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Woord vooraf 

Toerisme Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat 

werd opgericht bij decreet van 10 maart 2004, laatst grondig gewijzigd bij decreet van 8 juli 2011. 

Toerisme Vlaanderen maakt deel uit van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (iV) en 

investeert in de ontwikkeling en internationale promotie van Vlaanderen als toeristische topbe-

stemming, gekend voor zijn toegankelijkheid en baanbrekend vakmanschap en gedragen door 

een (professionele en) concurrentiële sector. 

 

In 2012 werd de interne herstructurering van Toerisme Vlaanderen uitgerold. De nieuwe strate-

gie werd opgenomen in een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2013-2015. Dit jaar-

onderneminsplan geeft uitvoering aan de nieuwe beheersovereenkomst en de hierin opgenomen 

strategische doelstellingen. Toerisme Vlaanderen is een efficiënter en meer doortastend agent-

schap geworden. In 2013 zullen we nagaan of op bepaalde vlakken de herstructurering nog kun-

nen worden verfijnd. 

 

Kennis is de hefboom bij het bepalen van strategische beslissingen. Het verzamelen van indica-

toren is noodzakelijk voor de toeristische beleids- en bedrijfsvoering door Toerisme Vlaanderen 

en haar partners. In 2013 zullen we verder met de toeristische partners afspreken wie welke 

kennis zal verzamen en hoe ze precies wordt ontsloten. We zullen eveneens een kenniscommu-

nicatieplan opstellen waarin we duidelijk maken hoe we de gepaste kennis bij de juiste gebruiker 

kunnen brengen. Begin 2013 zullen hotelsector en de toeristische diensten reeds de vernieuwde 

hotelbarometer in gebruik kunnen nemen. Hierdoor zullen de bezettingsgraden veel gebruiks-

vriendelijker, juister en dynamischer ontsloten worden via de Toerismedatabank van Toerisme 

Vlaanderen. 

 

Toerisme Vlaanderen zal in 2013 verder investeren in grote evenementen. Voor het project 100 

jaar Groote Oorlog werden in 2012 reeds een aantal infrastructuurprojecten afgerond, maar tal 

van andere projecten zijn in volle uitvoering en zullen in 2013 of begin 2014 worden voltooid. De 

evenementen worden in 2013 verder voorbereid. Toerisme Vlaanderen heeft voor 100 jaar Groo-

te Oorlog een algemeen marketingplan opgesteld en zal in 2013 (en 2014) gastregio zijn op 

WTM (World Tourism Market), de belangrijkste professionele reisbeurs voor de Angelsaksiche 

wereld.  

In 2013 start Toerisme Vlaanderen ook het project Ronde 100 op. Voor Toerisme Vlaanderen is 

de 100ste verjaardag van “Vlaanders Mooiste” een uitgelezen kans om Vlaanderen toeristisch te 

promoten als unieke fiets- én wielerregio. Met het project Ronde 100 integreert Toerisme Vlaan-

deren talrijke inspanningen op het vlak van promotie, productontwikkeling, onthaal,…in één sa-

menhangend verhaal waaraan tal van toeristische partners meewerken. 

Toerisme Vlaanderen zal in 2013 uiteraard verder inzetten op sociaal toerisme. Zo is het onze 

betrachting om in 2013 nog meer vakantiegangers via het Steunpunt Vakantieparticipatie op va-

kantie te laten gaan en zullen we ernaar streven om het kortingsaanbod bij de verblijven en at-
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tracties nog te verhogen. De inhaalbeweging Jeugdherbergen gaat onverminderd verder. We 

verwachten dat het nieuwe jeugdverblijf De Hagaard in Overijse tegen het najaar de eerste 

jeugdgroepen zal ontvangen. Met het project “Vakantie met Zorg” wil Toerisme Vlaanderen te-

gemoet komen aan de grote nood  aan geschikte vakantieaccomodatie voor ouderen en mensen 

met specifieke handicaps. In 2013 zal een denktank ervaringen van uitbaters van zorgverblijven 

uitwisselen en lacunes en knelpunten boven water brengen.  

 

Dit jaarondernemingsplan bestaat uit drie delen. Het eerste deel vertaalt de strategische en ope-

rationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst in jaardoelstellingen. Het tweede deel be-

schrijft de vereiste personele middelen om de kerntaken en doelstellingen waar te kunnen maken 

en duidt het verschil tussen de bestaande personeelsbezetting en de vereiste personeelsbezet-

ting. Dit verschil wordt beschreven in kwantitatieve en kwalitatieve termen. Het derde deel be-

schrijft de vereiste financiële middelen om de kerntaken en doelstellingen waar te kunnen ma-

ken. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter De Wilde 

Administrateur-generaal 
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DEEL 1. Jaarplanning 

 

In dit hoofdstuk geven we de jaarplanning voor 2013 weer. In de beheersovereenkomst zijn de 

strategische organisatiedoelstellingen (SD) en operationele organisatiedoelstellingen (OD) opge-

nomen die de beleidsdoelstellingen vertalen in bedrijfsdoelstellingen. Zij worden in deze jaar-

planning verder verfijnd tot de resultaten die we in 2013 moeten behalen onder de vorm van 

jaardoelstellingen met heldere indicatoren en prestatienormen.  
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SD 1: Toerisme Vlaanderen maakt de toeristische sector meer kennis- en strategiegedreven 

 

 

OD 1.1 Kennisbehoeften en –beschikbaarheid zijn op een systematische manier in kaart gebracht 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De kennisagenda met de prioriteiten en af-

spraken met de sector zijn vastgelegd. 

Datum 31/3/2013 De kennisagenda is opgesteld. Onder meer voor Toeris-

me voor Allen en congrestoerisme zijn de kennisbehoef-

ten en kennisbronnen in kaart gebracht en geïntegreerd in 

de kennisagenda.  Met alle partners moeten nu de nodige 

afspraken gemaakt worden wie welke indicatoren zal ver-

zamelen en in welk samenwerkingsverband.  

2. Een traject voor het actualiseren van de ken-

nisagenda is opgesteld. 

Datum 31/12/2013 Tegen 31/05/2014 moet de tweejaarlijkse actualisatie van 

de kennisagenda beschikbaar zijn. 
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OD 1.2 Kennisproducten zijn uitgevoerd volgens de planning uit de kennisagenda 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De studie van de vraag naar behoeften en 

concurrentieanalyse van de congresinfra-

structuur is uitgevoerd.  

Datum 31/12/2013 De huidige gegevens over het zakentoerisme (profiel, 

zakentoerist, bestedingen, informatiebronnen,…) zijn sterk 

verouderd en moeten opnieuw bevraagd worden. 

2. Marktonderzoeken en statistieken zijn be-

schikbaar volgens de timing en frequentie uit 

de kennisagenda. 

Datum 31/12/2013 Dit omvat de jaarlijkse publicatie van de TIC, het maande-

lijks updaten van de overnachtings-en aankomstcijfers, 

publicatie van de kerncijfers,… 

3. De dataverzameling en analyse met betrek-

king tot Toerisme voor Allen-doelgroepen 

volgens de kennisagenda is uitgevoerd. 

Datum 31/12/2013 De participatiegraad, het reisgedrag en de behoeften van 

doelgroepen dient opgevolgd, alsmede de kenniselemen-

ten die betrekking hebben op Toerisme voor Allen. Dit 

gebeurt in uitvoering van de strategische doelstelling 9 

“Verhogen van de participatie van Vlamingen aan het 

toerisme” van het Toerismepact 2020. 

4. Een update van de studie Vakantie-

participatie is beschikbaar. 

Datum 30/05/2013 Het Steunpunt Vakantieparticipatie heeft nood aan actuele 

informatie 

5. Het aantal deelnemende hotels aan de ho-

telbarometer is toegenomen. 

Stijging aantal deel-

nemers 

+ 10 % De hotelbarometer wordt nu beheerd door TVL. TVL 

streeft naar hogere participatie, waardoor meer hotels 

onmiddellijke feedback krijgen en ook de beleidsinformatie 

sterk verbetert. 

6. Een engagementsverklaring met Plantijn 

Hogeschool, de kunststeden, de hotelvzw’s 

in de kunststeden en de PTO’s in het kader 

van het hotelrapport in de kunststeden is 

door Toerisme Vlaanderen ondertekend. 

Datum 30/05/2013 Het hotelrapport wordt nu een samenwerking waarbij 

Plantijn Hogeschool beroep kan doen op de hotelbarome-

ter en de ondersteuning van TVL voor de online-bevraging 

van de hotels. 

7. Een nulmeting die de merkessentie en de 

associatie meet tussen de bestemming 

Vlaanderen en de vier prioritaire productlijnen 

is beschikbaar. 

Datum 30/05/2013 Via deze studie willen we weten in welke mate de merk-

essentie van Vlaanderen overeenkomt met het gepercipi-

eerde imago bij internationale doelgroepen. Toerisme 

Vlaanderen wenst eveneeens te onderzoeken of het toe-

passen van de richtlijnen rond naamgeving en architec-

tuur in internationale acties effect hebben gehad. In 2016 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

en 2020 volgt een vervolgmeting. De resultaten van dit 

onderzoek zijn een aanvulling op de resultaten van de 

Nation Brand Index. 

8. Een nulmeting die de associatie meet tussen 

de bestemming Vlaanderen en congrestoe-

risme is beschikbaar. 

Datum 30/06/2013 Om de resultaten van de heroriëntering van het congres-

bureau te kunnen valideren, is een nulmeting uitgevoerd 

9. Een nulmeting die de associatie meet tussen 

de bestemming Vlaanderen en toegankelijk-

heid is beschikbaar. 

Datum 31/12/2013 

 

 

 

10. De studies die nodig zijn voor de projecten 

van Toerisme Vlaanderen zijn uitgevoerd. 

Datum 31/12/2013 In 2013 betreft dit studies omtrent de nulmeting WO1, 

benchmarks,reputatiemanagement en de potentieelin-

schattingen van toekomstige projecten. 

11. Het conversie-onderzoek 2012 is uitgevoerd Datum 01/04/2013 Het jaarlijks conversie-onderzoek meet hoeveel potentiële 

toeristen uit de databank van Toerisme Vlaanderen wer-

kelijk de bestemming hebben bezocht. 

12. De websitestatistieken zijn beschikbaar en 

geïnterpreteerd. 

Frequentie Maandelijks Alle websites van Toerisme Vlaanderen worden opge-

volgd door middel van Google Analytics. 

13. Een update van de meting naar de bekend-

heid en het imago van Vlaanderen in de we-

reld is beschikbaar. 

Datum 31/12/2013 Het Nation Brand Index onderzoek van Anholt voor be-

stemming Vlaanderen is beschikbaar in 2013. 

 

 

14. Het aantal online meldingen en conversaties 

over Vlaanderen wordt gemeten en geanaly-

seerd. 

Frequentie Maandelijks Via Engager wordt de online conversatie over Vlaanderen 

wereldwijd geregistreerd en geanalyseerd. De bedoeling 

is dat er maar over Vlaanderen wordt gesproken (cf. SD 

3). 
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OD1.3 Toerisme Vlaanderen verspreidt relevante kennis 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een tevredenheidsanalyse van deelnemers 

aan vormingssessies, workshops en lerende 

netwerken is uitgevoerd. 

Gemiddelde minima-

le tevredenheidssco-

re van deelnemers 

aan vormings-en 

infosessies (op een 

schaal van zeer ont-

vreden, ontevreden, 

gemiddeld, tevreden 

en zeer tevreden) 

 

Datum 

Goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2013 

Tevredenheidsanalyses worden uitgevoerd in het kader 

van vormingsessies, workshops en lerende netwerken 

(bijvoorbeeld het Lerend Netwerk Vakantieparticipatie) die 

door Toerisme Vlaanderen zelf worden georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Een kenniscommunicatieplan is toegevoegd 

aan het communicatieplan.  

Datum 31/12/2013  

3. Het Lerend Netwerk Zorgvakanties is opera-

tioneel. 

Datum 30/05/2013 Ter uitvoering van het Charter Zorgvakanties 

4. Toerisme Vlaanderen heeft de opleiding met 

het oog op de professionalisering van de 

lokale congresbureaus financieel onder-

steund. 

Datum 

 

 

Gemiddelde minima-

le tevredenheidssco-

re van de bezoekers 

(op een schaal van 

zeer ontevreden, 

ontevreden, gemid-

deld, tevreden en 

zeer tevreden). 

28/08/2013 

 

 

Tevreden 

Toerisme Vlaanderen evalueert specifieke trainingspro-

gramma’s en moedigt de professionalisering van de lokale 

congresbureaus aan. De ECM-summerschool is een uit-

stekend leerplatform voor nieuwkomers in de meetingin-

dustrie. Nieuwe inzichten zijn gedeeld. 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

5.  Toerisme Vlaanderen heeft de opleiding met 

het oog op een meer professionele beurs-

aanpak van eigen personeel en van de dien-

sten voor toerisme van de kunststeden geor-

ganiseerd. 

Gemiddelde tevre-

denheidsscore (op 

een schaal van zeer 

ontevreden, ontevre-

den, gemiddeld, te-

vreden en zeer te-

vreden) 

Tevreden De nieuwe beursnota van Toerisme Vlaanderen stelt dat 

extra vorming rond verkoop- en onthaaltechnieken op 

beurzen noodzakelijk is voor eigen personeel en perso-

neel van de kunststedenpartners. In een verdere toekomst 

kan dit uitgebreid worden naar partners uit de privésector. 

Deze vorming zal georganiseerd worden door de MOD-

Dienst Vorming in overleg met de cel ‘Beurzen & Work-

shops’ van Toerisme Vlaanderen. 

6. Toerisme Vlaanderen geeft voordrachten en 

lessen 

Aantal 10 Toerisme Vlaanderen verspreidt haar kennis eveneens via 

lezingen, voordrachten en lessen over verschillende do-

meinen. 
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OD 1.4 Het kennisloket van Toerisme Vlaanderen is gebruikt 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De webpagina’s die samen het kennisloket 

vormen zijn gebruikt. 

Aantal  

 

5000 

 

Het kennisloket is een digitaal portaal waarop alle relevan-

te kennis wordt ontsloten.   

 

2. De beschikbare kennisdocumenten zijn ge-

download. 

Aantal 1000 Typische publicaties zijn Toerisme in cijfers, Vlaanderen 

Vakantieganger, marktrapporten, RuiTer en Tourism Sa-

tellite Account, studies per macrobestemming, trendana-

lyses, vormingsbrochures en infofiches over toegankelijk-

heid 
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OD 1.5 Kennisgebaseerde strategieën die het Toerismepact realiseren, zijn beschikbaar 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een langetermijnplan Toerisme voor Allen is 

beschikbaar.  

Datum 31/12/2013 Het langetermijnplan kan opgeleverd worden als gevolg 

van het project Herijken Toerisme voor Allen als bijdrage 

tot het Toerismepact. 
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SD 2: Toerisme Vlaanderen maakt Vlaanderen aantrekkelijker als bestemming 

 

 

OD 2.1 Toerisme Vlaanderen werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van erkende en vergunde logies in Vlaanderen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een concept van de kwaliteitsradar logies is 

beschikbaar 

Datum 28/02/2013 Een kwaliteitsradar integreert de verschillende componen-

ten (bv. brand Vlaanderen, toegankelijkheid, maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, social media strategie, 

…) waarop erkende en vergunde logies op hun kwaliteit 

worden beoordeeld en laat een snelle scan van de kwali-

teit van logies toe.   

2. De kwaliteitsverbeteringstrajecten zijn be-

schreven 

Datum 30/04/2013 Kwaliteitsverbeteringstrajecten geven aan welke partners 

welke instrumenten kunnen inzetten om de tijdens de 

kwaliteitsscan vastgestelde lacunes (= lage score op de 

kwaliteitsradar) weg te werken. De trajecten incorporeren 

tevens een voorstel tot financiering. 

3. Partnerschappen voor het uitvoeren van 

kwaliteitsverbeteringstrajecten zijn afgesloten 

Datum 30/06/2013 Toerisme Vlaanderen regisseert de kwaliteitsverbeterings-

trajecten. We doen daarbij een beroep op partners waar-

mee samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten.  

4. De kwaliteitsradar is toegepast bij een door 

de partners vastgelegd aantal erkende en 

vergunde logies met nadruk op geselecteer-

de regio’s 

Datum 31/12/2013 Om onze belofte “Vlaanderen is een place to be” waar te 

maken is een focus op de kwaliteit van logies is noodza-

kelijk. We focussen ons in 2013 op de regio van de Groo-

te Oorlog. 

5. Kwaliteitsverbeteringstrajecten zijn opgestart 

in een door de partners vastgelegd aantal 

erkende en vergunde logies met nadruk op 

de regio’s van de Groote Oorlog 

Datum 31/12/2013 In de regio’s van de Groote Oorlog wordt het kwaliteits-

verbeteringstraject toegepast. 

6. Verblijven hebben in het kader van het de-

creet Toerisme voor Allen een nieuwe erken-

ning gekregen of werden opnieuw geïnspec-

teerd. 

Aantal verblijven per 

jaar 

200 Om de drie jaar moet er een kwaliteitscontrole uitgevoerd 

worden 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

7. De subsidies voor uitbaters van vergunde 

logies om hogere kwaliteitsnormen te halen, 

zijn vastgelegd 

Bedrag (EUR) 1 miljoen In 2013 kunnen hotels en B&B’s een dossier indienen 

voor een subsidie met het oog op kwaliteitsverhoging. 
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OD 2.2 Toerisme Vlaanderen werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het internationaal onthaal in Vlaanderen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een concept van de kwaliteitsradar onthaal is 

beschikbaar 

Datum 28/02/2013 Een kwaliteitsradar integreert de verschillende componen-

ten waarop de kwaliteit van het onthaal wordt beoordeeld 

en laat een snelle scan van de kwaliteit van onthaal toe.   

2. De kwaliteitsverbeteringstrajecten zijn beschre-

ven 

Datum 30/04/2013 Kwaliteitsverbeteringstrajecten geven aan welke partners 

welke instrumenten kunnen inzetten om de tijdens de 

kwaliteitsscan vastgestelde lacunes (= lage score op de 

kwaliteitsradar) weg te werken. De trajecten incorporeren 

tevens een voorstel tot financiering. 

3. Partnerschappen voor het uitvoeren van kwali-

teitsverbeteringstrajecten zijn gesloten 

Datum 30/06/2013 Toerisme Vlaanderen regisseert de kwaliteitsverbeterings-

trajecten. We doen daarbij een beroep op partners waar-

mee samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten.  

4. De kwaliteitsradar is toegepast op ondernemin-

gen en organisaties  

 

 

Aantal organisa-

ties  

10 Om onze belofte “Vlaanderen is een place to be” waar te 

maken is een focus op de kwaliteit van onthaalis noodza-

kelijk. We focussen ons in 2013 op de regio’s van de 

Groote Oorlog. 

5. Kwaliteitsverbeteringstrajecten voor onderne-

mingen en organisaties zijn opgestart. 

Aantal 

Datum 

5 

31/12/2013 

We focussen ons voor de kwaliteitsverbeteringstrajecten 

opde regio’s van de Groote Oorlog  

6. Het infokantoor op de Grasmarkt is heringericht 

zodat bezoekers beter de weg vinden naar onze 

bestemmingen. 

Datum 

 

 

 

31/12/2013 

 

 

Het infokantoor op de Grasmarkt is een vitrine voor 

Vlaanderen waar bezoekers inspiratie kunnen opdoen 

voor toeristische belevingen in onze regio. Net als een 

supermarkt haar winkel regelmatig dient te reorganiseren 

om de klant het optimale aankooptraject te laten afleggen, 

is ook dit infokantoor hieraan onderhevig met haar 

250.000 bezoekers per jaar. Bovendien voorziet het per-

soneelsplan van Toerisme Vlaanderen een vermindering 

van het aantal baliemedewerkers. De mogelijkheid tot het 

betrekken van een partner (via concessie of anders) wordt 

nader bekeken en afhankelijk van de interesse kan dit 

ingevuld worden. 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

7.  De branding van Vlaanderen via het onthaal is 

opgenomen in de marketingplannen van Toe-

risme Vlaanderen  

Minimaal aandeel 60% Het is belangrijk dat marketingplannen – jaaractieplannen 

van de buitenlandkantoren, strategische plannen zoals 

Groote Oorlog, …- aandacht besteden aan hoe de keuzes 

m.b.t. branding van Vlaanderen kunnen worden doorge-

trokken naar het onthaal. Waar relevant zullen marketing-

plannen voorstellen hieromtrent formuleren. 
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OD 2.3 Toerisme Vlaanderen investeert in en ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van het aanbod 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. In het kader van de impulsfondsen is in pro-

jecten geïnvesteerd in de drie macrobe-

stemmingen voor de uitbouw van het aan-

bod. 

Budget 12 miljoen euro Toerisme Vlaanderen stimuleert de kwalitatieve uitbouw 

van het toeristisch aanbod in Vlaanderen en voorziet sub-

sidiestromen voor de drie macrobestemmingen. 

2. Investeringen in de projecten zijn vastgelegd 

in het Masterplan van de KMDA 

Budget 3,9 miljoen euro Toerisme Vlaanderen ondersteunt de realisatie van het 

Masterplan van de KMDA en verstrekt hiervoor subsidies. 

3. Toerisme Vlaanderen heeft in het kader van 

de lopende tewerkstellingsprojecten financi-

ele ondersteuning geboden. 

Budget 4,07 miljoen euro  

4. In het kader van het decreet Toerisme voor 

Allen is in veiligheids-, moderniserings- en 

themagerichte Toerisme voor Allen-projecten 

geïnvesteerd   

Budget 3,9 miljoen euro Subsidie in het kader van Toerisme voor Allen 

5. Het kortingsaanbod in vakantieparticipatie 

voor 2014 bij verblijven en attracties is ver-

hoogd. 

Aandeel extra aan-

bieders t.o.v. 2011 

5 % Het aanbod moet gesensibiliseerd worden om de stijging 

van het aandeel in vakantieparticipatie te verkrijgen 

6. Toeristische infrastructuren hebben bij door-

lichting een A of A+-label in toegankelijkheid 

behaald of een equivalente positieve toegan-

kelijkheidsevaluatie ontvangen 

Percentage 20 %  

7. Vakantieverblijven met een specifiek zorg-

aanbod zijn beschikbaar iof zijn in ontwikke-

ling met steun van Toerisme Vlaanderen  

Cumulatief aantal 10 Het streefdoel tegen eind 2014 is 14 in totaal. 

8. Animatiesubsidies zijn toegekend met klem-

toon op gezinnen met kinderen 

Bedrag 150.000 Klemtoon op gezinnen met kinderen. 

9. De jeugdhostels zijn volgens het actieplan 

Inhaalbeweging jeugdinfrastructuur opgele-

verd. 

Datum 31/12/2013 In 2013 betreft dit de jeugdhostel in Oostende. 
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OD 2.4 Toerisme Vlaanderen regisseert positionerings- en identiteitsversterkende evenementen en programma’s 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het project toegankelijkheid in de Westhoek 

in het kader van de herdenking van Wereld-

oorlog I (Groote Oorlog) is uitgevoerd 

Datum 31/12/2013  

2. Het investeringsprogramma van het project 

De Ronde Honderd is geëvalueerd 

Datum 31/12/2013  

3. Communicatieplan van het project De Ronde 

Honderd is uitgevoerd 

Datum 31/05/2013  

4. De acties in de marketingplannen WO1 zijn 

gerealiseerd 

Datum 31/12/2013  

5. Het communicatieplan van het project 50 jaar 

modeacademie is uitgevoerd 

Datum 31/12/2013 De uitvoering hiervan is afhankelijk van de partners. 

6. Conceptnota Rubensjaar is gefinaliseerd
1
 Datum 31/12/2013  

7. De stuurgroep en projectsecretariaat Ru-

bensjaar is opgericht
2
 

Datum 31/12/2013  

8. De toeristische erfgoedtoets is geoperationa-

liseerd. 

Datum 31/12/2013  

9. Het actieplan voor de rijke eet-, drink- en 

tafelcultuur 2014-2018 is opgesteld 

Datum 31/12/2013  

 

 

 

  

 
1
 Voor de realisatie van deze jaardoelstelling wordt een knelpunt vastgesteld (cf Deel 2, punt 2.3) 

2
 Voor de realisatie van deze jaardoelstelling wordt een knelpunt vastgesteld (cf Deel 2, punt 2.3) 
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OD 2.5 Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sociaal-toeristische sector om verder te professionaliseren 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een gestructureerde rapportering over de 

voortgang van de beheersovereenkomst van 

de Managementondersteuningspunten 

(MOPs) is operationeel 

Datum 30/05/2013 De methodologie voor het invullen van het actieplan is 

operationeel 

2. De acties 2013 met betrekking tot professio-

nalisering uit het Actieplan Toegankelijkheid 

zijn uitgevoerd 

Realisatiegraad 95 % Sensibilisatie en vorming van de toeristische sector door 

aanwezigheid op vakbeurzen, infodagen en workshops, 

publicaties in vakbladen, samenwerking met vakorganisa-

ties. 

3.  Het structureel kader voor de ondersteuning 

via LDE (lokale diensten economie) is opera-

tioneel 

Datum  31/12/2013 De klaverbladfinanciering hangt ook af van de invoering 

van een nieuw Decreet bij Werk & Sociale Economie 
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OD  2.6 Toerisme Vlaanderen voert een dynamisch patrimoniumbeleid 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een patrimoniumplan is beschikbaar Datum  

 

30/9/2013 

 

 

 

Toerisme Vlaanderen zal zijn patrimonium meer dan 

vroeger gebruiken om lacunes in het toeristisch aanbod 

weg te werken of om experimenten op te zetten. Hiervoor 

wordt een dynamisch patrimoniumbeleid gevoerd waarbij 

er altijd een verzelfstandigingstraject (met een zekere 

marge) wordt uitgetekend van bij het begin van de inves-

tering in eigen patrimonium. 

2. De criteria voor het behalen van een hoog 

kwaliteitsniveau zijn opgenomen in de bouw-

bestekken. 

% 100%  
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OD  2.7 Toerisme Vlaanderen stimuleert de innovatiecapaciteit van de toeristische sector 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Projecten in uitvoering van de VIA rondetafel 

innovatie zijn uitgevoerd 

Aantal 3 Om innoverend ondernemen in toerisme te stimuleren, 

zijn 7 aanbevelingen (uitdagingen) geformuleerd. De vol-

gende projecten moeten deze uitdagingen vorm geven: 

• De voorbereidingen voor de Wifi-toepassingen in 

de Westhoek
3
 

• Uitvoering vanToerisme in 2034 

• Leeronderneming toerisme 

2. Een permanent touristlab is opgezet Datum 28/02/2013 Een touristlab is een incubatiecentrum voor innovatieve 

toeristische producten, concepten en diensten. Een per-

manent touristlab moet Toerisme Vlaanderen in staat 

stellen om innovatieve ideeën te incuberen. 

 

3. De visie van Toerisme Vlaanderen op het 

nieuwe curriculum van de Master in Toerisme 

is beschikbaar 

Datum 15/03/2013 De Master in Toerisme wordt hervormd door de 

K.U.Leuven. Toerisme Vlaanderen stuurt mee de nieuwe 

opleiding aan vanuit een geïntegreerde visie. 

 

  

 
3
 Voor de realisatie van deze jaardoelstelling wordt een knelpunt vastgesteld (cf Deel 3). 
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SD 3: Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid 

 

OD 3.1  De participatiegraad van Vlaamse kansengroepen in het toerisme is toegenomen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Meer vakantiegangers zijn via het Steunpunt 

Vakantieparticipatie op vakantie gegaan. 

Aantal 110.000 Voor 2013 betekent dit 110.000 vakantiegangers 

2. Het aantal contacten van het Infopunt Toe-

gankelijk Reizen is toegenomen ten opzichte 

van 2011. 

Percentage 20 % Het infopunt toegankelijk reizen verstrekt informatie aan 

de doelgroep via verschillende kanalen (website, telefoon, 

…).Er is op basis van de evolutie in de BSC gezegd dat er 

tegen eind 2014 een stijging van 20% aan contacten moet 

zijn; voor de jaardoelstelling 2013 betekent dit een stijging 

van 10%, inclusief de kanttekening dat dit enkel geldt als 

hetzelfde registratiesysteem voor de website wordt ge-

bruikt als in 2012. 

3. De operationalisering van het Coördinatie-

punt Zorgvakanties is voorbereid . 

Datum 31/12/2013 Met het oog op inwerkingtreding in 2014. 

4. Het aantal personen die in armoede leven 

die op vakantie gaan via betoelaging van de 

opstaporganisaties is stabiel 

Aantal bereikte va-

kantiegangers 

3904  

5. Rap op Stap-kantoren zijn operationeel. Aantal 3  
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OD  3.2 Meer buitenlandse toeristen hebben de bestemming Vlaanderen bezocht 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De jaaractieplannen 2013 van de internatio-

nale markten zijn uitgevoerd 

Aantal gerealiseerde 

plannen 

11 

 

De actieplannen behelzen: Nederland, Duitsland, Frank-

rijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Cen-

traal-Europa, Denemarken-Zweden, Rusland, Noord-

Amerika en Azië. 

Actieplannen zijn een flexibel gegeven. Nieuwe inzichten, 

marktevoluties en opportuniteiten zullen in de loop van de 

implementatie van een jaaractieplan de uitvoering ervan 

beïnvloeden. Acties kunnen bijvoorbeeld geschrapt of 

gewijzigd worden of door een of meer andere acties ver-

vangen worden. Dit kan gaan van campagnes of deel-

campagnes tot sales calls, producttrainingen, pers- en 

tradereizen edm. 

2. Informatie is verstrekt aan toeristen en is 

geoptimaliseerd volgens de noden van de 

potentiële toeristen. 

JA/NEEN JA Updaten van nieuwe brochures, websites,…Verzenden en 

beantwoorden van informatievragen. 

3. Pers –en trade reizen zijn georganiseerd in 

samenwerking met lokale diensten voor toe-

risme 

Minimum aantal 250 Als onderdeel van de uitvoering van de actieplannen van 

de buitenlandkantoren worden het hele jaar door pers- en 

tradereizen georganiseerd. De buitenlandkantoren selec-

teren deelnemers aan deze reizen, die vervolgens geor-

ganiseerd worden door het productieteam in nauwe sa-

menwerking met lokale DVT’s. 

4. Site inspections en familiarisation trips zijn 

georganiseerd 

Minimum aantal 12 Toerisme Vlaanderen regisseert site inspections en fam 

trips om potentiële klanten te laten kennis maken met 

Vlaanderen als top meetcentive bestemming. 

5.  Het World Travel Market  Premium Partner-

ship 2013 is uitgewerkt en uitgevoerd. 

Datum 31/12/2013  
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6. Een representatie kantoor is opgestart voor 

de regio Australië – Nieuw-Zeeland
4
 

Datum 31/12/2013  

 

 

  

 
4
 Voor de realisatie van deze jaardoelstelling wordt een knelpunt vastgesteld (cf Deel 3). 
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OD  3.3 De bestemming Vlaanderen wordt in toenemende mate geassocieerd met de merkessentie en met de vier prioritaire productlijnen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het maandelijks aantal online meldingen en 

conversaties over Vlaanderen is toegenomen 

ten opzichte van eind 2012 

Toename 1% Het aantal online meldingen, al dan niet via sociale media, 

over Vlaanderen of één van haar deelbestemmingen. 

2. Projecten zijn opgezet om de return on Mar-

keting Interaction te verhogen 

Ja/Nee Ja Elk jaar wordt er minstens één grote symbolische actie 

geïnitieerd die kadert in de productlijnen. Hierbij staat de 

interactie met de potentiële klant centraal. De bedoeling is 

om de conversatie aan te zwengelen via key influencers. 

In 2013 is dat het geval voor De Ronde 100 en 50 jaar 

mode.  

3. bBrand partnerships zijn vastgelegd Aantal 3 Met Flanders Classics werken we samen rond de Ronde 

100. Verder wordt er ook een brandpartner gezocht voor 

het project mode. In het kader van de nieuwe beursstand 

en het vernieuwde infokantoor zullen er eveneens brand-

partnerships worden gesloten. 

4. De publicaties (tv, krant, blog,…) die dankzij 

de tussenkomst van Toerisme Vlaanderen 

zijn verschenen, verwezen naar de product-

lijnen 

Aantal 75%  

5.  De beeldenbank is beheerd en uitgebreid 

met kwalitatieve foto’s waarin de productlij-

nen en bestemmingen aan bod komen en die 

de merkessentie ‘Baanbrekend vakman-

schap’ uitstralen 

Aantal 600 Er werden fotoshoots georganiseerd en bestaand beeld-

materiaal aangekocht. De beeldenbank wordt beheerd en 

foto’s gedistribueerd. 

6. Relatiegeschenken en merchandising die 

nauw aansluiten bij de merkessentie en pro-

ductlijnen is aangemaakt en/of aangekocht. 

JA/NEEN  Deze producten (bv. chocolade) worden gebruikt op beur-

zen, events en andere gerichte acties (bv. in het kader 

van WO1, Ronde 100, mode,…). 

7. De bruine toeristische borden langs de auto-

strades zijn vernieuwd 

Datum 1/09/2013  

OD  3.4 De voorwaarden zijn gecreëerd voor een toename van het congrestoerisme 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1.  Toerisme Vlaanderen heeft een samenwer-

kingsovereenkomst met haar congresbu-

reaus gesloten mbt het behandelen van aan-

vragen. 

Aandeel van de loka-

le congresbureaus 

waarmee TVL een 

samenwerkingsover-

eenkomst heeft ge-

sloten 

100% TVL treedt op als makelaar voor het internationaal con-

grestoerisme naar Vlaanderen door lokale congresbu-

reaus in Vlaanderen in contact te brengen met geïnteres-

seerde internationale aanvragers (bedrijven, verenigingen, 

congresorganisatoren,…). 
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OD  3.5 Toerisme Vlaanderen creëert mogelijkheden voor de toeristische sector om zaken te doen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Toerisme Vlaanderen heeft de toeristische 

sector de mogelijkheid geboden om deel te 

nemen aan de meest relevante internationale 

vakbeurzen 

Maximale benutting 

van de standcapaci-

teit t.b.v. exposanten 

 

 

 

 

Gemiddelde minima-

le tevredenheidssco-

re van de deelne-

mers (op een schaal 

van zeer ontevreden, 

ontevreden, gemid-

deld, tevreden en 

zeer tevreden). 

90% 

 

 

 

 

 

 

Tevreden 

 

 

Toerisme Vlaanderen is prominent aanwezig met een 

eigen beursstand op de internationale vakbeurzen ITB 

(Internationale Tourismus – Börse, Berlijn), WTM (World 

Travel Market, Londen), EIBTM (European Incentive, 

Business Travel & Meetings Exhibitions, Barcelona) en 

IMEX (Incentive travel, Meetings and Events Exhibition, 

Frankfurt). Toerisme Vlaanderen biedt de exposanten een 

aantrekkelijk B2B forum om in contact te treden met de 

vertegenwoordigers van de internationale reisindustrie. 

 

Capaciteit/beschikbare plaatsen per beurs: 

ITB: 12 pied-à-terre voor dag 1, 2 en 3; 12 bussiness cor-

ner incl kunststeden. 

WTM: 12 pied-à-terre voor dag 1, 2 en 3; 14 business 

corner, incl. kunststeden. 

EIBTM: 15 pied-à-terre incl. congresbureaus. 

IMEX: 15 pied-à-terre, incl. congresbureaus. 

2. Toerisme Vlaanderen heeft workshops, road-

shows en sales missions georganiseerd en 

de toeristische sector gestimuleerd om deel 

te nemen. 

Maximale benutting 

van het potentieel 

t.b.v. exposanten. 

 

Gemiddelde tevre-

denheidsscore van 

de deelnemers (op 

een schaal van zeer 

ontevreden, ontevre-

den, gemiddeld, te-

vreden en zeer te-

vreden) 

80% 

 

 

 

Tevreden 

Toerisme Vlaanderen organiseert een roadshow in Rus-

land, een roadshow in Duitsland, een sales mission in 

Japan, een workshop voor de UK-markt in Vlaanderen, 

een meetings industry roadshow met drie stops in België 

en één in Nederland en de jaarlijks weerkerende Flanders 

Connection Workshop.Deze acties bieden een unieke 

B2B opportuniteit aan de Vlaamse toeristische sector om 

op een eenvoudige, snelle en kosteneffectieve manier in 

contact te treden met binnen- en buitenlandse professio-

nals. Tijdens de jaarlijks workshop ‘Flanders Connection’ 

kunnen ze de medewerkers van de buitenlandkantoren 

van Toerisme Vlaanderen ontmoeten. 

 



Jaarondernemingsplan  28 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

Capaciteit/beschikbare plaatsen per actie: 

• Roadshow Rusland: 8 

• Roadshow Duitsland: 20 

• Sales Mission Japan: 6 

• Workshop UK – Vlaanderen: 25 

• Meeting Industry roadshow: 120 

• Flanders Connection: 110 
3. Toerisme Vlaanderen heeft de toeristische 

sector gestimuleerd om deel te nemen aan 

bestaande workshops en roadshows. 

Totaal aantal inge-

schreven bedrijven 

op Reise-Ring Deut-

scher  Autobusunter-

nehmungen (Keulen) 

 

Totaal aantal inge-

schreven bedrijven 

op Outbound Travel 

Roadshow (India) 

6 

 

 

 

4 

 

Toerisme Vlaanderen is zonder zelf organisator te zijn, 

aanwezig op de OTR-roadshow in India en de RDA-beurs 

in Keulen. Partners kunnen niet bij ons inschrijven, maar 

TVL moedigt hen aan om bij de organisatoren in te schrij-

ven. Toerisme Vlaanderen voorziet een toegevoegde 

waarde door een gemeenschappelijke clustering en/of 

branding. 

4. Toerisme Vlaanderen heeft joint promotions 

opgezet met  carriers en Online Tour Opera-

tors. 

Het maximum aan-

deel van het door 

TVL ingebrachte 

budget in de totale 

waarde van de gere-

aliseerde joint pro-

motions 

50% Een joint promotion is een promotie opgezet door Toeris-

me Vlaanderen i.s.m. één of meerdere partners, waarbij 

een tijdelijke ‘reason to go’ aan de potentiële reiziger 

wordt geboden en middelen worden gebundeld om dit 

aanbod te promoten. Een joint promotion kan verschillen-

de vormen aannemen en behelst een mediacampagne 

waarin doorgaans een mix wordt uitgewerkt van print me-

dia (magazines, kranten,…), massamedia (radio en TV), 

online media (bannering op relevante websites), …naast 

de eigen communicatiekanalen (vooral website en 

newsletters). Er wordt ingespeeld op opportuniteiten. Om 

die reden wordt niet vooraf een minimum aantal op te 
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zetten joint promotions bepaald. 

5. Toerisme Vlaanderen heeft een nieuwe 

beursstand in gebruik genomen 

JA/NEEN JA 

 

 

 

JA 

In 2013 zal Toerisme Vlaanderen een nieuwe bestem-

mingstand Vlaanderen-Brussel aankopen en in gebruik 

nemen. Toerisme Vlaanderen wenst aan haar part-

ners/exposanten een modern en kwalitatief B2B platform 

te bieden van een hoog comfortniveau. Ten opzichte van 

de bezoekers, streeft Toerisme Vlaanderen naar een 

groei van de aandacht en reputatie (awareness en bran-

ding) voor Vlaanderen als leisure- en zakenbestemming 

en als merk. 
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OD  3.6 Toerisme Vlaanderen heeft zich ingeschakeld in de Destination Europe 2020 strategie van de European Travel Commission 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Toerisme Vlaanderen heeft deelgenomen 

aan Think Tanks, workshops en seminaries 

georganiseerd door ETC 

Aantal 6 De Destination Europe 2020 strategie van ETC is een 

project dat start op 1 oktober 2012 en loopt tot 31 maart 

2014. In 2013 vinden 6 Think Tanks, workshops en semi-

naries plaats. 

2. Toerisme Vlaanderen heeft deelgenomen 

aan het congres Destination Europe 2020 

Datum 31/12/2013 Het congres Destination Europe 2020 vormt het sluitstuk 

van het project Destination Europe 2020. 
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OD  3.7 Toerisme Vlaanderen volgt binnen zijn coördinerende rol het centrale merk Vlaanderen Vakantieland op 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het redemptierapport met betrekking tot 2012 

is beschikbaar. 

 

Datum 08/02/2013 Het redemptierapport geeft weer hoeveel boekingen ho-

tels noteren via het instrumentarium van Vlaanderen Va-

kantieland. 

2. De evaluatie over de kijkcijfers van het TV-

programma Vlaanderen Vakantieland is be-

schikbaar 

 

Datum 28/02/2013 De kijkcijfers van het TV-programma geven weer hoeveel 

mensen de uitzending hebben gezien en wat hun appre-

ciatie was per uitzending. 

3. De verkoopcijfers van de Vlaanderen Vakan-

tielandcheque zijn beschikbaar. 

Datum 28/02/2013 Toerisme Vlaanderen volgt de verkoop van de vakantie-

cheque per maand en per distributiekanaal. 

4. Toerisme Vlaanderen heeft Vlaanderenbrede 

bestemmingspromotie in Vlaanderen gevoerd 

Datum 31/12/2013 Toerisme Vlaanderen zorgt voor Vlaanderenbrede ima-
gowerking aan de hand van Vlaanderen Vakantieland in 
het kader van Vlaanderenbrede projecten. 

5. Perswerking is opgevolgd Aantal beantwoorde 
persvragen 
Aantal gecoördineer-
de persreizen 

150 

 

100 

Toerisme Vlaanderen beantwoordt persvragen en coördi-
neert Vlaanderenbrede persreizen van binnenlandse jour-
nalisten. 
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SD 4: Toerisme Vlaanderen zorgt voor een toenemende samenwerking en bewustwording binnen en over de sectorgrenzen heen 

 

OD  4.1 Sectorvertegenwoordigers zijn actief betrokken bij gestructureerd, strategisch overleg met Toerisme Vlaanderen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De eerste Staten-Generaal in opvolging van 

de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan 

Toerisme in Vlaanderen-Brussel 2020 is 

georganiseerd. 

Uiterste datum 30/06/2013 De Staten-Generaal verzamelt de Vlaamse toeristische 

sector om kennis te nemen van de vooruitgang in de uit-

voering van het strategisch beleidsplan. 

2. Het Raadgevend Comité heeft overlegd. Minimaal aantal 

overleg 

4 Het organiseren van gestructureerd overleg met de be-

langrijke stakeholders vertegenwoordigd in het RaCo, 

faciliteert een gedragen beleidsuitvoering door het agent-

schap en de goede opvolging van het strategisch beleids-

plan. 

3. Overlegfora zijn georganiseerd Minimaal aantal 4 Het organiseren van gestructureerd overleg met de be-

langrijke stakeholders vertegenwoordigd in de fora facili-

teert een goede informatiedoorstroming binnen de sector. 

4. Het actuele relatiebeheer van het agent-

schap is doorgelicht 

Datum 31/12/2013 Het actuele relatiebeheer van het agentschap is onuitge-

geven. Samen met het RaCo zal het daarom doorgelicht 

en geëvalueerd worden met oog op bijsturing waar en 

indien nodig. 

5. De actieplannen buitenlandkantoren 2014 

zijn opgesteld in overleg met de sector. 

JA/NEE JA Het proces van de opmaak van actieplannen voorziet 

voldoende overlegmomenten met de sector. Er wordt op 3 

momenten teruggekoppeld. Het opmaakproces van het 

actieplan 2013 wordt geëvalueerd en op het vlak van de 

contactmomenten met de sector zo nodig aangepast in 

2013. 

6. De mogelijkheden tot samenwerking met FIT 

voor de verdere uitbouw van het congrestoe-

risme is onderzocht 

Datum 30/11/2013 Een samenwerkingsovereenkomst met FIT met haar net-

werk aan buitenlandkantoren biedt mogelijkheden voor de 

verdere uitbouw van het congrestoerisme en wordt door 

Toerisme Vlaanderen verder bekeken. 

7. Het internationaal merkbeleid is verder uitge- Datum 31/12/2013  
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rold in samenwerking met FIT, iV en DAR. 
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OD  4.2 Toerisme Vlaanderen stimuleert dialoog en samenwerking tussen toeristische aanbieders, beleidsmakers en gebruikers 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het  Forum Vakantieparticipatie is georgani-

seerd 

Aantal 1  

2. Toerisme Vlaanderen heeft het Europese 

Forum voor Sociaal Toerisme 2013 van IS-

TO-OITS ondersteund. 

Aantal 1  

3. Een eerste rapportering over de methodiek 

arbeidsmarktanalyses in samenwerking met 

VDAB is gebeurd 

Datum 30/09/2013 We zetten projecten (bv. Arbeidsmarktanalyse)  op waarin 

dialoog en samenwerking tussen verschillende toeristi-

sche partners en/of niet-toeristische overheden voorop-

staan. 

4. Toerisme Vlaanderen heeft het sectorstand-

punt aan het Agentschap voor Kwaliteit in 

Onderwijs en Vorming (AKOV) en de sector 

voor de ontwikkeling en actualisering van 

beroepskwalificatiestructuur in toerisme en 

beroepskwalificatiedossiers gerapporteerd. 

Datum 31/12/2013 

 

We zetten projecten (bv. beroepskwalificatiestructuur) op 

waarin dialoog en samenwerking tussen verschillende 

toeristische partners en/of niet-toeristische overheden 

vooropstaan. 

 

5. De bezoekers van Flanders Connections zijn 

tevreden 

% tevreden 80% Flanders Connections is het jaarlijkse ontmoetingsplat-

form tussen Toerisme Vlaanderen en de toeristische sec-

tor in Vlaanderen.   

6. Een netwerkevenvement is georganiseerd 

met toeristische relevante spelers. 

Datum 

 

 

29/01/13 

 

 

Toerisme Vlaanderen reikt 6 awards uit: beste maat-

schappelijk verantwoorde ondernemer, beste vakantiema-

ker, beste toerismemedewerker, beste marketingcampag-

ne, beste toeristische productontwikkeling en beste toeris-

tische innovatie. De uitreiking is gekoppeld aan de jaarlijk-

se nieuwjaarsontmoeting. 

7.  Een netwerkevenement is georganiseerd met 

ETOA-leden in het kader van de samenwer-

king met ETOA  

JA/NEEN JA Onder meer rond de beurs HEM-Brussels 

8. Toerisme Vlaanderen heeft een samenwer- JA/NEEN JA TVL regisseert de aanvragen en maakt specifieke afspra-
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kingsovereenkomst met de partners gesloten 

mbt het uitvoeren van site inspections en 

pers & trade reizen. 

ken voor het uitwerken van de trips en de logistieke on-

dersteuning op de bestemming. Deze afspraken worden 

gemaakt met de diensten van toerisme van de kunstste-

den, met Brussel, met de congresbureaus van de kunst-

steden, met Westtoer en met Toerisme Limburg. 

9. De samenwerkingsovereenkomsten 2012 

met de partners met betrekking tot de organi-

satie van persreizen, tradereizen en site in-

spections, zijn geëvalueerd. 

JA/ NEEN JA Toerisme Vlaanderen heeft in 2012 reeds samenwer-

kingsovereenkomsten gesloten met de 5 kunststeden voor 

1 jaar. In het voorjaar van 2013 wordt een evaluatie voor-

zien van deze nieuwe samenwerkingsvorm, die de basis 

moet vormen van een vernieuwing van de overeenkom-

sten voor meerdere jaren. 
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OD  4.3 Toerisme Vlaanderen ondersteunt de strategische planning van relevante en objectief afgebakende steden en van toeristische regio’s 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Toerisme Vlaanderen heeft ondersteuning 

geboden aan de strategische planning van 

lokale besturen en regio’s 

Aantal  1 Toerisme Vlaanderen biedt ondersteuning aan steden en 

regio’s bij het opstellen van hun toeristische strategie om 

ervoor te zorgen dat de kwaliteit ervan hoog is en afge-

stemd op de Vlaamse strategie voor toerisme. 

2. Toerisme Vlaanderen heeft de coördinatie op 

zich genomen voor het opstellen van een 

strategisch plan voor de Vlaamse regio’s. 

Datum 1/09/2013  

3. Toerisme Vlaanderen heeft samen met West-

toer een nieuw strategisch plan voor de kust 

opgesteld. De strategische doelstellingen en 

de marktstrategie zijn bepaald. 

Datum 31/12/2013 Tegen eind 2013 zijn de strategische doelstellingen en de 

marktstrategie bepaald. Het plan wordt gerealiseerd in 

2014. 
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OD  4.4 Toerisme Vlaanderen werkt actief samen met andere beleidsdomeinen om de ViA en Pact 2020-doelstellingen om een warme solidai-

re samenleving te realiseren 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Toerisme Vlaanderen heeft over de wijze 

waarop zij het Vlaams Actieplan Armoede 

uitvoert gerapporteerd. 

JA/NEE JA Toerisme Vlaanderen vertaalt de horizontale beleidsdoel-

stellingen rondom armoede in haar werking en rapporteert 

hier tijdig over 

2. Toerisme Vlaanderen heeft meegewerkt aan 

en tijdig gerapporteerd over het Jeugdbe-

leidsplan 

JA/NEE JA Toerisme Vlaanderen vertaalt de horizontale beleidsdoel-

stellingen rondom jeugdbeleid in haar werking en rappor-

teert hier tijdig over 

3. Toerisme Vlaanderen heeft meegewerkt aan 

en tijdig gerapporteerd over de acties van het 

Ouderenbeleidsplan 

JA/NEE JA Toerisme Vlaanderen vertaalt de horizontale beleidsdoel-

stellingen rondom ouderenbeleid in haar werking en rap-

porteert hier tijdig over 

4. Toerisme Vlaanderen heeft meegewerkt aan 

en tijdig gerapporteerd over de Open Coördi-

natiemethode Actieplannen rond Gelijke 

Kansen 

JA/NEE JA Toerisme Vlaanderen vertaalt de horizontale beleidsdoel-

stellingen rondom gelijke kansen-beleid in haar werking 

en rapporteert hier tijdig over 

5.  De adviezen ruimtelijke ordening zijn gege-

ven binnen de wettelijk opgelegde termijn
5
 

% 95 % Toerisme Vlaanderen heeft de decretale plicht om advie-

zen te verlenen voor dossiers in het kader van Ruimtelijke 

Ordening. 

6. Toerisme Vlaanderen heeft deelgenomen 

aan de werkgroepen in het kader van de 

opmaak van het beleidsplan Ruimte om de 

toeristische belangen te verdedigen en heeft 

een advies op het Witboek geformuleerd. 

Aanwezigheid op 

de workshops  

 

Datum advies op 

het Witboek 

80% aanwezig-

heid  

 

31/12/2013 

Toerisme Vlaanderen heeft zijn inbreng gebracht bij de 

opstelling van het Groenboek. Dit wordt nu omgezet in 

een witboek waarbij het belangrijk is dat Toerisme Vlaan-

deren de toeristische belangen hierin verdedigt. Dit ge-

beurt via deelname aan de workshops en het formuleren 

van een advies op het Witboek dat de basis zal vormen 

voor het beleidsplan Ruimte. 

7. Toerisme Vlaanderen heeft samen met de 

partners een ondersteuningspakket opge-

Datum 31/06/2013 
 

Om gemeenten over de streep te krijgen om te komen tot 

een oplossing voor de zonevreemde jeugdverblijven, 

 
5
 Voor de realisie van deze jaardoelstelling wordt een knelpunt vastgesteld (Cf. Deel 2, punt 2.3) 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

maakt om gemeenten en provincies te on-

dersteunen bij de opmaak van RUP’s voor 

zonevreemde jeugdverblijven 

wordt een ondersteuningspakket gemaakt (ruimtelijk af-

wegingskader, methodologie voor een voor-

toets/natuurtoets/passende beoordeling). Tot de opmaak 

van een voortoets/natuurtoets/passende beoordeling 

wordt slechts overgegaan wanneer gemeenten/provincies 

een engagement geven tot de opmaak van een RUP. Het 

ruimtelijk afwegingskader wordt aan alle gemeen-

ten/provincies meegegeven. 
 

8. Toerisme Vlaanderen heeft het beleidsdo-

mein iV in het College van Ambtenaren-

Generaal vertegenwoordigd en heeft mee-

gewerkt aan de realisatie van het Meerjaren-

programma Slagkrachtige overheid 

JA/NEEN JA De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen 

vertegenwoordigt het beleidsdomein iV binnen het College 

van Ambtenaren-generaal. In dit kader is hij sponsor van 

het project Leiderschap en voorzitter van de werkgroep 

HR-beleid topambtenaren in het kader van het Sleutelpro-

ject Modern HR-beleid. 
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OD  4.5 Toerisme Vlaanderen communiceert naar de sector en andere belanghebbenden  

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het extern communicatieplan voor 2013 is 

geïmplementeerd 

Datum 31/12/2013 Via alle communicatieinstrumenten houdt Toerisme 

Vlaanderen de toeristische sector en andere belangheb-

benden op de hoogte van haar activiteiten en resultaten. 

Hiertoe behoren dagelijkse processen zoals het screenen 

van persknipsels en het verspreiden ervan, het dagelijks 

up to date houden van de website en social corporate 

media en het beantwoorden van de mailbox van Toerisme 

Vlaanderen. Daarnaast gaat er meer dan één VTE naar 

het ontwerpen en designen van de communicaties, het 

jaarverslag,… 
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 SD 5: De organisatiematuriteit van Toerisme Vlaanderen is toegenomen 

 

 

OD 5.1 De organisatiebeheersing van Toerisme Vlaanderen heeft een gedefinieerd maturiteitsniveau behaald 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een prestatiebegroting is voorbereid Datum 1/5/2013 Toerisme Vlaanderen wil middelen krijgen om overeenge-

komen resultaten te boeken. 

2. Een analytische boekhouding is beschikbaar Datum 31/12/2013 Een analytische boekhouding is vereist om de kostprijs 

van de dienstverlening correct te kunnen inschatten en 

efficiëntietrajecten te kunnen opzetten. Dit staat eveneens 

een gedegen managementrapportering naar de directie 

en het Departement toe. 

3. Een nieuw managementrapporterings-

systeem is beschikbaar 

Datum 31/12/2013 De balanced scorecard waarmee momenteel de beheers-

overeenkomst wordt opgevolgd, moet worden bijgestuurd 

aan de nieuwe beheersovereenkomst. Tegelijkertijd kan 

de rapportering verder worden verbeterd. 

4. De interne communicatie van Toerisme 

Vlaanderen is geoptimaliseerd en een CRM 

opgestart. 

Datum 1/11/2013 Toerisme Vlaanderen stelt vast dat de interne communi-

catie suboptimaal verloopt. Er wordt een project opgezet 

om de interne communicatie te verbeteren. Dit project 

spoort samen met de optimalisatie van de communicatie 

vanuit de dienstverlener MOD DAR-iV.  

5. Processen en methodologieën hebben een 

PDCA-cyclus doorlopen om de efficiëntie, 

effectiviteit en risicogevoeligheid te verbete-

ren 

Aandeel 100 % Een organisatie behaalt slechts een beheerst maturiteits-

niveau als ze haar werking continu opvolgt en bijstuurt 

waar nodig. Toerisme Vlaanderen zet een structuur op om 

periodiek haar processen tegen het licht te houden en te 

verbeteren. 

6. Het jaarondernemingsplan is beschikbaar bij 

de minister. 

Datum  20/12/2013 Dit houdt ook in dat de jaaractieplannen opgesteld zijn. 

7.  Het HR plan is in uitvoering. Datum beschikbaar-

heid functiebeschrij-

vingen 

20/12/2013 

 

 

Toerisme Vlaanderen zorgt er samen met de MOD DARiV 

voor dat alle functiebeschrijvingen bijgestuurd zijn. 
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Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

 

Datum beschikbaar-

heid rapport BUE 

 

Aandeel realisatie 

PEP 

 

Aandeel personeels-

leden dat vorming 

kreeg 

 

 

20/12/2013 

 

 

80%¨ 

 

 

80% 

 

Tevens zorgen we er samen met de MOD DARiV voor dat 

alle leidinggevenden een bottom-up evaluatie ondergin-

gen en de feedback hiervan kregen. 

Toerisme Vlaanderen werkt, binnen de perken van het 

beschikbare budget, aan de realisatie van het PEP. 

 

Toerisme Vlaanderen beschikt over een vormingsplan om 

op middellange termijn over de juiste competenties, cul-

tuur en gedrag te beschikken om haar strategie te realise-

ren. 

8. De projectportfolio is opgevolgd en waar 

nodig opnieuw in evenwicht gebracht. 

Minimaal aantal op-

volgingen per jaar 

2 De projectportfolio omvat alle projecten en programma’s 

die Toerisme Vlaanderen uitvoert of ondersteunt. Door 

regelmatig de voortgang en realisatie van de portfolio op 

te volgen en waar nodig projecten of programma’s te her-

plannen, kan Toerisme Vlaanderen ervoor zorgen dat ze 

resultaten haalt. 

9. Het facility plan is opgesteld. Datum 31/3/2013 Toerisme Vlaanderen en de MOD DARiV komen samen 

de afstemming van de inzet van de logistieke dienstverle-

ning op de facilitydoelstellingen overeen.  

10. Een ICT-meerjarenplan is opgesteld Datum 1/09/2013 Binnen Toerisme Vlaanderen worden de IT-projecten nog 

teveel ad hoc en los van elkaar aangepakt. Een geïnte-

greerde aanpak op basis van een lange termijnplanning 

zorgt voor coherentie binnen Toerisme Vlaanderen en een 

efficiëntere ICT omgeving voor het agentschap. 

11. Het verandertraject van Toerisme Vlaande-

ren is geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd 

(PDAC). 

Datum 31/12/2013 Toerisme Vlaanderen voerde een ingrijpend verandertra-

ject door. We evalueren het traject en gaan na of aan alle 

voorwaarden voldaan is om een wendbare, minder ambte-

lijke organisatie te zijn. Waar nodig wordt bijgestuurd. Er 

wordt in het bijzonder dieper ingegaan op de aansturings-

lijnen, de cultuur en de doelgroepenwerking. 
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OD 5.2 Toerisme Vlaanderen voerde een CAF-zelfevaluatie uit als nulmeting voor het opzetten van verbetertrajecten voor de volgende be-

heersovereenkomst 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De CAF-zelfevaluatie van voorjaar 2014 is 

opgestart. 

Datum 31/12/2013 Het CAF (Common Assessment Framework) is een Euro-

pees kwaliteitskader dat erop gericht is om door middel 

van zelfevaluaties en actieplannen de organisatieontwik-

keling naar een hoger niveau te laten evolueren. Toerisme 

Vlaanderen bereidt de zelfevaluatie van voorjaar 2014 

voor. 
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OD  5.3 Toerisme Vlaanderen ontwikkelde zich tot conversation company 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Toerisme Vlaanderen heeft een pad opge-

steld om uit te groeien tot een conversation 

company. 

Datum 31/12/2013 Een conversation company is een organisatie die in dia-

loog gaat met haar klanten en belanghebbenden. Dit vergt 

een goede organisatie (converseren op sociale media, 

opvolgen van berichten over het merk Toerisme Vlaande-

ren, overleg organiseren, feedbackprocessen ingebed in 

de evaluatie van de werking van de organisatie,…) en een 

aangepaste cultuur. 
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OD  5.4 Toerisme Vlaanderen realiseert haar begroting 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Toerisme Vlaanderen heeft haar begroting 

gerealiseerd. 

• Minimale realisa-

tiegraad van de in 

de begroting voor-

ziene uitgaven ge-

financierd door 

onvoorwaardelijke 

dotaties 

• Minimale realisa-

tiegraad van de in 

de begroting voor-

ziene ontvangsten 

• Maximaal aandeel 

van vastgelegde 

middelen ten op-

zichte van de 

machtiging voor 

voorwaardelijke 

dotaties 

95 % 

 

 

 

 

 

 

95 % 

 

 

 

 

100 % 

De begroting van Toerisme Vlaanderen is een deel van de 

Vlaamse begroting. Opdat de middelen uit de Vlaamse 

begroting optimaal zouden kunnen worden ingezet om het 

beleid te realiseren, is het cruciaal dat elk agentschap 

haar begroting, zowel op inkomsten als uitgaven, reali-

seert. Toerisme Vlaanderen schroeft haar inspanningen 

om haar begroting te realiseren op. 
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OD  5.5  Toerisme Vlaanderen is een veelkleurige organisatie die mensen kansen geeft en doet groeien 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het HR-plan en facility-plan heeft aandacht 

besteed aan kansengroepen 

Datum 1/5/2013 Toerisme Vlaanderen gelooft dat diversiteit op de werk-

vloer bijzonder belangrijk is om tot krachtige resultaten te 

komen. 

2. Een campagne op de werkvloer is gevoerd 

die de verborgen diversiteit toont 

Datum 1/7/2013 Diversiteit gaat verder dan vrouwen in leidinggevende 

posities, personen met een handicap of van allochtone 

oorsprong. Ook levensbeschouwing, geaardheid, leef-

tijd,… dragen allemaal bij tot diverse inzichten en oplos-

singen. Toerisme Vlaanderen maakt deze diversiteit 

zichtbaar en zorgt ervoor dat het personeel inziet waarom 

deze diversiteit een sterkte is. 

3. Alle sites van Toerisme Vlaanderen, met 

inbegrip van de mobiele sites, hebben het 

AnySurfer label behaald 

Datum 1/10/2013 Het behalen van het AnySurfer label is niet voor alle types 

website even eenvoudig. Toerisme Vlaanderen zet haar 

inspanningen voort opdat alle sites dit label zouden beha-

len. Dit past perfect in het Toerisme voor Allen-DNA van 

het agentschap. 

4. De personeelspeiling 2012 is geanalyseerd 

en quick wins zijn uitgevoerd 

Datum 31/12/2013 Toerisme Vlaanderen wil de resultaten van de personeel-

speiling gebruiken om de haar werking te verbeteren. De 

resultaten worden gebruikt om het bestaande instrumen-

tarium te verbeteren en beter in te zetten. Daarnaast wor-

den een aantal quick wins uitgevoerd opdat het personeel 

onmiddellijk het effect zou voelen. 
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OD  5.6 De waardering van de toeristische sector voor de dienstverlening van Toerisme Vlaanderen is verbeterd 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De dienstenportfolio van Toerisme Vlaande-

ren aan de toeristische sector is beschreven 

Datum 30/07/2013 Er is op dit moment geen goed zicht op de dienstenportfo-

lio van Toerisme Vlaanderen aan de toeristische sector. 

Deze moet in beeld gebracht worden vooraleer tot een 

tevredenheidsmeting kan worden overgegaan. 

2. De nulmeting m.b.t. de waardering van de 

toeristische sector voor de dienstverlening 

van Toerisme Vlaanderen is uitgevoerd 

Datum 31/10/2013 Een nulmeting moet worden opgezet als start van een 

longitudinale analyse. 

3.  Een professionele Destination Management 

Company  is door Toerisme Vlaanderen aan-

gesteld om de congressen in de Westhoek te 

organiseren. 

Datum 30/05/2013 Voor complexe congresdossieraanvragen die kaderen in 

het project 100 jaar Groote Oorlog, wordt een DMC (Des-

tination Management Company) aangesteld. Toerisme 

Vlaanderen doet daarbij beroep op partners waarmee 

samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten. 
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OD  5.7 Toerisme Vlaanderen beschikt over een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het BCP is getest op het hoofdkantoor. Datum 31/12/2013  

2. Een globaal welzijns- en preventieplan is 

beschikbaar 

Datum 31/12/2013 Toerisme Vlaanderen voldoet volledig aan haar verplich-

tingen op het vlak van welzijnsbeleid en preventie en be-

scherming op het werk. Een globaal welzijns- en preven-

tieplan dat de krijtlijnen weergeeft voor de volgende jaren 

is beschikbaar. 
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OD  5.8 De eco-efficiëntie van de werking van Toerisme Vlaanderen is verbeterd 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het verbruik van een aantal goederen is af-

genomen 

Procentuele daling 

ten opzichte van 

dezelfde periode in 

2012 

5 % Door middel van een participatief project wil Toerisme 

Vlaanderen erin slagen om haar verbruik drastisch te 

doen afnemen. Ten minste de verbruiksgoederen energie, 

water en papier komen aan bod. 

2. In bestekken zijn duurzaamheidscriteria op-

genomen 

Aandeel bestekken 

gescreend op duur-

zaamheidsdoelstel-

lingen 

100 % Niet voor alle bestekken zijn duurzaamheidscriteria even 

zinvol. Toerisme Vlaanderen screent elk bestek op de 

relevantie voor het opleggen van duurzaamheidscriteria. 
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SD 6: Toerisme Vlaanderen boekt meetbare efficiëntiewinsten 

 

 

OD  6.1 De efficiëntie van inspanningen naar pers, trade en key influencers is verbeterd 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 
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OD  6.2 De managementondersteunende diensten van Toerisme Vlaanderen zijn gerationaliseerd 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De dienstverleningsprocessen zijn beschre-

ven en overeengekomen tussen Toerisme 

Vlaanderen en MOD DAR-iV 

Datum 30/5/2013 Toerisme Vlaanderen en de MOD DAR-iV stelden vast dat 

de dienstverlening en de perceptie ervan, kan worden 

verbeterd door een beter inzicht te krijgen in de diensten 

die de MOD DAR-iV aanbiedt en de interactie hiervoor 

tussen Toerisme Vlaanderen en de MOD DAR-iV. Daar-

om zal de MOD DAR-iV met ondersteuning van Toerisme 

Vlaanderen een limitatieve lijst opstellen van de dienstver-

leningsprocessen van de MOD DAR-iV en deze proces-

sen zorgvuldig beschrijven. De dienstverleningsprocessen 

worden nadien door beide partijen gevalideerd. 

2. Toerisme Vlaanderen heeft de optimalisatie 

van de communicatie naar de klanten van de 

MOD DAR-iV ondersteund 

Datum 1/11/2013 De MOD DAR-iV zet een project op om haar communica-

tie naar haar klanten verder te verbeteren. Toerisme 

Vlaanderen ondersteunt dit project. 
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OD  6.3 Het online dienstenaanbod is uitgebreid 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Het concept van het online subsidieloket is 

beschikbaar 

Datum 31/12/2013 

 

 

 

 

Toerisme Vlaanderen digitaliseert verder haar dienstver-

lening door het uitbouwen van een online subsidieloket. 

2. De procedures voor overheidsopdrachten zijn 

gedigitaliseerd en verlopen electronisch. 

Aandeel e-

procurement-

diensten beschik-

baar volgens de ti-

ming overeengeko-

men binnen de 

Vlaamse overheid 

100 % Toerisme Vlaanderen digitaliseert verder haar dienstver-

lening door de processen voor overheidsopdrachten elek-

tronisch te laten verlopen (e-procurement). 
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OD  6.4 Toerisme Vlaanderen optimaliseert haar processen 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. Een traject voor het verbeteren van de kos-

tenstructuur is beschikbaar 

Datum 31/12/2013 Om gefocust resultaten te kunnen behalen, is een goeie 

kostenstructuur noodzakelijk. Toerisme Vlaanderen eva-

lueert haar kostenstructuur en zet een traject op om de 

kostenstructuur te verbeteren. 

2. Het traject om de erkenning van gidsen door 

Toerisme Vlaanderen stop te zetten, is uitge-

tekend. 

Datum 1/10/2013 Het erkennen van gidsen door Toerisme Vlaanderen biedt 

weinig kwaliteitswinst en wordt daarom stopgezet. 

3. De opdrachten van de Meet in Flanders zijn 

beter op elkaar afgestemd. 

Datum 28/02/2013 Een sterkte-zwakte analyse leidde tot een aantal accent-

verschuivingen binnen de congrescel. De dienst congres-

bureau is ondergebracht in een nieuwe organisatiestruc-

tuur, waartoe ook beurzen & workshops en accountmana-

gement behoren. De dienst beurzen & workshops neemt 

voortaan alle logistieke taken op zich. Dit moet meer ar-

beidsruimte geven voor het congresbureau om zich toe te 

leggen op haar kernactiviteiten. 
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OD  6.5 Toerisme Vlaanderen verspreidt snel en efficiënt kwalitatieve productinformatie volgens de behoeften van de klant 

Nr. JD Jaardoelstelling Indicator Prestatienorm Info 

1. De ontsluiting van toeristische informatie via 

eigen kanalen is verbeterd. 

Datum 31/12/2013 Het verder optimaliseren van de marketing websites. De 

overgang naar taal gedreven websites met marktspecifie-

ke content op basis van IP-adres. Het ontwikkelen van 

een mobiele versie van de website. 

2. Eenduidige afspraken  met de verschillende 

datapartners (provincies, steden & andere 

content partners) zijn gemaakt voor de ver-

zameling, verwerking en verspreiding van 

verschillende datalagen 

Datum 01/05/2013  De in het Witboek bepaalde afspraken rond dataverzame-

ling, verwerking en ontsluiting, zijn concreet gemaakt en 

geconsolideerd tussen de toeristische partners. 

3. Een performante en bruikbare oplossing 

(API) voor uitwisseling van toeristische pro-

ductinformatie is beschikbaar 

Datum 01/08/2013 

 

In de internationale marketingstrategie wordt gesteld dat 

we minstens de helft van de informatie via platformen van 

derden verspreiden. 

4. Licentieovereenkomsten  zijn gesloten met 

externe partners voorverspreiding van toeris-

tische datalagen met als resultaat relevante 

toeristische ontwikkelingen (open data) 

Minimum aantal 5 Naast alle lokale diensten voor toerisme, zullen er ook 

licentieovereenkomsten worden afgesloten met private 

partners, bijvoorbeeld ontwikkelaars van software voor 

knooppuntennetwerk. 
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DEEL 2. Personele vereisten 

In dit hoofdstuk geven we de personele middelen van Toerisme Vlaanderen weer zowel op 

het vlak van vereiste aantallen als van vereiste kennis en competenties. Tot slot worden de 

personele knelpunten opgesomd met het oog op de realisatie van bepaalde jaardoelstellin-

gen. 

 

2.1 Beschikbare personeelsbestand 

Het personeelsbestand van Toerisme Vlaanderen drukken we uit in personeelseffectieven 

(personeelsaantal en personeelsbeschikbaarheid). De definities werden door het CAG 

goedgekeurd en zijn beschikbaar op de site van het departement Bestuurszaken. 

 

Toerisme Vlaanderen beschikte op 31 december 2012 over 191 personeelsleden (koppen)  

en 168,4 bruto VTE. Van alle personeelsleden zijn er 85 contractueel waarvan 1 betaald 

met externe financiering. 20 % van de personeelsleden werkte in 2012 in een stelsel 

van  deeltijdse tewerkstelling. 

 

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering om het personeelsaantal van de Vlaam-

se Overheid tegen het einde van haar regeerperiode (2014) te laten dalen met 6%  dient het 

agentschap Toerisme ten opzichte van haar personeelsaantal op 30 juni 2009 (205 koppen) 

tegen 2014 haar personeelsaantal te laten dalen met 12 koppen. Op 31 december 2012 

werd er reeds een besparing gerealiseerd van 14 koppen.  

Het agentschap Toerisme Vlaanderen heeft bijgevolg op 31 december 2012 meer koppen 

(nl twee) bespaard dan de vooropgestelde doelstelling. Het is evenwel de bedoeling om 

tegen 2014 te landen op 193 koppen.  

 

Voor de invulling van het personeelsbestand gebruikt Toerisme Vlaanderen een perso-

neelsplan (PEP). Het nieuwe PEP na de reorganisatie werd op het directieteam van juni 

2012 goedgekeurd en daarna voorgelegd aan het EOC, dat een positief advies verleende. 

Bij de opmaak van dit personeelsplan werd reeds rekening gehouden met de door de 

Vlaamse Regering opgelegde besparingsdoelstelling met betrekking tot het personeelsaan-

tal. 

 

De volgende aanpassingen zullen worden aangebracht aan het personeelsplan met het oog 

op de verwezenlijking van het jaarondernemingsplan 2013: 

- 1 B2 bij de dienst Vakantieparticipatie (afdeling Toerisme voor Allen) wordt omgezet 

in een A1/B2 – functie teneinde  de jaardoelstellingen 2.3.5 (het kortingsaanbod in 

vakantieparticipatie voor 2014 bij verblijven en attracties is verhoogd), 3.1.1 (meer 

vakantiegangers zijn via het Steunpunt Vakantieparticipatie op vakantie gegaan), 

3.1.4 (het aantal personen die in armoede leven die op vakantie gaan via betoela-

ging van de opstaporganisaties is stabiel) en 3.1.5 (Rap op Stap – kantoren zijn ope-

rationeel) te kunnen verwezenlijken. 
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- Een halve VTE op niveau B1 wordt verschoven van de dienst Kennisbeheer (afde-

ling Kennis en Kwaliteit) naar de dienst Vakantieparticipatie (afdeling Toerisme voor 

Allen) teneinde  de jaardoelstellingen 2.3.5 (het kortingsaanbod in vakantieparticipa-

tie voor 2014 bij verblijven en attracties is verhoogd), 3.1.1 (meer vakantiegangers 

zijn via het Steunpunt Vakantieparticipatie op vakantie gegaan), 3.1.4 (het aantal 

personen die in armoede leven die op vakantie gaan via betoelaging van de opstap-

organisaties is stabiel) en 3.1.5 (Rap op Stap – kantoren zijn operationeel) te kun-

nen verwezenlijken. Om dit mogelijk te maken wordt de bibliotheek van Toerisme 

Vlaanderen in 2013 afgebouwd; voor de afbouw van de bibliotheek wordt in 2013 

nog een halve VTE op niveau B1 voorzien. 

 

 

2.2 Kennis en competenties personeel 

Voor de realisatie van de jaardoelstellingen 2013 is geen kennis of zijn geen competenties 

tekort. Toerisme Vlaanderen investeert in de ontwikkeling van haar leidinggevenden door 

met behulp van een development center en peer coaching de leidinggevende vaardigheden 

binnen het agentschap te verhogen. Dit omvat onder meer het plannen en evalueren van 

personeelsleden volgens PLOEG.  

 

 

2.3. Personele knelpunten bij de realisatie van bepaalde jaardoelstellingen 

Toerisme Vlaanderen wijst er op dat voor de tijdige realisatie van bepaalde jaardoelstellin-

gen zich knelpunten voordoen door een tekort aan personeel. 

 

WO I – JD 2.4.5 

Aangezien Toerisme Vlaanderen méér activiteiten zal moeten uitvoeren met minder midde-

len, wordt de promotie voor de herdenking van WO I een knelpunt in 2013. Andere herallo-

ceerbare middelen werden reeds toegewezen aan dit project, maar zelfs dan zullen geplan-

de acties moeten geschrapt of uitgesteld worden: het leggen van contacten in de prioritaire, 

maar voor Toerisme Vlaanderen nog niet actieve markten zoals Australië en Nieuw-

Zeeland, het voorzien van onthaal op de luchthaven en andere strategische onthaallocaties, 

het plannen van een grote gezamenlijke actie met Eurostar,…zijn problematisch naar per-

soneelseffectief. 

 

Rubensjaar – JD 2.4.6 en 2.4.7 

Teneinde tijdig met de voorbereiding van grote projecten te kunnen starten, heeft Toerisme 

Vlaanderen gepland om in 2013 de start te lanceren voor een project dat in  2018 Rubens in 

de verf zet. De heropening van de Vlaamse instelling KMSKA (het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen) wordt hieraan gekoppeld. Aangezien er op dit ogenblik slechts 

één personeelslid werkzaam is op culturele projecten en evenementen, is het evenwel niet 

mogelijk om de eerste planning van dit project te realiseren. Daarom heeft Toerisme Vlaan-

deren de eerste oplevering van het project Rubens uitgesteld tot een later tijdstip. 
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Adviezen ruimtelijke ordening - JD 4.4.5 

Indien men vandaag start met een toeristisch logies, moet men in de meeste gevallen via 

een stedenbouwkundige vergunning minstens een functiewijziging aanvragen. Indien men 

een toeristisch logies wenst uit te breiden (stuk bijbouwen) moet men hiervoor ook een ste-

denbouwkundige vergunning aanvragen. 

 

In de Vlaamse Codex wordt expliciet opgenomen dat Toerisme Vlaanderen advies moet 

geven wanneer het gaat over het inrichten van een toeristisch logies bij een woning in het 

agrarische gebied (plattelandstoerisme). Voor wat betreft de andere aanvragen, wordt er in 

de codex niet expliciet vermeld dat Toerisme Vlaanderen advies moet verlenen, maar is een 

gemeente vrij om een advies aan een toeristische overheid te vragen. In vele gevallen wor-

den deze aanvragen ook toegestuurd naar het departement Internationaal Vlaanderen of 

Toerisme Vlaanderen. In totaal worden er ongeveer 20 aanvragen per maand toegestuurd 

voor advies. De adviezen die Toerisme Vlaanderen opmaakt zijn nooit bindend. In vele ge-

vallen wordt het  advies wel gevolgd.  

 

Eind 2011 is de afdeling Kwaliteitszorg van Toerisme Vlaanderen ondergebracht bij het De-

partement Internationaal Vlaanderen. Zij hebben de meeste van hun taken meegenomen. 

Toch bleef de taak ‘adviseren van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning 

m.b.t. toeristische logies’ bij Toerisme Vlaanderen.  

 

Toerisme Vlaanderen wil in de toekomst voor alle logiesvormen overgaan tot het geven van 

een meer beleidsmatig advies dat gekoppeld is aan het streven naar een kwalitatief toeris-

tisch product (kwaliteitskader). Dit brengt met zich mee dat de adviezen van Toerisme 

Vlaanderen op bepaalde vlakken strenger zullen zijn dan de normen van het logiesdecreet 

(vb. oppervlakte kamer, bij elke gastenkamer een individuele badkamer, …). Hiervoor stelt 

zich echter een personeelstekort.  

 

Indien voor deze toeristische logies enkel de toetsing aan het logiesdecreet moet gebeuren, 

kan deze taak best overgedragen worden aan het departement Internationaal Vlaanderen. 

Zij zijn het best geplaatst om na te gaan of een nieuw in te richten logies voldoet aan de 

ruimtelijke normen die opgenomen zijn in het logiesdecreet.  

 

 

 

DEEL 3. Financiële vereisten 

De middelen waarover Toerisme Vlaanderen beschikt, zijn opgenomen in de begroting van 

Toerisme Vlaanderen. Bijlage 1 geeft de goedgekeurde begroting weer. 

 

Toerisme Vlaanderen wijst er evenwel op dat financiële knelpunten zich voordoen bij de 

realisatie van bepaalde jaardoelstellingen: 

 

Wifi-toepassingen in de Westhoek – JD 2.7.1 

In het kader van de VIA rondetafel Innovatie werden 7 aanbevelingen geformuleerd. Het 

project “Voorbereidingen voor de Wifi-toepassingen in de Westhoek” is één van de pro-

jecten die aan deze uitdagingen vorm moet geven. Op basis van de huidige gegevens is het 

echter onduidelijk hoeveel (personele en financiële) middelen hiervoor nodig zijn. Dit zal na 
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een eerste verkennende ronde worden geraamd. Toerisme Vlaanderen wijst er wel op dat 

met de huidige middelen dit project ten vroegste in de 2de jaarhelft van 2013 kan worden 

opgestart. 

 

Opstart representatie Australie - Nieuw-Zeeland – JD 3.2.6. 

Toerisme Vlaanderen is van oordeel dat representatie in Australië en Nieuw-Zeeland in het 

kader van WO I het toerisme naar Vlaanderen en Brussel ten goede zou komen. De opstart 

van deze representatie werd ingepland voor 2013. Voor de realisatie van deze jaardoelstel-

ling wordt Toerisme Vlaanderen geconfronteerd met een financieel knelpunt, aangezien de 

bewerking van deze markt een recurrente kost inhoudt van 200.000 euro per jaar.  

 

AnySurfer label – JD 5.5.3 

Toerisme Vlaanderen wil en zal het Any Surfer label behalen voor al haar websites, omdat 

toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord belangrijk en nodig is. Dit geldt zowel 

voor de websites over de organisatie (www.toerismevlaanderen.be) als voor de consumen-

tenwebsites. Voor consumentenwebsites ligt het technisch moeilijker, omdat daar wordt 

gekozen voor een verregaande integratie van sociale media en andere handige functionali-

teiten die sterk geapprecieerd en gewaardeerd worden door de vele gebruikers.  Vlaande-

renvakantieland.be werd in 2012 voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot Site van het Jaar 

in de categorie “UIT”.  Deze gebruiksvriendelijke tools en integraties zijn weliswaar soms 

technisch moeilijk te verzoenen met de voorwaarden van Any Surfer. Dit brengt extra on-

derzoek en kost met zich mee. Het maakt ook het inschatten moeilijker, zowel qua budget 

als in tijd. Daarom is het niet zeker dat de vooropgestelde doelstelling als zodanig zal be-

haald worden. 

 


