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Samen 
een nieuwe start
 Vlaanderen als merk in de markt zetten is een keuze. Het is ook een uitdaging. 

 Geen marketing zonder uitdaging. Geen strategie zonder keuzes. 

Deze nieuwe strategie vertrekt vanuit de principes die de verande-

ringen binnen het agentschap Toerisme Vlaanderen vorm hebben 

gegeven. We willen tegemoet komen aan de al maar hogere eisen 

van de samenleving op het vlak van service, snelheid en samen-

werking. De marketingstrategie voor de internationale markten 

die we hier voorstellen, is er één die we met heel onze organisatie 

zullen dragen en uitvoeren.

Dit nieuwe plan vertrekt vanuit de bezoeker en niet vanuit de be-

stemming. Aan die bestemming moeten we samen hard en voort-

durend blijven werken. Maar als we niet de taal spreken van de 

potentiële klant komt deze klant niet naar ons. Toerisme Vlaande-

ren beschikt over een netwerk van partners en medewerkers in 

binnen- en buitenland die kennis over buitenlandse bezoekers 

kunnen omzetten in de juiste acties.

De nieuwe Internationale Marketingstrategie is ook tot stand ge-

komen met een nieuwe aanpak. We hebben geïnvesteerd in een 

draagvlak voor de nieuwe strategie. We zijn begonnen met een 

bevraging en geëindigd met het integreren van opmerkingen die 

we hebben ontvangen tijdens onze tournee. Laat dit een start zijn 

van een traditie waarbij we de dialoog voeren met de sector én de 

bezoeker.

 In 2010 verbleven zes miljoen buitenlandse verblijfstoe-  

 risten en zakenlui in Vlaanderen. Daarmee deden we  

 drie procent beter dan in 2006 en behaalden we een

 marktaandeel van 2,14% ten opzichte van onze belang-

 rijkste concurrenten in Europa. We willen met onze nieuwe 

 strategie voor de internationale markten nog beter doen.

Meer kwaliteit in onze internationale marketingacties voor Vlaanderen. 
Zullen we er samen voor gaan?



Focus op Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen ziet 2012 als een keerpunt. Deze mar-

ketingstrategie voor de internationale markten is daar een 

voorbeeld van. We zoeken voortaan aansluiting bij de aanbe-

velingseconomie anno 2011: rendement van acties wordt meer 

en meer indirect verworven. Naast een groei in aankomsten, 

overnachtingen en bestedingen (financieel kapitaal) beogen 

we ook een groei in reputatie en aandacht (symbolisch kapi-

taal) en maken we Vlaanderen zichtbaar als een hoogwaardige 

samenleving met een grote zorg voor toegankelijkheid en par-

ticipatie (sociaal kapitaal).

Dit keerpunt is tevens een brandpunt en dat brandpunt heet 

Vlaanderen. We kiezen samen met alle partners binnen de 

Vlaamse overheid voor een gemeenschappelijke branding-

strategie zodat we Vlaanderen overal op dezelfde gelijkwaar-

dige manier op de kaart zetten als een bestemming van inter-

nationale topklasse.

We doen dat op een ‘slimme’ manier. Niet door mensen op 

ouderwetse wijze trachten te overtuigen maar door hen onze 

bestemming aan te raden in functie van hun behoeften en ver-

wachtingen. Dit realiseren we aan de hand van gerichte keuzes 

voor specifieke markten, bestemmingen en belevingen. We 

voeren die marktconversaties via verschillende kanalen maar 

met een duidelijke verschuiving in de richting van sociale me-

dia en persoonlijke contacten, zowel voor de leisuremarkt als 

voor de aan belang winnende meetingindustrie. We doen dat 

natuurlijk niet alleen, maar in volle samenwerking met onze 

toeristische partners.

Strategische krachtlijnen

Vlaanderen wordt een verhaal 

Vlaanderen is een reputatie

Vlaanderen is een place to come to

Vlaanderen is een place to meet

Vlaanderen is een place to be

De bezoeker staat centraal in alle fasen van de marketing. We luisteren naar zijn noden, 

gaan de dialoog aan en laten hem over Vlaanderen (verder) vertellen. De focus ligt op 

warme, authentieke verhalen die verschillen naar gelang de doelmarkten.

We dragen het merk Vlaanderen samen met publieke en private partners eenduidig 

en coherent uit door het merkverhaal ‘baanbrekend vakmanschap’. Slimme endorsed 

branding en werken aan het symbolisch kapitaal op lange termijn moeten de reputatie 

van Vlaanderen in het buitenland verhogen.

We streven naar een maximale return op onze marketingacties voor Vlaanderen. We selec-

teren onderbouwde bestemmings-belevings-marktcombinaties (B²MC’s). Korte vakanties 

(tot 4 nachten) vormen de focus voor de leisuremarkt. We spelen proactief in op opportu-

niteiten en veranderende marktomstandigheden.

De meetingindustrie wordt een speerpunt en krijgt meer armslag. Een goede prijs- 

kwaliteitverhouding, nieuwe infrastructuur, duurzame bereikbaarheid en onze leisure-

troeven moeten het Congresbureau Vlaanderen-Brussel positioneren.

Toerisme Vlaanderen zet zich in om de klantentevredenheid te verhogen. We zullen 

Vlaanderen als internationale toeristische bestemming verder ontwikkelen in functie 

van de strategische keuzes. Het bevorderen van herhaalbezoeken moet bijdragen tot 

het lovemark Vlaanderen.



Consumenten voeren een aanbevelingsmarketing. Het is dus zaak om 

als Vlaanderen niet zozeer jezelf aan te prijzen maar je te laten aanprij-

zen. Dat doe je niet door je altijd van je beste kant te laten zien maar 

door je te onderscheiden. 

We zullen daarom samen warme en authentieke verhalen laten vertel-

len over een bestemming die bezield wordt door mensen met oog voor 

detail en met een hang naar perfectie. We zullen dat niet doen met 

beloftes die we niet kunnen nakomen maar door in woord en beeld 

verwachtingen te sturen die we ook kunnen inlossen.

Die verhalen moeten in elke fase van de beleving terug te vinden zijn: 

van inspiratie over opzoeken, plannen, boeken, onderweg, ter plaatse 

tot het achteraf delen van ervaringen. Als we daarin slagen, bouwen we 

aan een reputatie, stimuleren we herhalingsbezoek en voeren we een 

doorverwijzingsbeleid.

Laat ons daarom samen deze verhalen vertellen: van de gepassioneerde 

Vlaming naar de toerist en van de liefhebber naar de professional. Ook 

in de kwaliteit van je marketing mag je baanbrekend vakmanschap na-

streven.

Verhalen

 We leven in een verwachtingseconomie en die brengt consumenten voort die meedenken  en -handelen, 

ook en vooral als het de keuze van de reisbestemming betreft.

Een van de meest authentieke verhalen die voor altijd met onze bestemming verbonden is, blijft de Groote 
Oorlog. Hij bepaalt mee onze identiteit, vaak meer dan we denken. De Groote Oorlog roept verhalen op van 
honderdduizenden soldaten in koude, vochtige loopgraven, van nutteloze slachtpartijen en van militaire 
waanzin. En zo af en toe, in die onmenselijke wereld, zijn er ook warme verhalen te ontdekken, zoals dat van 
het Kerstbestand in 1914. Wereldwijd zal de Groote Oorlog herdacht worden. Vanuit toerisme trachten we op 
een gepaste manier met de juiste boodschap zoveel mogelijk aandacht te schenken aan deze periode, vooral 
in die landen waar die gevoelens nog het sterkst leven. Het opnieuw tot leven wekken en verspreiden van 
de verhalen er rond zal hierin centraal staan.

Vlaanderen, een reputatie van 
baanbrekend vakmanschap
Vlamingen worden gekenmerkt door een hands on mentaliteit, eigenzinnigheid, duur-

zaamheid, knowhow en bescheidenheid. Vlaanderen is het verhaal van mensen als ma-

kers, gedreven door kennis en kunde. Gepassioneerde, eigenzinnige mensen die met 

liefde hun vak beoefenen. Mensen die baanbrekend zijn in hun vakgebied en internatio-

naal tot de top behoren. Mensen van gisteren, vandaag en morgen.

We zullen dit merk samen met publieke en private partners eenduidig en coherent 

uitdragen. We kiezen daarom voor belevingen die onze merkessentie versterken. Toe-

ristische producten die worden ontwikkeld en ontsloten in steden, regio’s en aan de 

kust, moeten zich in dit merkverhaal inschakelen. We kiezen voor een slimme branding: 

we gebruiken altijd dezelfde positionering maar voor elke markt gebruiken we de lokale 

sterke merken: een bekend product, een stad, een streek of Europa. We stellen een 

brandmanager aan die het merkverhaal in al onze acties zal bewaken.

Het DNA van Vlaanderen vatten we daarom samen in het begrip 

baanbrekend vakmanschap dat voortaan het merkverhaal wordt 

voor alle internationale promotie van Vlaanderen.

Boodschap

Achterliggend merk VLAANDEREN

Merkwaarden: 

hands on mentaliteit, eigenzinnigheid, duurzaamheid, 

knowhow en bescheidenheid

Merkessentie: baanbrekend vakmanschap

Merkpositionering

Beleef het baanbrekend vakmanschap in Vlaanderen

Belevingen

Toeristische  belevingen in steden, regio’s 

en aan de kust         



Baanbrekend vakmanschap We gaan op zoek naar verhalen die het baanbrekend vakmanschap 

van Vlaanderen uitstralen. We bundelen deze verhalen in toeristische 

belevingen die we koppelen aan specifieke bestemmingen en mark-

ten in bestemmings-belevings- marktcombinaties (B²MC’s).

De komende vier jaar leggen we de klemtoon op productlijnen die 

dit baanbrekend vakmanschap op al onze buitenlandse markten ver-

sterken: onze rijke eet-, drink- en tafelcultuur, ons erfgoed en onze 

kunsten, onze mode en onze fietscultuur. We doen dit zowel op het 

vlak van productontwikkeling als op het vlak van promotie.

Daarnaast hebben of ontwikkelen specifieke bestemmingen ook hun 

specifiek vakmanschap, zoals diamant in Antwerpen, strips in Brus-

sel, kant in Brugge,… dat als baanbrekend kan worden gepromoot op 

die specifieke markten.



Duurzame groei

In 2010 telde Vlaanderen zes miljoen internationale toeristen, waar-

van twee derde een recreatief motief had en één derde Vlaanderen 

bezocht voor zaken. Daarmee behaalde Vlaanderen een marktaandeel 

van 2,14% t.o.v. onze belangrijkste concurrenten*. In totaal verbleven 

de recreatieve verblijfstoeristen negen miljoen nachten in Vlaanderen.

We willen in 2015 met een groei van één miljoen aankomsten een 

volume bereiken van zeven miljoen buitenlandse aankomsten en een 

marktaandeel halen van 2,2%, wat neerkomt op 0,15 procentpunt 

meer dan vooropgesteld in onafhankelijke prognoses (bron: Tourism 

Decision Metrix, Oxford Economics).

Vanuit economisch perspectief, zijn de toeristische bestedingen van 

cruciaal belang. We stellen ons als doel om het hoge niveau van ge-

middelde bestedingen van internationale toeristen te behouden tus-

sen nu en 2015.

We streven een significante toename na van de tevredenheid van 

de internationale verblijftoerist t.o.v. de nulmeting in 2011. De manier 

waarop toeristen Vlaanderen evalueren, is voor ons een belangrijke 

indicatie voor de kwaliteit van de bestemming.

We willen met deze marketingstrategie voor de internationale mark-

ten bijdragen tot de reputatie van Vlaanderen. Het is dan ook ons 

streefdoel dat Vlaanderen in 2015 gestegen is in de belangrijkste 

reputatie-indices en dat Vlaanderen meer wordt geassocieerd met 

baanbrekend vakmanschap in vergelijking met 2011.

Om deze vier doelstellingen te kunnen meten, zullen we ons moni-

toringsysteem verder uitbouwen en gebruik maken van methodieken 

die internationale benchmarking toelaten.

* Berekend op basis van alle internationale aankomsten, inclusief zakentoerisme

Evolutie marktaandeel buitenlandse aankomsten in Vlaanderen 

t.o.v. de concurrenten*, voorspelling vanaf 2011
(bron: TDM)

Actuele situatie en voorspelling* Streefdoel Vlaanderen

* concurrenten: Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Tsjechische Republiek, Zwitserland, Italië en Spanje 
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Secundaire leisure markten
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Specifieke bestemmingen in B²MC’s

DEUTSCHLAND

NEDERLAND

FRANCE

WALLONIE

Brugge

Gent

Antwerpen

Leuven

Brusse l

VLAANDEREN

Me chelen

Doelgroepen

Statuszoekers/stijlvolle belevers

Genieters

Ontdekkers

Aanpak

B2B: pers & trade

C2C: sociale netwerken

Bestemmingen

Groei in de secundaire 
leisure markten
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Opkomende leisure markten

Brussel

Brugge, Antwerpen, Gent

Specifieke bestemmingen in B²MC’s
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Strategische allianties

Bestemmingen

Marktontwikkeling in de 
opkomende leisure markten

Situering en groei recreatieve overnachtingen vanuit de opkomende markten 2006 - 2010

Evolutie aantal recreatieve overnachtingen opkomende markten 2006 - 2010
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Aanpak voor de leisure markt

B2B

Een intense bewerking van de media moet een maximum aan free publicity genereren. Persreizen, persoonlijk contact met de media en 

communicatie via print vormen daarbij de belangrijkste tools.

Touroperators, incomings en andere reisprofessionals (trade) blijven een belangrijke doelgroep om onze bestemming in het aanbod op 

de buitenlandse markten te krijgen. Om hen te bereiken, willen we op de grootste vakbeurzen (WTM in Londen en ITB in Berlijn) meer 

opvallend aanwezig zijn. Voor opkomende markten blijven vakbeurzen een belangrijke introductie. We voorzien trainingen voor partners 

die mee op deze beurzen aanwezig willen zijn. We organiseren workshops en prospectiereizen in binnen- en buitenland om professionals 

te laten kennismaken met onze bestemming. We werken joint promotions uit rond een concreet verkoopbaar aanbod en communiceren 

al deze acties naar de partners.

B2C

Op de primaire markten hebben of beogen we minstens een zekere bekendheid als bestemming en doen we zelf gerichte acties naar 

de eindconsument. Daartoe voeren we campagnes, joint promotions met mediapartners en regelmatige communicatie naar de eind-

consument via print, website, nieuwsbrieven en andere kanalen.

C2C

Een consument hecht vandaag veel meer belang aan de mening van andere consumenten dan aan een officiële of commerciële bron. 

Daarom moedigen we het delen van informatie aan (onder meer via Twitter en Facebook), stimuleren we de conversatie over onze 

bestemming en luisteren we naar wat er over ons wordt gezegd. We integreren in onze portaalsite zo veel mogelijk bestaande online 

platformen waarop toeristen over hun vakantie-ervaringen spreken: TripAdvisor voor commentaren, Tripline voor routes, Flickr voor foto’s, 

YouTube voor videomateriaal, ... We volgen de evoluties in sociale media op de voet, spelen in op nieuwe opportuniteiten en houden 

rekening met marktspecifieke media (zoals Hyves in Nederland).

Strategische allianties

In de opkomende markten zoeken we naar strategische allianties met partners zoals luchtvaartmaatschappijen of de nationale of regio-

nale toeristische organisatie van onze buurlanden. Op deze markten is het slim ook breder te kijken en de context van Europa sterker te 

benutten. Ook de marketingactiviteiten van ETC of andere Europese spelers, die de belangen van de nationale toeristische organisaties 

in Europa behartigen, kunnen een belangrijke rol spelen in de opkomende markten.

Het internet als spil in onze 
communicatiemix

Het internet vervangt onze andere kanalen niet, maar is wel noodzakelijk op alle markten waar we actief zijn. Zelfs op de markten waarop we 

niet actief werken, laten we onze digitale sporen na.

De doelstelling van onze online marketingactiviteiten is het verhogen van het contact met en de ervaring van de klant in de verschillende fasen 

van de toeristische beleving:

Onze portaalsite www.visitflanders.com is ons wereldwijd visitekaartje. Onze online marketingactiviteiten richten 

zich voor 50% op de eigen website en voor de overige 50% op het verspreiden van onze content op andere 

online platformen.

g In de inspiratiefase wordt de potentiële bezoeker overdonderd door 

impulsen om te reizen. Het aantal impulsen over Vlaanderen als 

toeristische bestemming moet verhogen om ons makkelijker te 

vinden. 

g Op sociale netwerken worden vaak ideeën uitgewisseld over rei-

zen. Ook op video- of fotosites zijn toeristische bestemmingen 

vaak het onderwerp. We zorgen ervoor dat onze bestemming 

aanwezig is op veelgebruikte reissites, zoekrobotten, wikipedia, ... 

Hiervoor zetten we per markt partnerships op.

g In de onderzoekfase gaat een bezoeker op zoek naar zoveel moge-

lijk informatie over zijn potentiële reis. We moeten ervoor zorgen 

dat we goed vindbaar zijn en een antwoord bieden op de eerste 

vragen van de potentiële toerist. 

g Om de bezoeker te helpen bij het plannen van zijn reis voorzien we op 

de portaalsite voldoende (zoek)functionaliteiten waarbij het mogelijk is 

om een persoonlijke selectie af te drukken of te downloaden op een 

mobiel toestel.

g Toerisme Vlaanderen ondersteunt de boeking van reizen of accom-

modaties door de bezoeker zo goed mogelijk te begeleiden op de 

website. De effectieve boeking gebeurt op de website van een 

partner of aanbieder.

g Ook wanneer de toerist onderweg is, zal Toerisme Vlaanderen 

hem warm maken voor onze bestemming. 

g Eenmaal de bezoeker in Vlaanderen is, moet hij niet alleen fysiek 

maar ook digitaal een persoonlijk onthaal krijgen. Mobiele appli-

caties, websites, augmented reality en locatiegebaseerde sociale 

netwerken vormen daarbij belangrijke toepassingen die we ver-

der zullen uitbouwen en/of waarop we een maximale aanwezig-

heid nastreven.

g Ten slotte sporen we toeristen aan om hun ervaringen te delen en 

andere potentiële toeristen te inspireren via sociale netwerken.
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Top 5 van de congressteden wereldwijd op het vlak van associatiecongressen in 2010

Singapore 725

Brussel 486

Parijs 394

Wenen 257

Seoul 201
* Internationale meetings met minimum 50 deelnemers en/of van minimum 3 dagen (bron UIA)

Marktaandeel MICE markten ten opzichte van alle buitenlandse MICE-overnachtingen in Vlaanderen 2010
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Aanpak voor de MICE markt

Persoonlijk contact en networking zijn bijzonder belangrijk binnen de meetingindustrie. De organisatie van 

een congres gebeurt vaak op maat. Daarom zetten wij, naast regelmatige communicatie naar onze doelgroepen via 

print, website en nieuwsbrieven, volop in op instrumenten waarbij persoonlijke contacten centraal staan:

Klantentevredenheid 
en herhaalbezoek bevorderen

Een voorwaarde voor klantentrouw is dat onze klanten tevreden zijn. Dit kan alleen maar als we onze beloftes waarmaken. Daarom zullen we 

consequent investeren in de ontwikkeling van onze bestemming en innovatie stimuleren. Toeristische productontwikkeling afgestemd op de 

internationale toerist, wordt belangrijker dan ooit.

Internationale topevenementen die onze identiteit en positionering ondersteunen, zullen we mee regisseren vanaf het begin. Ze dragen niet 

alleen bij tot een grotere naamsbekendheid van de bestemming Vlaanderen, maar vormen ook een belangrijke reden voor (herhaal)bezoek.

We zullen het kwalitatief, gastvrij onthaal van de internationale bezoekers verder uitbouwen en toeristische producten nog meer ontsluiten. 

Omdat persoonlijke contacten voor een groot deel de beleving van de bestemming bepalen, streven we er naar om iedereen die in aanraking 

komt met toeristen, te laten uitgroeien tot lokale ambassadeurs. 

We moeten toeristen stimuleren om andere bestemmingen in Vlaanderen te ontdekken. We gaan daarom voluit voor een efficiënt en effectief 

doorverwijzingsbeleid met het oog op hogere bestedingen en meer herhaalbezoeken.

We streven ernaar om toeristen in alle fasen van hun reis, van boeking over bezoek tot herinnering, een wauw-beleving te bieden. Zo willen 

we Vlaanderen laten uitgroeien tot een lovemark. 

Trouwe klanten garanderen een stabiele bron van inkomsten en merkstabiliteit. Ze dragen bij tot het symbolisch ka-

pitaal van onze bestemming. Ze zijn essentieel om de ambities van deze marketingstrategie – economisch rendement 

en symbolisch kapitaal – op lange termijn te realiseren.

beurzen waarop meetingplanners en organisatoren (professional congress organisers, 

destination management companies, ...) sterk aanwezig zijn

lidmaatschap van vakorganisaties en aanwezigheid op netwerkactiviteiten

maximaal uitspelen van de leisuretroeven

famtrips en site prospecties waarbij meetingplanners kennismaken met de bestemming en 

potentiële meetinglocaties



Visit Tourism Flanders to visit Flanders
 Onze marketingstrategie voor de internationale markten wordt dagelijks vertaald in binnen- en buitenland door een

 heel team. Voor vragen of advies, aarzel niet ons te contacteren:  

Onze buitenlandse vertegenwoordigers zijn regelmatig in Brussel. Contacteer ons voor meer informatie of eender welke andere vraag via 
02/504 03 00 of communicatie@toerismevlaanderen.be

Indien u wil samenwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Den Haag

ParijsFrankrijk

france@visitflanders.com 

Duitsland Keulen

deutschland@visitflanders.com

Spanje Barcelona

españa@visitflanders.com

Groot-Brittannië Londen

uk@visitflanders.com

Italië Milaan

italia@visitflanders.com 

vanuit Brussel

danmark@visitflanders.com

Nederland

nederland@visitflanders.com

Denemarken en Zweden 

Brussel

over deze marketingstrategie: 
marketing@visitflanders.com

over het merkverhaal: 
branding@visitflanders.com

over productontwikkeling of evenementen:
productontwikkeling@visitflanders.com

over MICE: 
congres@visitflanders.com

Verenigde Staten en Canada New York

us@visitflanders.com 

Japan Tokyo

japan@visitflanders.com  

China Peking

china@visitflanders.com

India New Delhi & Mumbai 

india@visitflanders.com 

Rusland  vanuit Brussel

russia@visitflanders.com 

sverige@visitflanders.com

Oostenrijk Wenen

österreich@visitflanders.com
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Toerisme Vlaanderen, Peter De Wilde, Grasmarkt 61, 1000 Brussel
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Dienst Communicatie, Grasmarkt 61, 10000 Brussel
communicatie@toerismevlaanderen.be - www.toerismevlaanderen.be
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