
‘’Je voelt nu echt dat het slecht gaat’’ 
 

Door: Yannina Bakker, student Windesheim Journalistiek. 

 

ZWOLLE – Het faillissement van Oad zorgt voor veel onrust in de toeristenbranche. Naast dat 

er 7000 reizigers in het buitenland gestrand zijn, verkeren er 1750 werknemers in onzekerheid. 

Oad directeur Julius ter Haar vertelt tegen de NOS ‘’Ja, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. 
Wij hebben de afgelopen jaren ook last gehad van de crisis. Daar probeer je als organisatie zo 

goed mogelijk mee om te gaan. Maar dan staat er opeens een Rabobank op de stoep, die zegt dat 

er een grote kapitaalversterking nodig is.’’ 
 

Het faillissement van Oad heeft grote gevolgen voor de Nederlandse toerismebranche. Derdejaars 

toerisme studente Beaujoura de Graaf beantwoordde een aantal vragen. ‘’Ik ben bang dat het moeilijk 

wordt om een baan in mijn studierichting te vinden als ik eenmaal ben afgestudeerd. Zeker omdat alle 

ontslagen werknemers van Oad op zoek gaan naar een nieuwe baan.’’  
 

JOhan Berends docent bedrijfskunde aan het Intercollege Business School heeft vanochtend het 

faillissement van Oad behandeld in het hoorcollege ‘Change management’. Via het ‘Groeimodel van 
Greiner’ hebben zij onderzocht wat het faillissement heeft veroorzaakt. Over de uitkomsten vertelt 

JOhan ‘’Natuurlijk heeft de crisis aan het faillissement bijgedragen maar dat speelde in 2009/2010 ook 

al. Oad heeft twee jaar lang tijd gehad om advies aan te vragen, beslissingen te nemen, reisbureaus af 

te stoten en mogelijkheden gehad om nieuwe internet faciliteiten op te richten. Maar ze hebben niets 

gedaan. ‘’ 
 

Het is de vraag of er meer bedrijven Oad achterna gaan. Daarover zijn de meningen verdeeld. De 

studente verwacht dat Oad niet de enige blijft, reisorganisatie ‘Terra Travel’ was laatst ook al failliet 
gegaan. JOhan verwacht dat er nog wel plaats is voor fysieke reisbureaus naast online reisbureaus, 

zeker als je kijkt naar de vijfenvijftigplussers, ‘’Als je nu nog een fysiek reisbureau hebt moet je in 

ieder geval zorgen dat je beschikt over een rollator opgang’’. Tevens speelt de Rabobank een grotere 

rol dan tot nu toe berekend. Behalve dat hij de huisbankier van Oad is, verstrekt de bank de hypotheek 

van een groot aantal werknemers. Er zit waarschijnlijk nog een hele bak ellende voor heel veel mensen 

aan te komen. Om een streepje voor te hebben op haar medestudenten volgt Beaujoura haar opleiding 

in het Engels. Ook gaat ze over een aantal maanden een halfjaar in Engeland studeren ‘’ Het is goed 
voor mijn ontwikkeling en het betreft een unieke kans. Want in zware tijden moet je er alles aan doen 

om uit te blinken’’.  
 

 


