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Inleiding 
 
U hebt het als beleidsverantwoordelijke toerisme wel vaker meegemaakt: horeca-
uitbaters of andere inwoners komen bij u terecht met vragen en bedenkingen die te 
maken hebben met andere bevoegdheden. Kampeerterreinen moeten plots aan nieuwe 
stedenbouwkundige en milieunormen voldoen … het mobiliteitsplan houdt geen rekening 
met parkeerplaats voor toeristische activiteiten … de musea in de gemeente of stad zijn 
gesloten wanneer er toeristen komen … culturele evenementen worden te laat 
meegedeeld … Het lijkt wel alsof vroeg of laat alles met toerisme te maken te heeft. 
 
De taak van een schepen of gedeputeerde voor toerisme beperkt zich inderdaad niet tot 
de goedkeuring van het jaarlijkse promotieplan en de ceremoniële aanwezigheid bij de 
opening van een toeristisch seizoen of een horecazaak. En de tijd dat toeristische 
projecten zonder veel poespas onmiddellijk van start konden gaan ligt al lang achter ons.  
 
Om een ernstige kans op slagen te hebben, moeten toeristische projecten om te 
beginnen rekening houden met de ‘markt’. Door de grotere mobiliteit, de stijgende vrije 
tijd en de grotere individualisering worden toeristen steeds meer veeleisend en kritisch. 
Ook de concurrentie op de markt is veel groter. Trouwe klanten, die altijd op dezelfde 
stek hun vakantie nemen, zijn zeldzaam geworden. 
De noodzakelijke investeringen om klanten te werven én terug te laten keren, worden 
hierdoor steeds groter. En dat geldt niet alleen voor de promotie op zich, maar ook voor 
de ontwikkeling van het aanbod. Zowel de kwaliteit van het fysieke aanbod als die van de 
geleverde service moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de toerist – of liever 
nog: deze verwachtingen overtreffen. 
 
Aan de andere kant zijn er de randvoorwaarden waarbinnen het toerisme zich moet 
ontwikkelen. Projecten moeten vandaag de dag voldoen aan stedenbouwkundige 
normen, milieueisen, veiligheids- en mobiliteitsplannen enz... Toerisme dient dus op een 
duurzame manier ontwikkeld te worden waarbij rekening gehouden wordt met de 
draagkracht van het gebied. 
 
Dat is de moeilijke wereld van de toeristische beleidsmaker: hij/zij gaat aan de slag in een 
omgeving waar zoveel actoren een rol spelen, waar de ruimte voor toeristische beleving 
schaars is maar optimaal moet benut worden en waar men steeds meer middelen nodig 
heeft om het toeristisch product op peil te houden.  
 
De beleidsmaker heeft dan twee keuzes. Ofwel ondergaat hij/zij het proces en pakt alle 
complexe problemen aan wanneer ze zich voordoen. Ofwel stelt hij/zij zich pro-actief op, 
en gaat vanuit een toeristische invalshoek de dialoog aan met elk ander beleidsdomein, 
om te komen tot een breed gedragen visie op de toeristische ontwikkeling van de stad of 
streek. 
 
Indien u kiest voor een pro-actief beleid, is toeristische strategische planning een werk-
methode om u te helpen een visie op toerisme te ontwikkelen die rekening houdt met uw 
complexe werkomgeving.  



 3 

 
Wat is het nut van een strategisch plan toerisme? 
 
Een strategisch plan toerisme heeft tot doel, de toeristische marktpositie van de stad 
of de regio te verbeteren . Die betere marktpositie geldt extern, door een betere 
positionering van de regio ten opzichte van zijn belangrijkste toeristische markten. Ze 
geldt echter ook intern, door een visie op toerisme aan te reiken in zijn relatie tot milieu, 
natuurbehoud, ruimtelijke ordening en tewerkstelling. 
 
Een strategisch plan biedt volgende voordelen : 
� Het verbreedt het draagvlak voor de toeristische ontwikkeling in het algemeen en voor 

concrete initiatieven in het bijzonder; 
� Het concentreert de middelen zodat versnippering wordt vermeden; 
� Het verhoogt de efficiëntie bij de realisatie van de plannen; 
� Het vertolkt een toeristische visie ten opzichte van andere beleidsdomeinen; 
� Het zorgt voor de ontwikkeling van toerisme zonder dat de recreatieve draagkracht 

wordt overschreden. 
 
Om alle partners in de toeristisch sector mee achter e en zelfde visie en een 
actieplan te krijgen , kan best volgens zo’n strategisch denkkader te werk worden 
gegaan. Dit denkkader positioneert de regio ten opzichte van de concurrerende regio’s, 
situeert de sterke en zwakke punten van de regio en komt uiteindelijk op basis van deze 
objectieve kenmerken tot een aantal beleidsconcepten. Uit deze beleidsopties dienen 
vervolgens keuzes gemaakt te worden en dit op elk echelon van de diverse partners. 
 
Een strategisch plan is een goede methodologie om bovenlokaal te werken . Het kan 
evenwel op gemeentelijke schaal verfijnd en op Vlaamse schaal geglobaliseerd worden. 
Alle partners worden in het planningsproces betrokken waardoor de beschikbare 
krachten voor de toeristische ontwikkeling optimaal aangewend kunnen worden.  
 
Binnen een strategisch plan toerisme worden de middelen geconcentreerd, de neuzen en 
visies in dezelfde richting gezet, waardoor het mogelijk is snel en efficiënt  het toeristisch 
product op de markt te plaatsen. 
Hoewel planning actie kan stimuleren, kan het ook een verlammend effect hebben 
doordat zoveel energie wordt gestoken in de analysefase en het bedenken van 
strategieën dat beslissingen, en daarna ook concrete resultaten uitblijven. Het is 
belangrijk dat het strategisch plan binnen een beperkte termijn wordt opgesteld. Die 
termijn bedraagt best niet meer dan 14 maanden. 
 
De recreatieve draagkracht wordt als volgt omschreven:De maximale hoeveelheid 
bezoekers die gelijktijdig in een toeristische bestemming kan aanwezig zijn zonder 
negatieve invloeden te veroorzaken op de fysische, economische en socioculturele 
waarden van de gemeenschap en zonder een noemenswaardige daling in de 
bezoekerstevredenheid te registreren. 
 
 
 
 
Wat is strategische planning?  
 
De methodologie van de toeristische strategische planning vindt zijn oorsprong in de 
geografische marketing. Strategische planning is erop gericht te komen tot een lange-
termijnvisie over een geografische entiteit (regio, gemeente, provincie,…). Gezien de 
toekomst grotendeels onzeker is, moeten de regio’s systemen bedenken om de 
ontwikkelingen in de omgeving te sturen en om constructief om te gaan met kansen en 
bedreigingen . De uitdaging voor een toeristische regio bestaat erin zich te ontwikkelen 
tot een dynamisch functionerend systeem dat externe schokken kan absorberen en snel 
en doeltreffend kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. 
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Een definitie  
 
Strategische planning voor toeristisch-recrea-
tieve regio’s is een continu, dynamisch pro-
ces  dat erop gericht is het toeristisch-
recreatieve aanbod  van een gegeven regio 
binnen gegeven randvoorwaarden 
doelgericht  en marktgericht  te ontwikkelen  
teneinde permanente stimulansen te 
scheppen voor de toeristisch-recreatieve 
functies en activiteiten van het betrokken 
gebied. 

Een voorbeeld  
 
Bij de opmaak van het Strategisch Plan 
Toerimse en Recreatie Waasland werd gewerkt 
met een plangroep  van beleidsmakers van de 
provincie, de gemeenten en de Vlaamse 
Overheid, aangevuld met een aantal private 
actoren. Zij sturen het beleidsplan en geven hun 
goedkeuring na elke belangrijke stap.  
Een adviesgroep werd samengesteld uit 
experten in bepaalde aspecten van het toerisme 
in de regio. Zij brengen in iedere fase advies uit 
vanuit hun specifiek domein. Deze groep is 
belangrijk om een maatschappelijke draagkracht 
te creëren voor het plan. 
Er werden tevens een aantal themagroepen  
gehouden voor thema’s zoals ‘recreatief 
medegebruik en ruimtelijke ordening’. 

De strategische planning is een 
proces/instrument  dat in belangrijke mate 
kan bijdrage tot het voeren van een 
geïntegreerd en samenhangend beleid. 
Het is een noodzaak om naar de toekomst 
toe de inspanningen in de toeristisch-
recreatieve sector te stroomlijnen volgens 
de gewenste ontwikkelingen. Het 
planningsproces is een middel om tot een 
geïntegreerde visie te komen en vormt de 
leidraad voor eenieder die, hetzij actief, 
hetzij passief, betrokken is bij de 
besluitvorming en/of de uitvoering van het toeristisch-recreatief beleid binnen een regio.  
 
Strategische planning is een interactief proces , waarbij meerdere betrokkenen moeten 
samenwerken. Er wordt bewust gekozen voor een actieve betrokkenheid van 
verschillende personen en instanties uit verschillende deelaspecten binnen de sector in 
een regio. Strategische planning wordt gevoerd met respect voor het 
subsidiariteitsbeginsel. De bottom-up benadering, waarbij de basispartijen bij de 
beleidsconceptie betrokken worden, leidt tot mobilisatie en geeft uitzicht op partnerschip, 
ook in de operationele fase.  
 
De strategische planning is een continu en iteratief proces , waarin bijsturing van de 
doelstellingen en projecten steeds mogelijk moet zijn en dit na evaluatie.  
 
De strategische planning kan zowel op het niveau van een toeristisch-recreatief 
productelement als op het niveau van een toeristisch-recreatieve regio 
(stad/regio/gewest) geïmplementeerd worden.  
 
Het strategisch planningsproces vormt een noodzakelijke basis om plannen met een 
bepaalde finaliteit zoals communicatie en promotie verder uit te werken.   
 
 
 
 
Hoe een strategische planningsproces organiseren? 
 
 
Wie zit rond de tafel? 
 
Het strategisch planningsproces laat toe om projecten van verschillende instanties met 
verschillende eindverantwoordelijkheid in één beleidsplan  te vatten. De onmisbare 
wisselwerking tussen vrijwilligers en professionelen, publieke en privé-sector, de 
verschillende overheidsniveau’s worden in een dergelijk plan bekrachtigd. Het 
planningsproces legt verantwoordelijkheid bij de diverse geledingen: ieder moet zijn deel 
van het engagement aangaan. 

 
Een strategisch planningsproces wordt best georganiseerd 
volgens een structuur die minimaal drie elementen bevat: 
projectsecretariaat – werkgroep – denkgroep . 
 
Het projectsecretariaat  coördineert en begeleidt het hele 
proces. Het wordt bij voorkeur geleverd door een 
professionele toeristische organisatie. Vanuit het 
projectsecretariaat worden sneuvelnota’s voorbereid, 
worden relevante studies verricht en wordt de opvolging 
van het proces gecoördineerd.  
 
Het strategisch planningsproces wordt opgestart binnen 
een werkgroep , samengesteld uit vertegenwoordigers van 
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bepaalde deelaspecten van het toeristisch-recreatief product. Zowel mensen uit de 
publieke als uit de privésector zullen dus rond de tafel plaatsnemen. De samenstelling 
kan voor elke regio of stad verschillend zijn. Het is aangewezen dat de toeristische 
beleidsverantwoordelijken actief deel uitmaken van de werkgroep. De werkgroep zal 
immers, naast het aanleveren van ideeën en informatie, de strategische keuzes 
vooropstellen, en daarna deze conclusies terugkoppelen naar de diverse beleidsechelons 
en/of naar hun achterban. Het is daarom belangrijk dat de werkgroepleden een mandaat 
hebben om namens hun organisatie, gemeente, belangengroep … te spreken.  
 
In de denkgroep  zetelen domeindeskundigen, bevoorrechte getuigen en onderzoekers. 
De inbreng van deze groep in het strategisch planningsproces kan binnen elke fase van 
het planningsproces gevraagd worden. Bepaalde thema’s kunnen ook verder uitgediept 
worden in een specifieke denkgroep, een themagroep . Personen met een expertise 
binnen één domein worden samengebracht om één bepaald thema grondig uit te diepen. 
Hier kan men verder gaan dan in andere groepen omdat meer expertise aanwezig is.  
 
De rol van Toerisme Vlaanderen  verschilt van regio tot regio, gaande van een 
vertegenwoordiging in de vergaderingen tot effectief zetelen in de werkgroep.  
 
 
Waar halen we de middelen? 
 
Zoals een goed strategisch plan er komt door het samenbrengen van vele ideeën, 
invalshoeken en feitelijke gegevens, zo zal de financiering ervan eveneens 
totstandkomen doordat verschillende betrokken partijen , elk vanuit hun mogelijkheden, 
een gedeelte – letterlijk – voor hun rekening nemen. In de fase van het Actieplan (zie 
verder) wordt duidelijk vastgesteld wie zal bijdragen met welke middelen in de 
verwezenlijking van de diverse geselecteerde projecten. Naar mogelijke subsidiebronnen 
toe vormt het raamwerk van het strategisch plan een voordeel, omdat het een duidelijke 
motivering levert voor een concreet dossier. Wanneer de subsidieverlenende instantie 
ook bij het strategisch plan betrokken is, zal de behartiging van het concrete project vlot 
en snel kunnen gebeuren, omdat de context immers reeds gekend is. 
 
Voor de financiering van de promotie  is het vaak interessant, om de budgetten van de 
diverse individuele partners samen te brengen  om zo de slagkracht van de gevoerde 
acties te verhogen. Zowel op provinciaal als op Vlaams niveau bestaan er ook 
promotionele instapplatforms (zoals gegroepeerde deelname aan buitenlandse 
toeristische beurzen), die ook als een (gedeeltelijke) financieringsbron voor promotie 
kunnen beschouwd worden. 
 
Voor de infrastructureel  gerelateerde takenpakketten van het strategisch plan zal men 
op zoek gaan naar (private) investeerders, gemeentelijke geldbronnen, subsidie-
mogelijkheden op provinciaal, Vlaams of Europees niveau. Organisatorisch kan men 
nagaan of publiek-private samenwerkingsformules bruikbaar zijn.  
Voor het slagen van het plan moeten volgende middelen/financiële maatregelen 
noodzakelijk voorzien worden:  
• middelen voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting van de regio;  
• specifieke financiële stimuli om het verblijfstoerisme uit te bouwen en aan te moedigen; 
• middelen voor toeristische routes en hun bewegwijzering;  
• middelen voor proefprojecten. 
Al deze middelen kunnen best zo geörienteerd worden, dat ze een hefboomeffect  op de 
toeristische mogelijkheden van de regio introduceren of ondersteunen. 
  
Financiële middelen zijn onontbeerlijk, maar zij zijn niet het belangrijkste om tot een 
geslaagde strategische planning te komen. De medewerking en het engagement  van 
de hoofdactoren is primordiaal. Het strategisch plan moet formeel aanvaard zijn om 
effectief als leidraad voor beslissen en handelen te dienen. Daarom is het aangewezen, 
dat een vorm van samenwerkingcontract of uitvoeringsconvenant  getekend wordt. Zo 
consolideert men de engagementen en wordt het strategisch planningsproces ingebed in 
de beleidsvisie van de diverse besturen en partners.  
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Het planningsproces: een overzicht 
 
 

1. 
 

De eerste stappen 
wat willen we? 

 
Initiëren van het planningsproces 

Mission statement / algemene doelstellingen 
 

⇓ 
2. 
 

Waar staan we? 
 

Analyse intern – extern 
 

• Analyse van macrotrends en ontwikkelingen 
• SWOT-analyse 

• Issue-analyse of diagnose 
 

⇓ 
3. 
 

Waar willen we naartoe? 
Hoe willen we daar geraken? 

 
Positionering en Strategische visie 

Strategische en operationele doelstellingen 
 

⇓ 
4. 
 

Wie doet wat tegen wanneer en hoe? 
 

Operationeel plan 
 

⇓ 
5. 
 

En nu aan de slag… 
 

Implementatie 
 

⇓ 
6. 
 

Wat hebben we bereikt en wat liep fout? 
 

Evaluatie en bijsturing 
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Een ‘type-strategisch plan’ bestaat niet. De algemene beginselen van de strategische 
planning moeten telkens weer aangepast worden aan de specifieke situatie. De 
verschillende fasen in het planningsproces, zoals hierna beschreven, zijn dan ook vooral 
bedoeld als een houvast, als een referentiekader, waarbinnen uitdrukkelijk 
geboetseerd kan worden. 
 
Hoewel de verschillende stappen van het strategisch planningsproces hier voorgesteld 
worden in chronologische volgorde, gaat het vaak om een proces waarvan delen zich 
herhalen of volgens verschillende parallelle timings lopen. Het kan bijvoorbeeld best zijn 
dat het luik promotie reeds in strategische doelstellingen verwoord is, terwijl de SWOT- 
analyse van het aanbod net werd gefinaliseerd. Het stappenschema kan en moet dus 
soepel geïnterpreteerd  te worden.  
 
Wél blijft het de bedoeling om binnen een aanvaardbare termijn tot effectieve uitvoering 
van de plannen te komen  (implementatie). Daarom moet er gezorgd worden dat de 
analysefase in verhouding tot de te nemen beslissingen staat, en dat overeengekomen 
opties worden geconsolideerd in beslissingen, verslagen, overeenkomsten en dergelijke. 
 
Deze gestroomlijnde aanpak zal niet alleen resulteren in een betere profilering en 
bijgevolg een betere perceptie van het toeristisch-recreatief product bij de (potentiële) 
toerist en recreant. Het strategisch planningsproces zal eveneens de zoektocht naar de 
nodige steun voor de verdere (kwalitatieve) uitbouw van het product vergemakkelijken. 
De aanwezigheid van een duidelijke visie levert immers een extra argument op ten 
overstaan van (potentiële) participanten.  
 
 
 
 
Het planningsproces stap voor stap 
 
 
 

1. 
 

De eerste stappen 
Wat willen we? 

 
Initiëren van het planningsproces 

Mission statement / algemene doelstellingen 
 

 
Initiëren van het planningsproces 
 
Het proces van strategische toeristische planning vraagt tijd en inzet, en moet ook leiden 
tot effectieve resultaten. Daarom heeft het geen zin om een dergelijk proces op te starten 
als er geen goede reden voor is, als er geen aanvankelijk draagvlak voor bestaat. 
 
Wanneer beslist wordt het strategische planningsproces in een regio te initiëren, is het 
belangrijk om van in het begin de belangrijkste actoren in het toeristische landschap 
van de regio te sensibiliseren en achter het initiatief te krijg en. Zo’n ‘genegotieerde 
eensgezindheid’ verkrijgen is niet steeds eenvoudig. De hoofdactoren zijn afkomstig uit 
verschillende organisaties en instellingen die essentieel zijn bij het planningsproces maar 
die vaak nog nooit in een dergelijke configuratie hebben samengewerkt. Het zijn 
vertegenwoordigers van politieke partijen, publieke organisaties, bestuurlijke overheden 
en personen uit de private sector.  
 
Om in deze fase het overleg te stimuleren, kan men een startdocument opstellen, een 
sneuvelnota , die als basis kan dienen voor de eerste gesprekken en overlegmomenten. 
Later kan ook de SWOT-analyse deze rol vervullen.  
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Enkele algemene doelstellingen  uit het strategisch plan voo r toerisme en 
recreatie voor de stad Antwerpen 
 
� Handhaven top-30: Dit uitgangspunt vereist een marktconforme groei door 

voortdurend in te spelen op gewijzigde socio-economische context, het vermogen om 
zich aan te passen op het vlak van de secundaire productelementen, de 
productontwikkeling, alsook de uitrusting van de stad om bezoekers gepast en 
actueel te onthalen, te informeren en te begeleiden. Met andere woorden: zelfs een 
handhaving vereist een belangrijke inspanning. 

 
� Ambitie top-25: De inzet moet zijn om voortdurend te werken op de onderscheidende 

kernkwaliteiten van de beleving van een bezoek aan Antwerpen. De vrijheid moet er 
zijn en genomen worden om allianties internationaal en nationaal met steden aan te 
gaan, allianties die in de eerste plaats relevant zijn voor de diverse 
product/marktcombinaties. Opportuniteiten dienen actief opgezocht te worden. Met 
andere woorden: ambitie vereist financiële en personele injecties van zowel private 
als publieke actoren. 

Een missie  
 
De Westhoek als toeristische regio heeft een 
driedelige missie: 
� De sector toerisme en recreatie in de 

Westhoek nog verder uitbouwen tot een 
volwaardige economische sector die voor de 
lokale bevolking inkomsten en tewerkstelling 
genereert en aldus een bijdrage levert tot de 
diversificatie en de leefbaarheid van de 
economie in de regio. 

� De Westhoek op een duurzame manier 
verder ontwikkelen en vermarkten als 
toeristisch-recreatieve ‘belevenisregio’ die 
een toppositie blijft bekleden binnen de 
groene regio’s in Vlaanderen. 

� Het ondersteunen van de maatschappelijke 
functie van de Westhoek als een toeristisch-
recreatieve regio voor een belangrijk deel van 
de West-Vlamingen. 

 
 
Bepalen van missie (mission statement) en algemene doelstellingen  

    
Onder missie (mission statement)  verstaat men de 
gebalde stelling die beschrijft welke plaats de regio 
inneemt in relatie tot de omgeving. Het is belangrijk dat 
een antwoord geformuleerd wordt op ten minste de 
volgende vragen: 
- Wat willen we? 
- Voor wie? 
Het oplossen van deze vragen is belangrijk. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat niet in de eerste plaats gewerkt 
wordt om de toerist aan te trekken maar wel om de 
toeristische sector in de regio te laten bloeien. De missie 
vormt het algemeen kader: de lijnen gelden voor een 
lange tijd en zijn vaak maatschappelijk geïnspireerd. Er 
dient rekening gehouden te worden met de waarden die 
men wil uitdragen. Het is dan ook geen probleem dat de 
missie idealen bevat. 
 
Door dit mission statement helder te beschrijven, kunnen 
vele onnodige discussies vermeden worden en is het 

voor de participanten duidelijk waar men naartoe wil met de geografische entiteit. Ook 
voor communicatie met de buitenwereld is een kort en krachtig geformuleerde missie 
nuttig. 
 
Toch mag de missie geen slogan worden of een lege doos blijven, zij moet invulling 
krijgen. Daarom wordt de korte, gebalde formulering vertaald naar een aantal algemene 
doelstellingen  die de belangrijkste elementen van het mission statement verder 
verduidelijken of uitwerken. Het zijn welafgewogen doelstellingen op langere termijn die 
rekening houden met een duurzame ontwikkeling van het toerisme, en dus ook met de 
openbare ruimte, het welzijn en de tewerkstelling van de lokale bevolking enz… Hier 
reeds opent zich de discussie over de plaats die toerisme zal innemen ten opzichte van 
deze ‘andere’ beleidsdomeinen in de ontwikkeling van de regio. 
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2. 
 

Waar staan we? 
 

Analyse intern – extern 
 

• Situatieanalyse 
• SWOT-analyse 

• Issue-analyse of diagnose 
 

 
In deze analysefase wordt een systematisch onderzoek verricht naar de kenmerken van 
de regio . Uitgaande van een inventarisatie van het toeristisch-recreatief weefsel en van 
een situatieanalyse worden de concurrenten  van de regio bepaald; worden de 
belangrijkste macro-trends en ontwikkelingen  met invloed op de regio als toeristische 
bestemming in kaart gebracht en wordt een sterkten/zwakten, kansen/bedreigingen  
analyse gemaakt (SWOT-analyse). De regio moet immers kunnen inspelen op de steeds 
sneller veranderende omgeving met nieuwe product/marktcombinaties.  
Bij de verdere ontwikkeling van het toeristisch product is het ook belangrijk rekening te 
houden met de recreatieve draagkracht van het gebied. Toerisme Vlaanderen 
ontwikkelde twee methodologieën om dit te meten, één voor het stedelijk en één voor het 
buitengebied. Diverse gegevens uit de situatieanalyse kunnen hiervoor gebruikt worden. 
Een volledige draagkrachtmeting is in de scope van een strategisch plan niet nodig. 
 
De analysefase is een heel arbeidsintensief proces, alle betrokkenen moeten 
geraadpleegd worden en hun stem laten horen. In de praktijk worden er vergaderingen 
belegd waarbij zoveel mogelijk actoren betrokken worden. Tijdens deze vergaderingen 
wordt de situatieanalyse kritisch doorgenomen met alle partijen. Vaak leidt dit tot 
wederzijds begrip. Het leggen van spontane contacten leidt vaak reeds tot een 
verbeterde informatiedoorstroming. 
Desondanks is deze fase vaak moeilijk : beleidsverantwoordelijken voelen zich 
aangesproken en hebben niet graag dat er gewezen wordt op verkeerd genomen 
beslissingen uit het verleden. Deze kritiek moet positief benaderd en omgezet worden in 
een waardevolle toekomstformulering. Het kan bijvoorbeeld dat tijdens deze 
bijeenkomsten wordt geconcludeerd dat de regio of stad niet over een adequaat 
toeristisch netwerk van veilige, aantrekkelijke fietspaden beschikt. Dit tot grote ergernis 
van de schepen die jarenlange inspanningen deed inzake het verkeersvrij maken van de 
stad. Het is op dat ogenblik belangrijk te verduidelijken dat verkeersvrij maken van de 
stad wel waardevol is maar een andere doelstelling voor ogen had dan de aanleg van 
een toeristisch fietsnetwerk. 
 
Dit deel neemt vaak vele pagina’s van het plan in beslag. De omvang van het plan kan 
soms ontmoedigend werken om het te gebruiken. De situatieanalyse en de opsommingen 
van de kansen/bedreigingen en sterkten/zwakten moeten niet in het plan staan om ermee 
te kunnen werken. Daarom worden deze twee delen in een aparte bijlage toegevoegd. 
De SWOT-confrontatiematrix en de issueanalyse worden wel in het plan opgenomen 
omdat deze de opties bepalen waaruit kan gekozen worden in de volgende fases. 
 
 
Situatieanalyse 
 
Om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie van het toerisme in het gebied is het 
maken van een situatieanalyse noodzakelijk. De situatieanalyse bestaat uit twee delen: 
een externe en een interne analyse. 
 
Interne situatieanalyse 
 
In de interne situatieanalyse worden het huidige aanbod  alsmede de vraag  inzake 
toerisme in de regio behandeld 
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Verschillende technieken voor de externe 
omgevingsanalyse  
 
• Imago- onderzoek en steekproef bij de doel-
groepen 
Via een imago-onderzoek wordt het beeld in 
kaart gebracht dat de buitenwereld heeft op 
de regio. Dit kan uitgevoerd worden via 
interviews, enquêtes of paneldiscussies.  
 
• Netwerkanalyse 
De netwerkanalyse zou men een 
voorgecodeerde omgevingskaart kunnen 
noemen. Zij brengt volgens een vast stramien 
regio’s en ontwikkelingen in de omgeving van 
de regio in relatie tot de regio in kaart.  
 
• Destep-checklist 
DESTEP staat voor demografische, 
economische, sociale, technologische en 
politieke ontwikkelingen. Via desk research, 
discussie of raadplegen van deskundigen 
worden de belangrijkste DESTEP-
ontwikkelingen in kaart gebracht.  
 
• DELPHI-onderzoek 
De Delphi-methode helpt inzicht te vergroten 
in de ontwikkelingen door het raadplegen van 
deskundigen en het afwegen van door hen 
gegeven oordelen. 

 
In de aanbodsanalyse wordt een inventaris gemaakt van alle bestaande toeristische 
infrastructuur. Het gaat hierbij zowel om het primair en het secundair product als om de 
ondersteunende voorzieningen in de hele regio. De componenten die samen het 
toeristisch-recreatief product vormen of er mee samenhangen zijn:  
� het fysisch en stedelijk landschap, de attracties en bezienswaardigheden, de 

evenementen en de concentratie van beslissings- en kenniscentra; 
� de horeca, de logiessector, het congres- en seminarie-wezen en het winkelaanbod; 
� de functionele context: het imago en de promotie, de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid, nutsvoorzieningen en het onthaal- en informatienetwerk. De 
onthaalpunten moeten goed in beeld gebracht worden. Op veel plaatsen, zoals logies, 
attracties, bezoekerscentra, fietsinrijpunten, … worden toeristen onthaald. Op de 
diverse punten hebben toeristen nood aan andere soorten informatie. Het is dus 
belangrijk dat in de situatieanalyse aan bod komt welke informatie waar gegeven 
wordt. Het cartografisch uitzetten geeft hier een absolute meerwaarde. Ook een 
analyse van de bezoekersstromen is een belangrijk onderdeel. Het is belangrijk een 
onderscheid te maken tussen week en weekend en het type bezoeker (vervoermiddel, 
wat bezoekt hij, daguitstap, …). 

� de sociale context: de houding van de samenleving ten opzichte van het toerisme en 
de recreatie.  

 
In de vraaganalyse worden de omvang en de kenmerken van de huidige doelgroepen in 
de regio/stad/gemeente geschetst. Met doelgroepen worden niet enkel de geografische 
markten en leeftijden bedoeld maar er dient ook onderzocht te worden welke typen 
toeristen op basis van zijn behoeften komen (zie bijlage). 
 
Externe situatieanalyse 
 
In de externe analyse worden macrotrends en ontwikkelingen op vlak van economie, 
technologie, politiek-institutioneel gebeuren, demografie, welvaart, fysieke omgeving 

(bijvoorbeeld ruimtelijke ordening) en socio-cultureel 
gebeuren, die hun stempel kunnen drukken op de 
toekomstige evolutie in het toeristisch gebeuren van de regio, 
opgenomen. Het is dan ook belangrijk om de relevante 
trends te herkennen , en ze zo goed mogelijk te vertalen 
naar concreet verwachte kwantitatieve en kwalitatie ve 
ontwikkelingen  langs vraag- en aanbodzijde van de 
toeristisch-recreatieve markt.  
 
In deze fase verzamelt men ook de relevante informatie met 
betrekking tot consumenten, huidige en potentiële 
interessante markten, informatiebehoefte, enz. (bestaande en 
potentiële klantengroepen). 
 
 
SWOT-analyse  
 
De bedoeling van de SWOT-analyse is het opsporen van de 
interne sterkten en zwakten  van de regio en het bepalen 
van de externe kansen en bedreigingen  waarmee de regio 
zich geconfronteerd ziet. Hierbij houdt men rekening met de 
gedetecteerde macrotrends, veranderingen in levensstijl 
enz…  
Uit deze analyse kunnen strategische denkpistes afgeleid 
worden, situaties of evoluties waarop de regio een antwoord 
moet vinden (strategische keuzes of product/markt-
combinaties). Kansen in de externe omgeving zal men 
trachten te benutten en interne sterkten moeten ontplooid 

kunnen worden. Externe bedreigingen zal men trachten te vermijden of te voorkomen, en 
interne zwakten moeten opgelost worden. De resultaten uit de initiatiefase (vb. de 
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commentaren en denkpistes naar aanleiding van een sneuvelnota) kunnen tevens als 
input dienen en sturend werken voor de SWOT-analyse.  
 
 
Sterkten en Zwakten 
 
Centraal hierbij staat de vraag welke factoren bijdragen tot het succes van de toeristische 
regio en welke factoren het gebied verzwakken. Het gaat dus om een analyse van de 
interne analyse in termen van zwakten en sterkten. Op basis hiervan kunnen 
doelstellingen worden geformuleerd die de slagkracht van het gebied moeten versterken.  
 
De sterkte of zwakte wordt steeds in relatie gebracht tot wat een doelgroep verwacht. 
Een belangrijk uitgangspunt in deze fase is de vergelijking maken met de concurrenten. 
Op basis van een omschrijving van de klanten en de eventuele toekomstige klanten wordt 
nagegaan welke bestemmingen/regio’s concurrenten van de eigen regio zijn.  
Het komt er dan op aan te na te gaan welke elementen uit de interne situatieanalyse 
sterke en zwakke punten zijn tegenover de concurrenten en hoe sterk of zwak die punten 
zijn. 
 
De sterkte/zwakte-analyse kan zowel op algemene macro-schaal inzichten opleveren, als 
op een meer gedetailleerd niveau. Als sterke punten van ‘Antwerpen’ kan men 
formuleren: het uitgebreide gevarieerde shopping apparaat, de goede bereikbaarheid, …. 
Voor het ‘uitgebreide gevarieerde shopping apparaat’ kan men echter ook meer concrete 
sterken punten formuleren: het exclusieve van de diamant, de mode en de speciality 
goods, … 
 
Kansen en bedreigingen 
 
De externe ontwikkelingen worden geanalyseerd op kansen en bedreigingen ten opzichte 
van de missie. Ontwikkelingen zijn nooit op zichzelf een kans of bedreiging maar worden 
dit pas in relatie tot de doelen die men nastreeft.  
 
Een kans  (opportuniteit) is een gunstige ontwikkeling in de externe omgeving waar een 
regio, mits hij erop inspeelt, een concurrentieel voordeel uit kan halen.  
 
Een bedreiging  is een ongunstige ontwikkeling in de externe omgeving die, indien de 
regio geen doelgerichte acties onderneemt, tot een erosie van de marktpositie kan leiden.  
 
De SWOT-confrontatiematrix 
 
Een SWOT-confrontatiematrix is een van de methoden om de volgende fase, de 
diagnose scherp te stellen. 
In de SWOT-confrontatiematrix worden sterkten en zwakten enerzijds afgewogen 
tegenover de kansen en bedreigingen. De elementen die hieruit naar voor komen kunnen 
gebruikt worden in de verdere stappen.  
 
Het is echter niet de bedoeling om ieder punt uit de lijst die in de vorige stap is opgesteld 
te behandelen. Men beperkt zich hier best tot een confrontatie tussen de prioritaire 
sterkten en zwakten en de prioritaire kansen en bedreigingen. De confrontatie gebeurt in 
een matrix met vier kwadranten.  



 12 

 
 Kansen: K1, K2 Bedreigingen: B1, B2 
Sterkten: 
S1 
S2 
 

Stellen deze sterkten ons in 
staat om deze kansen te 
benutten? 

Stellen deze sterkten ons in 
staat om deze bedreigingen 
af te weren? 

Zwakten: 
Z1 
Z2 
 

Verhinderen deze zwakten 
het ons om deze kansen te 
benutten? 

Verhinderen deze zwakten 
het ons om deze 
bedreigingen af te weren? 

 
Bij de combinaties in het SK (sterkte kans) kwadrant kunnen de beschikbare 
mogelijkheden maximaal benut worden. De sterke punten kunnen gebruikt worden om 
nieuwe zaken te proberen en bestaande verder te ontwikkelen. 
Bij de combinaties in het SB (sterkte bedreiging) kwadrant worden de bedreigingen 
gecompenseerd door de eigen sterkte. Het komt er op aan om de bedreiging zo goed 
mogelijk terug te dringen. 
Bij de ZK (zwakte kans) combinaties gaat het erom de mogelijkheden die de markt biedt 
maximaal te benutten en tegelijk daarmee de eigen zwakke punten te minimaliseren.  
Bij de combinaties in het ZB (zwakte bedreiging) kwadrant komt het er op aan zicht te 
krijgen op het effect van eigen beperkingen en bedreigingen uit de omgeving. Vaak is het 
hier de bedoeling om de bron van beide elementen op te heffen. 
 
  
Issueanalyse of diagnose 
 
Op basis van de SWOT-confrontatiematrix kunnen de belangrijkste issues (kwesties) 
waar een regio mee geconfronteerd wordt, afgelijnd worden.  Zo ontstaat een diagnose, 
en een overzicht van mogelijke maatregelen. Het gaat hier steeds om een aantal 
belangrijke keuzes die voorliggen : moeten we investeren in congresinfrastructuur, of 
kunnen we de toekomst aan met de bestaande? moeten we promotioneel nieuwe 
markten aflijnen of moeten we de middelen meer concentreren? moet er in de regio een 
sterke toeristische trekker komen of kiezen we voor uitbouw van het bestaande? is er 
behoefte aan nieuwe hotels of stimuleren we beter om het bestaande aanbod aan te 
passen?… Voor elk issue (kwestie) moeten mogelijke opties en hun consequenties 
onderzocht worden. Typisch is dat met elke optie belangrijke investeringen gepaard 
kunnen gaan en ze een engagement op lange termijn impliceren.  
 
Het is zeer belangrijk dat men gedurende de diagnose van het strategische 
planningsproces kan gebruik maken van een aantal verschillende en eventueel sterk 
uiteenlopende opties . Hoe breder de strategieën aangebracht worden, des te 
effectiever kan gekozen worden. Een regio moet niet aan een strategisch plan beginnen 
indien het enkel tot doel heeft de bestaande maatregelen te herbevestigen. Men moet 
durven kritische en innovatieve standpunten innemen.  
 
Om te komen tot een diagnose kan aan de hoofdactoren (individueel) gevraagd worden 
op basis van de omgevingsanalyse een beeld te bepalen van hoe de regio er zou gaan 
uitzien wanneer men bepaalde keuzes zou maken. Dit kan leiden tot een aantal 
mogelijke scenario’s  voor de verdere ontwikkeling van de regio. In deze fase worden al 
deze scenario’s opgesomd. Er worden nog geen keuzes gemaakt. 



 13 

3. 
 

Waar willen we naartoe? 
Hoe willen we daar geraken? 

 
Strategische visie 

Strategische en operationele doelstellingen 
 

 
Uit de vorige fasen van het planningsproces beschikken we over verschillende 
diagnoses, probleemformuleringen. In deze derde fase worden de keuzes gemaakt  uit 
de opties die voorliggen uit de issue-analyse. Er wordt een antwoord gegeven op de 
vraag ‘waar kunnen en willen we naartoe en op welke termijn?’. Er moet in deze fase een 
strategische visie worden geformuleerd met strategische doelstellingen en met een 
opsomming van strategische projecten. 
 
 
Een strategische visie 
 
In de strategische visie die men gaat definiëren, moet men aangeven op welke manier 
men zich met succes op de toekomstige markt wil pro fileren.   
 
Binnen de strategische visie worden de keuzes gemaakt ten aanzien van de te bewerken 
markten én het te ontwikkelen aanbod en hun onderlinge relaties: 
� selectie van geografische markten; 
� selectie van doelgroepen binnen deze geografische markten; 
� selectie van belevingen en de positionering; 
� ontwerp van product (of belevings) / marktcombinaties; 
� positionering van deze product (of belevings) / marktcombinaties ten opzichte van 

concurrentieel aanbod; 
� keuze van waar en hoe (inkleding onthaalpunten, type informatie, …) de toerist zal 

onthaald worden. Welke steden en gemeenten krijgen een A en welke een B-kantoor? 
 
Dit heeft als gevolgen dat: 
� een globaal beeld zich zal aftekenen van hoe de regio zich moet positioneren ten 

opzichte van uitdagingen, hoe bedreigingen afgewend moeten worden, hoe op kansen 
ingespeeld moet worden,…; 

� de zich ontwikkelende algemene doelstellingen definitief worden vastgelegd en verfijnd 
gedurende deze fase; 

� de verschillende actoren meer vertrouwd zullen geraken met de te ontwikkelen 
strategische projecten; 

� de dynamiek onder de betrokkenen zal toenemen nu de leidraad voorhanden is; 
� de visie de concrete projecten mee zal gaan legitimeren (of net niet).  
 
 
De positionering is in deze fase een onderdeel dat de nodige aandacht verdient. Op basis 
van de issue-analyse gaat men de onderscheidende en meerwaardecreërende 
elementen en belevingen in functie van de missie en rekeninghoudend met de 
markttrends, kiezen. Dit is het beeld dat zal uitgedragen worden en de acties moeten 
hierin passen.  
 
Het maken van deze keuze is heel belangrijk omdat dit de verdere strategie en acties 
bepaalt. Deze keuzes moeten dan ook zeer doordacht en grondig gemaakt worden. Het 
is belangrijk dat de positionering door alle stakeholders gedragen wordt. Indien zij hier 
achter staan zal de toerist de bestemming ook op deze manier ervaren. Het is belangrijk 
dat de belofte die naar de toerist gemaakt wordt ook waargemaakt wordt eens hij er is. 
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Enkele doelstellingen geformule erd in het 
strategisch toeristisch plan voor Haspengouw: 
 
� Fysisch uitbouwen van de toeristische kernproducten. 
� Uitwerken van een prijsstrategie. 
� Uitwerken en toepassen van een distributiestrategie. 
� Continu verbeteren van de efficiëntie van interne 

kernprocessen. 
� Inzicht verwerven in de klantenbehoeften en 

tevredenheid van de prioritaire doelgroepen. 

Strategische en operationele doelstellingen 
 
De strategische visie wordt vertaald in een aantal strategische en operationele 
doelstellingen en later strategische projecten, die uitmonden in actieplannen. Er moet niet 
alleen consensus groeien over de doelstellingen maar ook over de wijze waarop ze 
nagestreefd zullen worden.  
 
Eens alle partners akkoord zijn over een ontwikkelingsrichting (strategische visie en 
doelstellingen), worden operationele doelstellingen  bepaald. Men buigt zich over de 
vragen “op welke manier kunnen de strategische doelstellin gen bereikt worden en 
binnen welke termijn?”  De operationele doelstellingen geven een concrete invulling aan 
de strategische doelstelling in de loop van de volgende jaren. Het zijn door het beleid 

concrete vooropgestelde resultaten die op korte 
termijn bereikt moeten worden. 
  
Het gaat hierbij zowel om kwantitatieve als 
kwalitatieve doelstellingen, die een gewenste 
richting aangeven aansluitend bij de visie. Er 
worden in deze fase reeds prioriteiten 
aangegeven.  
 
Per doelstelling worden verschillende concrete 
strategieën ontwikkeld en vervolgens worden 

deze alternatieven getoetst: 
� heeft de regio de nodige middelen voor de implementatie ervan ? 
� uit welke factoren blijkt de kans op succes bij een bepaalde strategie? 
 
Een operationele doelstelling voor de strategische doelstelling 2 (zie kadertje hoger) is:  
‘Het opstellen van elementen die de prijs bepalen’. 
 
Belangrijk bij het einde van deze fase is dat het plan gedragen wordt door het beleid. 
 
 
 

4. 
 

Wie doet wat tegen wanneer en hoe? 
 

Operationeel plan 
 

 
De gekozen  strategieën worden geïmplementeerd door middel van acties , 
samengebracht in een operationeel plan (of actieplan). Het operationeel plan geeft aan 
welke acties ondernomen moeten worden (gerelateerd aan een of meerdere strategieën), 
wie verantwoordelijk is voor de uitvoering (overheidsdiensten, ondernemers, not-for-
profit),  op welke termijn de acties afgerond moeten zijn (korte, middellange, lange 
termijn), een prioriteitsstelling en indien mogelijk de kostprijs. 
 
Door het koppelen van strategie en operationeel plan dwingt men zich selectief te zijn. 
Het is belangrijk om in functie van de beschikbare middelen realistisch te denken.  
 
Het actieplan richt zich op minimum 5 actiedomeinen : 
� infrastructuur,  
� animatie;  
� promotie;  
� onthaal;  
� vorming en opleiding. 
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Voor elk van deze actiedomeinen bepaalt het actieplan wie de verantwoordelijkheid 
draagt en wie de partners zijn om de acties te realiseren. Er wordt ook genoteerd op 
welke termijn (kort, middellang of lang) de acties gerealiseerd worden, welke de 
prioriteiten zijn en hoe de acties opgevolgd en geëvalueerd worden. Er kan ook 
aangegeven worden waar middelen voor de realisatie gehaald kunnen worden. Het is 
echter niet de bedoeling om de acties al tot in het detail uit te werken.  
 
Bij het opstellen van de acties moet men zich zeer bewust zijn van de nieuwste 
mogelijkheden en ontwikkelingen. Social media spelen tegenwoordig een belangrijke rol 
in het communicatieverhaal. Mobiele ontwikkelingen kunnen interessant zijn voor 
ontsluiting van sites. Digitale middelen ontwikkelen zich snel. Het plan moet rekening 
houden met de nieuwste ontwikkelingen en de ruimte laten om tijdens de looptijd van het 
plan hier flexibel op te kunnen inspelen. 
 
Eens het plan goedgekeurd wordt het als toetsingsbasis en beleidskader gezien 
waarbinnen de projecten ontwikkeld worden, betoelaagd worden op alle niveaus enz… 
Dit leidt tot optimale inzet van werkkracht op elk echelon van de toeristische sector. Om 
het plan zo goed mogelijk te realiseren wordt een jaarlijks actieplan  opgesteld, zodat 
jaar na jaar duidelijk is wat concreet gerealiseerd zal worden. 
 

Een actieplan  
 
In het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in het Hageland werden onder andere volgende 
communicatie-acties opgenomen en werd een uitspraak gedaan over budget en termijn: 
 

Communicatie-instrument Verantwoordelijke Communica tiedoelgroep Prioriteit 

Algemeen    

Integratie van nieuw logo en slogan in alle 

publicaties en aangepaste beeldvorming 

TVB en  

VVV Hageland 

Breed ++++ 

Sterkere aanwezigheid van arrangementen 

Hageland in vakantieboek Vlaanderen 

Vakantieland 

TVB en  

VVV Hageland 

  

Advertenties    

Deelname marketingcampagne Vlaamse 

regio’s van Toerisme Vlaanderen op 

binnenlandse markt (Vlaams-Brabant met 3 

entiteiten gericht op imago-vorming met 

coupons voor aanvragen streekgids) 

TVB Potentiële consumenten 

van korte vakanties en 

dagtoerisme in Vlaanderen 

en Nederlandstalig Brussel 

++++ 

Deelname marketingcampagne Vlaamse 

regio’s van Toerisme Vlaanderen voor 

Nederland  

TVB Potentiële consumenten 

van korte vakanties in 

Nederland 

+++ 

Diverse advertenties omtrent Vlaams-

Brabant met 3 entiteiten (gericht op 

imagovorming met coupons voor aanvragen 

streekgids) 

TVB  Vlaanderen en 

Nederlandstalig Brussel 

+++ 

 
Voor de communicatie naar inkomend toerisme stellen we voor om in een eerste periode (2004-2005) de 
regionale promotiepool te ontwikkelen en het budget te behouden op 150 000 euro. De bedoeling is 
echter om het budget op een efficiëntere manier aan te wenden.  
 
In een tweede fase (2006-2007) pleiten we voor een verhoging van het budget voor promotie tot  
175 000 euro.  
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5. 
 

En nu aan de slag… 
 

Implementatie 
 

 
Eens het actieplan door alle betrokken partners goedgekeurd is, kan het strategisch plan 
doorgevoerd worden in de regio. De implementatie van het strategisch plan is de kroon 
op het werk. Een strategische visie, strategische doelstellingen, … worden uiteindelijk 
beoordeeld op de concrete uitvoering ervan . Het uitblijven van acties maakt het 
strategische plan tot een lege doos. Het is daarom belangrijk te anticiperen op kleine 
resultaten op korte termijn die passen binnen de missie, de visie en de doelstellingen en 
anderzijds lange termijn objectieven te stellen.  
 
De uitvoering van de maatregelen uit het actieplan moeten worden opgevolgd  en de 
resultaten geanalyseerd . Gezien het strategisch planningsproces geen inert gegeven is, 
kan het steeds bijgestuurd worden. Iedereen moet zich wel houden aan de gemaakte 
‘actieafspraken’. Als alle essentiële partijen betrokken werden bij het uitstippelen van de 
strategie kan dit geen probleem zijn. Minimaal jaarlijks wordt een voortgangsrapport 
opgesteld voor alle betrokken partijen.  
 
 
 

6. 
 

Wat hebben we bereikt en wat liep fout? 
 

Evaluatie en bijsturing 
 

 
Op een strategisch plan staat een termijn: het wordt steeds goedgekeurd voor een 
bepaalde periode . Tijdens deze periode wordt het permanent geëvalueerd in functie van 
doelbereiking, effectiviteit en efficiëntie. De doelstellingen, strategieën en acties van het 
strategisch toeristisch plan voor de regio kunnen eventueel worden bijgestuurd in functie 
van de gewijzigde omgevingsfactoren (markt, concurrentie, interne kenmerken, externe 
omgeving). Het is dan ook noodzakelijk een permanente monitoring  van de externe en 
interne omgeving uit te voeren. Per doelstelling worden indicatoren gegeven en wordt 
vastgelegd wat de meetfrequentie en eventueel het te bereiken doel is. Bij de afloop van 
het strategisch plan dient men over voldoende gegevens te beschikken om de realisatie 
van de verschillende doelstellingen te kunnen meten en evalueren. 
 
Deze fase ligt niet altijd voor de hand omdat het vaak een extern bureau is dat het plan 
maakt maar niet de monitoring doet. Daarom moet een handig format worden 
aangeboden om dit op een eenvoudige manier te doen. Het moet ook duidelijk zijn wie 
verantwoordelijk is voor de monitoring.  
Bij het plan wordt een bijlage opgenomen met een overzicht van de indicatoren waarmee 
men de opvolging doet. Dit is een deel dat uit het plan kan genomen worden en dat kan 
ingevuld worden. 
Het moet ook duidelijk zijn wat de bron van de indicator is en de meetfrequentie. 
 
Op het einde van de voorziene periode kan een nieuwe planningscyclus ingezet worden.  
 


