn. Fantastic Reizen wil daarom geen onveilige reisbestemmingen 
aanbieden. Geef  voor wat betreft de veiligheid  van reizigers op het vakantieadres 
invulling aan de COSO ERMF onderdelen internal environment, objective setting, event 
identification, risk assessment en risk reponse. (20 punten) 

 
De directie heeft besloten om de module planning en beheer van eigen bussen zelf te 
ontwikkelen en te integreren met het ERP systeem omdat de ERP leverancier deze module niet 
in het assortiment heeft. Het bedrijf is er niet eerder aan toe gekomen om het verouderde 
informatiesysteem voor de planning en het beheer van de eigen bussen te actualiseren 
Besloten is om de watervalmethode te gebruiken: de System Development Methodology (SDM).   
 
    5a   Beschrijf vier mogelijke risico’s bij systeemontwikkeling. (4 punten)  
    5b   Beschrijf de acht fasen van de watervalmethode en vul deze fasen voor zover mogelijk  
           in voor de ontwikkeling van de planning- en beheersingsmodule voor de inzet van de  
           eigen bussen. (16 punten) 
 

 


