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VOORWOORD

Toerisme in Vlaanderen is, vanuit het standpunt van de aanbieder, een economische 
activiteit. De sector verschaft werk, doet geldstromen ontstaan en inspireert bedrijven 
om toeristische producten te creëren. Vandaar ook dat toerisme een professionalisering 
doormaakt. Vrijblijvendheid ruimt plaats voor doeltreffendheid. Een element dat ons 
daarbij	kan	helpen	is	een	efficiënte	marketingcommunicatie.

Deze vormingsbrochure is een algemene inleiding tot consumentgerichte 
marketingcommunicatie,  toegepast op de toeristische sector. Verwacht geen 
theoretische uiteenzetting maar wel een denkoefening die u anders laat kijken naar 
communicatie	met	doelgroepen.	U	vindt	geen	kant-en-klare	antwoorden	op	specifieke	
vragen en omstandigheden. En ook geen business-to-business model. Wel een 
methode en middelen om zelf oplossingen te zoeken. De auteur neemt u mee in 
een samenvattende reis doorheen marketing en communicatie in het toeristisch veld. 
Vooral communicatie komt uitvoerig aan bod. Toch blijft het een eerste kennismaking 
want we weten dat het thema meer diepgang vereist.

Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een situatieschets van “de familie Maes”. Het gezin 
vertegenwoordigt dé toerist en komt in allerlei omstandigheden terecht die ons voor 
een probleem stellen. Hoe u de vraagstukken aanpakt, leert u uit het theoretisch deel 
dat daarop volgt. Een reële case sluit elk hoofdstuk illustrerend af. Zowel de leek als 
de communicatieprofessional vindt tips en aanknopingspunten. U kunt de brochure 
gebruiken als een naslagwerk en zappen van hoofdstuk naar hoofdstuk. 

“Boodschap van de toerist” is een startpunt, zowel voor u als voor ons. Het dwingt een 
mentaliteitsverandering af. Een van vraag en aanbod. U leert kijken door de ogen van 
de toerist, wij leren kijken door uw ogen. Als u deze publicatie boeiend genoeg vindt, 
dan gaan wij  straks dieper in op thema’s en onderwerpen. We gaan zelfs zover dat 
we vormingsbrochures op maat maken van de subsectoren. Maar alleen als u daar 
behoefte aan heeft.

Wim Vanseveren
administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen
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Hoofdstuk 1

Marketing versus communicatie

Uitgangspunt
Dit typisch Vlaams gezin begeleidt ons door deze publicatie in het nemen van 
beslissingen. We proberen bij alles in de hoofden van de familie te kijken om daaruit 
dingen te leren. Meteen is duidelijk dat we marketingcommunicatievraagstukken 
benaderen vanuit het standpunt van de eindconsument. Niet het toeristisch aanbod, 
maar wel de verwachtingen en het gedrag van de toerist vormen de uitvalsbasis. 

Gevolgen
Deze manier van denken en aanpakken heeft consequenties. In de eerste plaats 
zal de communicatie met de toerist liefst in twee richtingen verlopen zodat we 
bruikbare informatie krijgen van onze doelgroep. Daarnaast vereist deze methode 
ook dat we afstand nemen van hetgeen we goed kennen, namelijk ons product. 
Geen makkelijke evenwichtsoefening, maar wel een die dynamiek oplevert.

Wat en hoe?
Wat de vakantiebestemming van de familie wordt, hangt af van een aantal factoren. 
Uiteraard van het aanbod zelf. We gaan ervan uit dat de familie weet hoe ze haar 
vakantie wil doorbrengen. De moderne consument is productbewust, maar daarom 
niet merkzeker. Het modelgezin gaat via de meest voor de hand liggende en 
makkelijkste	manier	op	zoek	naar	bestemmingen	die	een	kindvriendelijk	fietsaanbod	
hebben. De aanbieder met een duidelijke en overtuigende boodschap wint. 

Daaruit begrijpen we dat we op zijn minst aandacht moeten hebben voor twee 
dingen: 

een welomschreven toeristisch aanbod ( = marketing);
een doordachte manier om ons toeristisch product kenbaar te maken  
(= communicatie).

In deze vormingsbrochure gaan we niet in op het uitwerken van een marketingstrategie, 
we hebben het over de communicatie. Toch even een korte introductie en onze visie 
op  consumentgerichte marketing.  

•
•

De familie Maes houdt van vakanties dicht bij huis. Dat de twee kinderen (Jade en Louis) nog vrij 
jong zijn, heeft daar zeker mee te maken. De jongste is acht en wordt snel wagenziek. Louis is vijftien 
en wil nooit lang van zijn vrienden weg. Bovendien gaan opa en oma, die nu aan de Normandische 
kust wonen, graag mee op uitstap. Ze zien de kleinkinderen niet zo vaak en houden de band met 
Vlaanderen aan. 

Een vakantiebestemming kiezen zorgt af en toe voor stevige discussies. Mama Maes wil de kinderen 
op een leuke manier in contact brengen met natuur en cultuur. Papa Maes heeft het meer begrepen 
op een actieve vakantie. Ze hebben niet voor niets vorig jaar nieuwe fietsen gekocht. Daar komt 
nog eens bovenop dat de kinderen groot genoeg zijn om af en toe ook zelf te beslissen. De keuze is 
aanzienlijk makkelijker geworden sinds de familie steevast kiest voor regio’s waar ze dingen kunnen 
combineren. Een kindvriendelijk fietsnetwerk én originele uitstapjes zijn absolute voorwaarden. 

Papa Maes hoef je niets wijs te maken, hij is beroepshalve af en toe bezig met bedrijfsuitstappen en 
seminaries in binnen- en buitenland. Bijgevolg heeft hij een vrij kritische kijk op de dingen. Mama 
Maes engageert zich ook in de plaatselijke vrouwenvereniging waarmee ze regelmatig daguitstappen 
maakt.
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Marketing?
Wanneer is een actie marketingstrategisch van aard? Een voorbeeld: u beslist om 
bestaande wandelroutebrochures ook gratis digitaal aan te bieden. Dit is een (al dan 
niet slimme) marketingzet. Hoe gaat u dit nieuwe product (de gratis pdf’s) kenbaar 
maken bij geïnteresseerden? Gezien de aard van het product kondigt u de actie ook 
best aan via hetzelfde medium. Dat kan aan de hand van banners, pop-ups, een 
bericht via een digitale krant of nieuwsbrieven. Maar ook traditionele media kunnen 
een belangrijke rol vervullen. De keuzes die u hier maakt, maken deel uit van uw 
marketingcommunicatiestrategie.

Uniek
Wat (= product) en hoe (= communicatiemiddel) zijn dus twee verschillende dingen. 
U moet het onderscheid zelf kunnen maken.  In deze publicatie houden we ons vooral 
bezig met het “hoe”, de marketingcommunicatie (marcom) dus. Uiteraard betekent 
het niet dat u het “wat” uit het oog mag verliezen. Integendeel, uw marketingstrategie 
biedt u garanties op lange termijn en zorgt voor een standvastere kwaliteit.

Eerst aanbod, dan communicatie
Marketing en marketingcommunicatie gaan hand in hand. Zij kunnen niet van elkaar 
losgekoppeld worden. Marketing definieert niches, marketingcommunicatie 
vergroot ze uit. Als uw doelstelling “meer bezoekers” is, dan brengt een persactie of 
nieuwe website niet noodzakelijk heil. De vraag die u zich moet stellen is: ‘Beantwoordt 
mijn aanbod aan de vraag van de toerist?’ U bent nu productmatig aan het werk. Pas 
als het antwoord ‘ja’ is, kunt u verder met marketingcommunicatie.

Marketingstrategie of
strategisch plan?
Een marketingstrategie legt een aantal dingen vast voor een afgebakende periode. 
In de klassieke marketing spreekt men van de “heilige” P’s: product, prijs, promotie 
en plaats.  Moderne marketingtechnieken gaan veel verder en hebben het over een 
SWOT-analyse (sterkten, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen), het segmenteren 
van doelgroepen, het formuleren van objectieven, targetting, positionering en vele 
andere boeiende zaken. Kort samengevat komt het erop neer dat u strategische 
keuzes maakt.

5

De consumentgerichte aanpak
Een marketingcommunicatieverhaal gebaseerd op de behoeften van de toerist, is 
pas consequent als ook de marketingstrategie uitgewerkt is vanuit het standpunt van 
de consument. Die aanpak zal uw werking en communicatie aanzienlijk veranderen. 
Het is best mogelijk dat u producten zal moeten aanpassen aan de verwachtingen 
van de hedendaagse consument. Als we teruggaan naar het voorbeeld van de 
wandelroutebrochures, denk dan aan gedrukte brochures versus digitale pdf’s. 
Het toeristisch product wandelen blijft in uw aanbod, maar het wordt wel anders 
aangeboden. Een hotel kan weinig veranderen aan zijn ligging en karakter (tenzij 
grondige verbouwingswerken), maar wel nadenken over arrangementen die rekening 
houden met de wensen van de moderne toerist. 

Het promotieplan
In een marketingstrategie zit meestal een communicatieluik vervat. Als het 
goed is, omhelst het een concreet plan om via allerlei promotiekanalen de 
marketingdoelstellingen te realiseren. Marcom is maar een klein onderdeel van een 
gehele marketingstrategie. Door een toeristische brochure of website te maken 
doet u nog niet aan productontwikkeling. De organisatie van de Bloesemfeesten 
in Haspengouw is wel een middel om het product uit te bouwen. De hele 
promotiecampagne die eraan gekoppeld is, maakt deel uit van het strategisch plan 
om	Haspengouw	te	profileren.	
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Van marketingplan naar 
communicatieplan
In uw marketingplan heeft u een strategie uitgetekend. U heeft zaken duidelijk 
omlijnd en omschreven.  Nu wacht u de moeilijke taak dat plan uit te voeren, u moet 
de strategie omzetten in daden. Toeristen moeten weten waar u voor staat, wat u 
aanbiedt, hoe zij kunnen reserveren, waar ze moeten zijn, hoeveel het kost en een 
heleboel dingen meer.

Overwegingen van de toerist 
Mama Maes heeft zich geëngageerd om voor de vereniging een culturele daguitstap te organiseren. 
Ze mag voorstellen formuleren, de groep zal democratisch beslissen. Mevrouw Maes heeft gekozen 
voor kunst. Hoe gaat u haar aandacht trekken, haar overtuigen en maken dat ze vooraf reserveert? Als 
kunst een belangrijk onderdeel uitmaakt van uw toeristische niche, dan moet mevrouw Maes op een of 
andere manier uw aanbod in overweging nemen. Waarom zou zij bij u komen en niet kiezen voor de 
grote kunsttentoonstelling in een andere regio? U moet ervoor zorgen dat ze redenen genoeg heeft om 
uiteindelijk uw aanbod voor te stellen aan de groep. Dat aanbod moet krachtig genoeg zijn om zonder 
al te veel discussies de groep te overtuigen.

Waar ligt het verschil?
Wanneer bijvoorbeeld een attractiepark zijn bezoekersaantallen achteruit ziet gaan, 
dan	 kan	 dat	 een	 gevolg	 zijn	 van	 inefficiënte	 reclame,	 maar	 evengoed	 van	 een	
verouderd aanbod of een verkeerd imago of investeringsplan. Een eerlijke analyse 
zal uitmaken welke stappen ondernomen moeten worden om de dalende trend om te 
buigen. Een nieuwe communicatiecampagne wordt vaak ten onrechte als redmiddel 
naar voor geschoven, terwijl het probleem misschien ligt bij de verouderde attracties.  
Dit voorbeeld illustreert hoe belangrijk het is het onderscheid te kunnen maken tussen 
enerzijds het product en anderzijds de manier van presenteren. 

Wat is dan een strategisch plan?
Het kind moet een naam hebben. In de privé-sector zal men spreken over een 
businessplan, terwijl overheden eerder de benaming ‘strategisch (beleids)plan’ 
gebruiken. De intenties zijn dezelfde: strategieën ontwikkelen om doelstellingen te 
realiseren. Strategische plannen voor toerisme zijn meestal vrij goed onderbouwd en 
tekenen krijtlijnen uit voor de toekomst. U kunt ze bekijken als een kader waarbinnen 
gewerkt wordt. 

Ook al bent u niet rechtstreeks bij de ontwikkeling van het plan betrokken, toch is het 
zinvol dat kader in het achterhoofd te houden. Het brengt u allicht op ideeën of zal 
uw plannen beïnvloeden. Een strategisch plan omvat een SWOT-analyse, het duidt 
accenten	aan,	maakt	keuzes	en	stippelt	een	richting	uit.	Dat	doet	het	om	efficiënt	te	
kunnen werken. Iedereen die betrokken is bij de sector heeft er alle belang bij de 
krijtlijnen van dat plan te kennen. Een producent van streekproducten kan misschien 
aanspraak maken op subsidies en meegenieten van een gezamenlijke promotie. Een 
strategisch plan is voor iedereen van nut, maar men moet er wel zelf nuttig gebruik 
van maken.

Een aanbod als antwoord
Stel dat u als stad beslist om uw artistiek patrimonium in de kijker te plaatsen. De 
nieuwe bewegwijzerde stadswandelingen langs parken en kunstgaleries vloeien 
voort uit marketingstrategische overwegingen. U heeft veel kunst en kunstenaars in 
huis, maar tot hiertoe werd dat niet gestructureerd genoeg aangeboden en ook niet 
opgenomen in het toeristisch pakket. De bewegwijzerde stadswandelingen brengen 
daar verandering in. Uw communicatieplan moet de juiste strategie voorzien om 
mensen zoals mevrouw Maes en haar vriendinnen te overtuigen. U zal een manier 
moeten vinden om haar aandacht te trekken en haar te verleiden zodat ze zij uw 
ambassadeur wordt.
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Afbakenen
De	accuraatheid	waarmee	u	het	marketing	of	strategisch	plan	vertaalt	in	een	efficiënt	
communicatieplan is bepalend voor het resultaat. Daarom is het noodzakelijk dat 
u de doelstellingen, doelgroepen en verwachtingen kent, dat u geanalyseerd heeft 
en gewikt en gewogen. U moet de inhoud van de boodschap afgebakend hebben 
en weten waar u naartoe gaat. U moet af en toe ook dingen in vraag stellen om 
zeker te zijn dat de markt niet veranderd is of dat er zich geen nieuwe mogelijkheden 
aanbieden. Weet u welke tools u ter beschikking heeft, welke media interessant zijn, 
wat de concurrentie doet, hoeveel alles kost en of de mensen tot wie u zich richt ook 
daadwerkelijk uw doelgroep zijn?  U moet nadenken over zowel de formulering van 
uw	boodschap	als	de	kanalen	die	u	kiest.	Echt	efficiënt	is	een	plan	als	u	ook	aandacht	
heeft	voor	timing,	geografische	spreiding	en	budget.	Planmatig	te	werk	gaan	helpt.	

Van doelstelling naar boodschap
Om een boodschap goed te formuleren heeft men een duidelijk afgebakend verhaal 
nodig. De inhoud moet concreet zijn. 

Een boodschap moet eenvoudig zijn en alleen de essentie bevatten, de toerist 
moet er zich iets kunnen bij voorstellen. Vandaar dat het benoemen van niches zo 
belangrijk is. Een boodschap met een uniek karakter, geeft een juister signaal aan 
de doelgroep.

Inhoud en boodschap
Het is niet omdat u in uw marketingplan uw doelstellingen duidelijk heeft geformuleerd 
en acties heeft uitgewerkt, dat u een concrete boodschap heeft. Een attractiepark dat 
een kind jonger dan tien gratis toelaat onder begeleiding van twee volwassenen, 
heeft een duidelijke promotieactie. Een duidelijke boodschap? Intrinsiek wel, maar 
hoe vertelt u dat op een overtuigende manier aan de familie Maes? Waarom zouden 
zij dit interessant genoeg vinden en hoe komen ze het te weten als attractieparken 
niet in hun top vijf van toeristische uitstappen staan?

Denk mee met uw doelgroep
Waar gaat de familie Maes op zoek naar toeristische informatie? Op internet, in 
magazines, in een brochure over een welbepaalde regio en misschien wel in een 
toeristisch informatiekantoor. Zoeken ze een attractiepark? Niet echt, ze zoeken een 
leuke daguitstap. Denk daaraan als u een medium kiest en de boodschap aantrekkelijk 
en krachtig wilt formuleren. Misschien is het beter om de aandacht te trekken met: 
“bon voor één dag plezier” dan te overtuigen met “gratis ticket voor een kind vergezeld 
van een ouder”.

AIDA
Er bestaan trucjes om mensen te overtuigen van uw aanbod. In marketingcom-
municatietermen spreekt men van het AIDA-principe. Wanneer het goed wordt 
toegepast, is het resultaat lonend. Eerst moet u de aandacht (A) weten te trekken 
door op een of andere manier verrassend uit de hoek te komen. Een vraag stellen, 
helpt in vele gevallen.

Eenmaal u de aandacht heeft, moet u interesse (I) opwekken voor uw toeristisch 
product. Vertel gewoon waar het om gaat en laat de toerist ook weten welk voordeel 
er voor hem inzit. In het geval van de attractie, vertelt u gewoon dat het kind er gratis 
in mag.

Op zich is deze argumentatie misschien niet sterk genoeg om te overtuigen. Daarom 
moet u hem laten weten wat hij mist als hij niet ingaat op het voorstel. Of wijzen op 
de beperktheid in tijd van het aanbod. U bekomt zo dat mama Maes toch een gevoel 
krijgt van “eigenlijk mogen we dit niet laten liggen”. U creëert een drang (D).

Een mooi verhaal, maar als u de drempel niet laag brengt door het bij wijze van spreken 
op een schoteltje voor te houden, zal mama Maes nooit tot actie (A) overgaan. U 
moet goed uitleggen wat ze moet doen en waar ze moet zijn.

•

•
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Van boodschap naar (re)actie
Communicatie hoort in twee richtingen te verlopen. Zolang u geen reacties 
verzamelt, weet u niet met zekerheid of uw boodschap goed is ontvangen. Er bestaan 
allerlei manieren om de impact van uw communicatieacties te meten. U moet dit 
wel op voorhand inplannen en dingen uitwerken die feedback toelaten. Met andere 
woorden, u moet aanzetten tot ageren en de toerist actief benaderen. 

Soms moet u de lezer letterlijk bij de hand nemen en 
1.    het aanbod nog eens herhalen;
2.    de prijs in de verf zetten;
3.    zeggen hoe men moet reserveren;
4.    of informatie aanvragen.

U mag de toerist die op het punt staat te boeken niet voor u uitschuiven om later nog 
eens te benaderen. De twijfelaars moet u over de streep trekken en laten reserveren. 
De geïnteresseerden herinnert u af en toe aan uw uniek aanbod. Zodra mevrouw 
Maes	overtuigd	is	dat	ze	een	fijne	gezinsdag	kan	beleven	in	het	attractiepark,	moet	
u maken dat ze reserveert en tickets bestelt. Als u haar dan vraagt om haar naam en 
adres op te geven om in uw databank te plaatsen, dan bent u haar kwijt. Communicatie 
heeft altijd een doel. Als in dit geval de doelstelling “tickets verkopen” is, dan moet u 
mevrouw	Maes	de	tickets	op	een	presenteerblaadje	aanreiken.		De	efficiëntste	manier	
is onmiddellijk laten reserveren en betalen met kredietkaart. Als u haar uitnodigt om 
een brochure te bestellen, dan kan ze nog van mening veranderen.

Visualiseren
Een toerist wil zich een beeld vormen van zijn vakantie. Niets zo ergerlijk als een trip 
die tegenvalt. Vandaar dat goede illustrerende beelden meer overtuigen dan duizend 
woorden. Of u nu kiest voor een publiciteit op internet of in print, een foto trekt altijd 
eerst de aandacht. Kruip bij de selectie van uw beeld in het hoofd van uw bezoeker. 
Zie wat hij ziet op de foto en niet wat u weet.  Een detail van een bed of sofa zegt 
soms meer dan een volledig zicht op de kamer. Een gevel van een museum vertelt 
niets over de collectie.

Aanzetten tot actie
U communiceert met de toerist om hem te overtuigen op uw aanbod in te gaan. 
Er bestaan ook vrijblijvende imagocampagnes om bijvoorbeeld een regio of stad te 
profileren	als	toeristische	bestemming.	Maar	als	u	echt	werkt	aan	meetbare	resultaten,	
dan moet u zorgen dat uw communicatieinspanningen boekingen of bezoekers 
opleveren. De toerist moet tools aangereikt krijgen om te reageren. Het Vlaanderen 
Vakantielandboek is daar een mooi voorbeeld van. U vindt er naast algemene 
toeristische informatie ook heel concrete arrangementen in. Onder elk arrangement 
staat waar en hoe men kan reserveren.

•

•
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Case:
Strategisch plan Groene Gordel

In 2000 werd een economisch ontwikkelingsplan voor Vlaams Brabant uitgewerkt. Daarin kwam naar 
voor dat er vooral meer nood was aan regiowerking en –positionering. Provincie Vlaams Brabant werd 
toeristisch opgesplitst in drie regio’s: de Groene Gordel, Leuven en het Hageland.

Uit dit economisch ontwikkelingsplan groeide in 2002-2003 een toeristisch beleidsplan voor de Groene 
Gordel. De hele sector werd bevraagd en op basis van de verschillende analyses werden twee primaire 
doelstellingen geformuleerd: naambekendheid en structurering. 

In het verleden verliep de communicatie van de vierenveertig betrokken gemeenten ongecontroleerd en 
heel divers. Om de Groene Gordel te kunnen positioneren werden een algemene en overkoepelende 
huisstijl en logo uitgewerkt. Maar om de reeds bestaande naambekendheid van het Pajottenland 
(zuidoost rand van Brussel) niet verloren te laten gaan, werd beslist om onder het ‘merk’ Groene 
Gordel		met	drie	geografische	subregio’s	te	werken:	het	Pajottenland,	het	Dijleland	en	de	Brabantse	
Kouters.  

Er	werd	met	de	gemeenten	een	convenant	(engagementsovereenkomst)	afgesloten	waarbij	financiële	
middelen worden samengebracht om een gezamenlijke strategie te voeren. Zo ontstond een 
actieplatform waarin ook duidelijke afspraken werden gemaakt omtrent communicatie.

Enkele consequenties voor de marketingcommunicatie:
Provincie Vlaams Brabant is als overkoepelende entiteit aanwezig op de toeristische beurzen,           
maar de drie toeristische regio’s  (Groene Gordel, Leuven en Hageland) hebben hier elk hun  
eigen stand en huisstijl.
Zowel de subregio’s als de gemeenten voeren communicatie onder het label Groene Gordel. Ze   
gebruiken	het	afgeleide	logo	en	profileren	zich	als	een	Groene	Gordel-gemeente.	
Er werd een  “communicatietrap” ingevoerd. De regio Groene Gordel voert promotie naar  
Vlaanderen en Nederland toe. Het hele gebied met de subregio’s komt daarin aan bod. De  
gemeenten voeren alleen lokale promotie. Voor deelname aan het Vlaanderen  
Vakantielandboek komt het actieplatform Groene Gordel voor het publiceren van  
verblijfsarrangementen voor de helft van de kostprijs tussenbeide.

Om de identiteit van de regio nog beter te laten groeien, worden nu ook inspanningen gedaan om de 
naam Groene Gordel te integreren in andere sectoren (landschap, landbouw, streekproducten, ...).  

Dit voorbeeld toont duidelijk aan dat communicatie een essentieel onderdeel is van een strategisch 
plan. De doelstelling (naambekendheid verwerven) werd bewust en consequent uitgewerkt in 
alle communicatieacties. Het introduceren van een overkoepelend logo en het toepassen van de 
communicatietrap onderstrepen de bevoegdheid en de betrokkenheid van de gemeenten. De toerist 
krijgt hierdoor een duidelijker boodschap.

•

•

•
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Besluit

Communicatie met de toerist is een schakel in een marketingstrategisch 
proces. Het is een manier om een toeristisch product in de kijker te plaatsen, 
aan te bieden en te verkopen. 

In deze vormingsbrochure ligt de nadruk op marketingcommunicatie 
vertrekkende vanuit het standpunt van de eindconsument. Wat zijn de 
verwachtingen en behoeften van de toerist? Hoe kunnen we daar een 
antwoord op formuleren?

Communicatie	is	pas	efficiënt	als	het	toeristisch	product	op	punt	staat	en	
de toerist reageert op uw boodschap.  Een sterk verhaal en een duidelijk  
aanbod zijn essentieel.
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Hoofdstuk 2

(on)Zekerheden
Mama Maes trof in Nest een klein boekje dat haar interesseerde. Ze vond er informatie in over 
toeristische streken in Vlaanderen. Het boekje bleef een hele tijd in haar agenda, maar verdween uit 
haar gedachten. Tot ze later een kaartje tegenkwam waarmee ze meer gedetailleerde informatie kon 
opvragen. Mevrouw Maes wil met haar kroost een actieve vakantie doorbrengen ergens in de buurt van 
de Franse grens. Dan kunnen oma en opa die in Normandië wonen enkele dagen op bezoek komen. 
Ze bestelde via internet het Vlaanderen Vakantielandboek en brochures van de kust, de Westhoek, de 
Leiestreek en de Vlaamse Ardennen. Op de website van Vlaanderen Vakantieland surfte ze meteen 
ook door op zoek naar ideeën.

Alle brochures zijn er ondertussen en mama Maes bladert tijdens het koken even door de boekjes. 
Ze legt er twee opzij die bij een eerste verkenning haar voorkeur genieten. Eén streek lijkt haar ideaal 
omwille van de goeie mix tussen natuur en cultuur. 

Papa Maes komt thuis en onderwerpt de boekjes aan een grondig onderzoek. Zijn voorkeur gaat uit 
naar de Vlaamse Ardennen. De hellingen uit de Ronde van Vlaanderen prikkelen zijn verbeelding. 

Zoon Louis heeft zijn gedachte ook opgemaakt: kust! Daar valt veel meer te beleven. Hij is via Google 
op de website van de kust terecht gekomen en heeft enkele pagina’s afgeprint om zijn motivatie te 
staven.

Uit deze situatieschets leren we dat we moeten rekening houden met een aantal 
factoren die onze communicatie richting geven en beïnvloeden.  Dat kunnen zowel 
externe als interne factoren zijn. Een interne factor is budgetbeheer. Een externe 
factor is bijvoorbeeld het verwachtingspatroon van de toerist. Zijn voorkeur sluit 
onmiddellijk dingen uit. Tenzij u hem kunt overtuigen.  U moet dan wel zijn motivaties 
kennen en hem op het juiste moment weten te treffen. U zal als het ware moeten 
binnendringen	in	zijn	beslissingsproces.	Als	papa	Maes	wil	fietsen	met	de	kinderen,	
zal u hem moeilijk een strandvakantie aansmeren. Hieronder bespreken wij een 
aantal elementen die uw communicatie zowel positief als negatief beïnvloeden. 
Er zijn nu eenmaal zekerheden (maar ook onzekerheden) in het leven. Dingen die 
we niet altijd in de hand hebben. In marketingcommunicatie zijn er heel wat factoren 
waar u rekening moet mee houden: uw eigen doelstellingen, het aanbod, uw budget, 
de verwachtingen van uw doelgroep, acties van anderen. 

Een overzicht:

Doelstellingen
U heeft als aanbieder zelf bepaalde verwachtingen, doelstellingen. Meestal gaat het 
om	kwantificeerbare	doelstellingen:	een	streefaantal	bezoekers	dat	een	omzet	moet	
garanderen.	U	communiceert	met	als	doel	uw	profiel	te	poneren	of	uw	product	gericht	
aan de man te brengen. Deze doelstellingen vormen de basis van uw communicatie. 
Zij	veronderstellen	dat	u	zeker	bent	van	uw	aanbod,	uw	profiel	en	uw	doelgroep.

Aanbod
Communicatie kan pas starten als uw product of aanbod op punt staat. Van alle 
zekerheden is uw eigen aanbod de belangrijkste. Als er onduidelijkheid bestaat over 
wat u aanbiedt, zal de toerist met een verwachtingspatroon nooit overtuigd zijn van 
uw product. In het geval van de familie Maes: als de Leiestreek niet communiceert 
dat er veel musea aanwezig zijn, zal mevrouw Maes de brochure vermoedelijk ook 
niet opzij leggen. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse Ardennen. Als vader er niet met 
zijn neus op gedrukt wordt dat het de regio van de Ronde is, zal hij misschien niet 
stilstaan bij de uitdagende hellingen en kasseibaantjes. 

Een duidelijk omschreven aanbod bevestigt de toerist in zijn verwachtingen. Een 
te vage omschrijving veroorzaakt twijfel. Maar opgelet, als u het toeristisch product te 
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veel	specialiseert,	verkleint	u	ook	uw	doelgroep.	Het	fietstoerisme	in	de	Vlaamse
Ardennen moet meer zijn dan een uitdaging voor wielerfanaten.

Profiel en doelgroep
Hoe	toeristen	u	inschatten,	is	bepalend	voor	hun	keuze.	Een	duidelijk	profiel	van	uw	
product zorgt voor herkenbaarheid.

Profiel	heeft	met	sfeer te maken, de grote lijnen, de beleving van de toerist. Het is 
een belangrijk aandachtspunt in uw marketing. Hoe ziet de toerist u? Beantwoordt de 
sfeer aan zijn verwachtingen? 
Profilering	en	imago	hebben	te	maken	met	eigenheid	en	karakter.	Het	is	psychografisch	
van aard. Deze marketingaanpak (pull-marketing) wint ook in andere sectoren aan 
belang. Denk maar aan onze woning en tuin. Zij moeten een weerspiegeling zijn van 
onszelf. De reis die we maken ook. Onze vakantiekeuze moet tonen wie we zijn. 
De consument wil met zijn aankoop zijn persoonlijkheid onderstrepen. Het ‘ik-in-de-
wereld” syndroom.

Wilt u communiceren met uw potentiële klanten, dan moet u ook weten wie ze 
(kunnen) zijn. U moet achterhalen wat ze belangrijk vinden, waar ze hun informatie 
zoeken, hoe ze reserveren, wie of wat hen kan beïnvloeden. Als u dat weet, heeft u 
een nieuwe basis om van te vertrekken. Het kan u helpen in het formuleren van de 
boodschap, in het aanbieden hiervan via een geschikt medium en in het bepalen van 
uw timing. 

Er is duidelijk nood aan nieuwe inzichten in de beleving van de consumerende toerist. 
We moeten hem observeren, polsen naar zijn verwachtingen en op basis daarvan 
ons aanbod aanpassen of gepast presenteren. Meer diepgang over dé toerist vindt u 
in hoofdstuk drie. 

Budgetbeheer
Bij het uittekenen van uw marketingplan heeft u een budgetplan gemaakt. U heeft 
berekend hoeveel alles kost en hoeveel u ter beschikking heeft voor communicatie. U 
heeft dat afgebakend en verdeeld aan de hand van uw prioriteiten. Er zijn dingen die 
u moet realiseren om uw doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ongecontroleerd 
omgaan met het budget kan ertoe leiden dat u prioriteiten niet meer kunt realiseren. 
Budget is beperkt. U moet er dus ook begrensd mee omgaan.

Strategisch plan
Een strategisch plan van een regio kan uw marketingcommunicatieplan richting 
geven.
 
U werkt voor uw bungalowpark een hele strategie en communicatiecampagne uit die 
het aantal gasten in het laagseizoen op twee jaar tijd moet verdubbelen. U bedenkt 
dat senioren veel tijd en geld hebben en dus een goede doelgroep zijn.  U werkt een 
actie uit met een seniorenbond, adverteert op seniorennet en plaatst een advertentie 
in Plus Magazine. De boodschap luidt: een midweekformule tegen extra voordelige 
tarieven. 

Het bungalowpark is gelegen in de Kempen op een kleine drie kilometer van een 
stadscentrum en de heide. Op het eerste gezicht een hindernis voor dé senior. Waar 
u	 misschien	 geen	 rekening	 mee	 houdt,	 is	 dat	 er	 net	 een	 fietsroutenetwerk	 werd	
gelanceerd. Een van de routes passeert aan het bungalowpark. 
In het strategisch plan van de regio is voorzien dat er veel zal gecommuniceerd worden 
rond	dat	fietsroutenetwerk	omdat	de	Kempen	een	regio	is	waar	men	makkelijk	fietst.	
Ideaal voor de actieve senior. 

12

Stel dat u op de hoogte was van het plan, dan had u dit misschien gedaan:
enkele	fietsen	gekocht	om	ofwel	te	verhuren	ofwel	gratis	ter	beschikking	te	
stellen;
de	technische	dienst	ingeschakeld	om	fietsen	van	gasten	te	herstellen;
een	fietsenstalling	voorzien;
fietskaarten	aangeboden	in	de	shop;

•

•
•
•
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picknickpakketten aangeboden in de shop;
communicatie	gevoerd	met	een	speciale	fietsmidweek-formule.

U kon dan meegenieten van de inspanningen die de regio doet en een sterke en 
afgebakende boodschap naar de actieve senior sturen. Met allicht een veel beter 
resultaat als gevolg.

Toerisme Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen voert zowel in het binnenland als in het buitenland campagne om 
Vlaanderen	als	vakantiebestemming	te	promoten.	Profilering	is	absoluut	noodzakelijk	
om op te vallen in het amalgaam van toeristische tips. De toerist heeft bepaalde 
verwachtingen van zijn vakantie of uitstap. De informatie die hij aangeboden krijgt, 
moet een bevredigend en overzichtelijk antwoord bieden.

Dat Toerisme Vlaanderen de sector ondersteunt en campagne voert, is een van de 
zekerheden waar u rekening moet mee houden in uw eigen communicatie. Het plaatst 
Vlaanderen als toeristische bestemming in de markt en schept mogelijkheden voor 
alle actoren en aanbieders. 

Binnenlandcampagne 
De	 binnenlandcampagne	 bestaat	 uit	 zowel	 online	 als	 offline	 communicatie.	 De	
bedoeling is om vakantie in eigen land te stimuleren. Het boekje dat mevrouw Maes 
bewaarde in haar agenda en de kaart die haar nadien aanzette om te gaan surfen en 
bestellen, maken daar deel van uit. 

Elke Vlaming wordt op een of andere manier geconfronteerd met Vlaanderen als 
vakantiebestemming. Dat kan zijn via advertenties in magazines, via een direct mailing, 
via internet, de post of het Vlaanderen Vakantielandboek. Toerisme Vlaanderen 
gaat op zoek naar een mix van communicatieacties waarin enerzijds de regio’s kort 
worden voorgesteld en anderzijds gemotiveerd wordt om bijkomende informatie aan 
te vragen. Toerisme Vlaanderen coördineert de distributie van zowel het Vlaanderen 
Vakantielandboek als de diverse regionale brochures. 

Buitenlandcampagne
Wat als u een toeristisch aanbod heeft voor de internationale markt? Een hotel in een 
van onze culturele steden heeft er alle belang bij te weten waar Toerisme Vlaanderen in 
het buitenland accenten legt, welke landen worden bewerkt, hoe zij benaderd worden 
en op welke manier toeristen naar ons land reizen. En vooral ook welk aandeel het 
buitenland en de verre landen in de toekomst zullen hebben. 

Toerisme Vlaanderen voert communicatiecampagnes in onze buurlanden en in 
sommige verre streken. 

Dat doet het met:
gerichte reclamecampagnes in onze belangrijkste bronmarkten;
de uitgave van een brochure en de informatieverstrekking voor consu-
menten;
bewerking van de buitenlandse media;
bewerking van de buitenlandse reisindustrie ;
periodieke nieuwsbrieven voor de sector.

Wie zich op een van de twaalf buitenlandse markten wil aanbieden, kan beroep  
doen op de diensten advies van Toerisme Vlaanderen. U vindt meer  
informatie in de rubriek “marketing” van www.toerismevlaanderen.be.

•
•

•
•

•
•
•
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Acties van anderen
U bent niet de enige die de aandacht van de familie Maes vraagt. Ondanks uw 
schitterend	aanbod,	uw	duidelijk	profiel,	uw	kennis	van	de	toerist,	het	aanwenden	van	
de aangereikte tools, het inspelen op het strategisch plan van de regio, heeft u toch 
het gevoel voor dovemansoren te spreken.

De familie Maes wordt immers overspoeld door informatie. Of zij dat nu wil of niet. 
Kranten brengen elke week andere tips uit binnen- en buitenland, regio’s starten grote 
campagnes,	provincies	lanceren	wekelijks	nieuwe	fiets-	of	wandelroutes,	magazines	
stellen trends voor of bieden hotelkortingen aan, elektronische nieuwsbrieven 
signaleren leuke evenementen en citytrips. Het houdt niet op. Ook uw concurrent wacht 
het juiste moment af om uw klant te informeren over zijn aanbod. U communiceert 
temidden van alle anderen die evenveel verhaal hebben. Laat ons eerlijk zijn, u bent 
niet	de	enige	met	een	mooi	aanbod.	U	moet	dus	flink	creatief	en	actueel	uit	de	hoek	
komen om de aandacht van de familie Maes te trekken. Welke communicatieactie 
uiteindelijk de doorslag geeft en mama Maes overtuigt, zal voor een groot deel 
afhangen van haar verwachtingen.

Joint-promotions
Gezamenlijke communicatieacties kunnen alleen maar aangemoedigd worden. Zo 
wordt het voor de toerist veel overzichtelijker. Als mevrouw Maes op aanraden van 
haar zoon de website van de kust bezoekt, dan vindt ze daar alle informatie die ze 
nodig	heeft:	logies,	musea,	fietsroutes,	restauranttips,	strandclubs,	natuurgebieden,	
evenementen en arrangementen. Het is een mengelmoes van tips en aanbiedingen 
van zowel privé- als overheidsinstellingen. Mevrouw Maes stelt zich echter geen 
vragen bij het statuut van de aanbieder.  Als ze maar kwaliteit krijgt. 

Regionale en provinciale overheden geven soms eigen publcaties waaraan derden 
deelnemen: een website, een evenementenkalender, een horecagids of een toeristische 
kaart. De manier waarop het aangeboden wordt en de voorwaarden variëren van 
initiatiefnemer tot initiatiefnemer. De jongste jaren zetten ook magazines en kranten 
acties op met de toeristische sector. De Nest-, Flair- of Libelle-arrangementen zijn jaar 
na jaar een succes. 

Joint-promotions bieden heel wat voordelen. Een gezamenlijk aanbod én gezamenlijke 
promotie	bevestigen	product-	en	regioprofielen,	besparen	kosten	en	maken	het	voor	
de toerist aantrekkelijker. 

Joint-promotions zijn ook mogelijk tussen aanbieders die binnen eenzelfde werkveld 
actief zijn. Fietsverhuurbedrijven, overheid en logiesuitbaters kunnen samen aan 
de	ontwikkeling	van	het	fietstoerisme	werken.	Datzelfde	geldt	ook	voor	bijvoorbeeld	
tuinzaken, toontuinen, gidsen en natuurverenigingen.
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Case:
Hotel Kapelhoeve

Het Vlaanderen Vakantielandboek met daarin meer dan 500 concrete aanbiedingen wordt in Vlaanderen 
intensief gepromoot via:

persacties;
een reclamecampagne;
joint-promotions.

Jaar na jaar worden advertenties geplaatst in week- en maandbladen, mailings (zowel via de 
post	als	 internet)	 verstuurd	en	affiches	en	displays	 verspreid.	Het	boek	bereikt	meer	dan	350	000	
geïnteresseerden. Een gepersonaliseerde mailingcampagne zorgt voor een gerichte opvolging 
achteraf.

Logiesuitbaters met een kant-en-klaar pakket kunnen opgenomen worden in de brochure met in 
2005 een oplage van 350 000 exemplaren. Uiteraard moet er wel voldaan worden aan een aantal 
kwaliteitsvoorwaarden.  Die vindt u op www.toerismevlaanderen.be.

Toerisme Vlaanderen biedt op die manier de mogelijkheid aan logiesverstrekkers om mee te genieten 
van de nationale grootscheepse mediacampagne.

Hotel Kapelhoeve in Klemskerke participeert al geruime tijd. En met succes. Dankzij hun aanwezigheid 
in de brochure (en de goed geformuleerde boodschap: Rustgevend landgoed aan zee!) noteren zij jaar 
na jaar meer reservaties. Voor hen is het Vlaanderen Vakantielandboek een belangrijk communicatie- 
en verkoopsinstrument.

•
•
•
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Besluit
Een communicatiestrategie houdt rekening met factoren die een 
invloed kunnen hebben op het resultaat.  De eigen doelstellingen, de 
verwachtingen van de toerist, het toeristisch aanbod en het beschikbare 
communicatiebudget vormen de basis. 

Daarnaast zijn er ook externe factoren die indirect een rol spelen. Het 
strategisch plan van de toeristische regio, toeristische samenwerkingsver-
banden en acties van concurrenten vormen belangrijke aandachtspunt-
en.
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Hoofdstuk 3

Portret van de toerist
De familie Maes bestaat uit individuen die allemaal behoren tot een aparte doelgroep. Althans in de 
klassieke doelgroepomschrijving. Vader organiseert seminaries voor zijn werk, moeder engageert zich 
in een vrouwenvereniging waarmee ze regelmatig op cultuuruitstap gaat, zoon Louis behoort tot de 
categorie jongere, zusje Jade is een avontuurlijk kind en oma en opa zijn actieve seniors. 

Kruipen we in de huid van mevrouw Maes, dan weten we dat ze niet alleen bezig is met de gezinsvakantie. 
Mevrouw Maes heeft haar eigen bezigheden en interesses en integreert die op een of andere manier in 
heel haar leven. Ook oma en opa zijn meer dan grootouders, zij hebben hun hardnekkige gewoontes 
en hun vrienden waarmee ze regelmatig een weekendje uit plannen.

Vader Maes is én papa én zoon én zakenman én echtgenoot én fietser én individu met interesses en 
vooroordelen. De verschillende rollen die hij speelt, beïnvloeden elkaar. Als zoon heeft hij herinneringen 
aan uitstapjes die hij vroeger met zijn ouders maakte (en die hij graag zijn kroost wil laten nabeleven). 
Als zakenman is hij wel eens in Limburg geweest en heeft die regio ervaren als een ideale streek om 
te fietsen met kinderen. Persoonlijk trekt hij er liever op uit met de mountainbike in heuvelachtiger 
streken.

Doelgroepen afbakenen is nodig om gericht te kunnen communiceren. Eigenlijk zou 
u deze stap al achter de rug moeten hebben. U heeft immers de doelgroepen bepaald 
in uw marketingstrategie. Wanneer u met marketingcommunicatie start, staat het aan-
bod al op punt en weet u wie uw doelgroepen zijn. Toch is het goed de oefening nog 
eens opnieuw te maken, want u heeft een duidelijk inzicht nodig bij het kiezen van de 
mediakanalen en de boodschap.

Stof tot nadenken
Uit de situatieschets blijkt dat doelgroepen meer en meer vervagen, dat er een netwerk 
ontstaat	van	profielen	die	elkaar	kruisen	en	beïnvloeden.	Bovendien	evolueren	doel-
groepen ook. Oma en opa Maes zijn niet meer dezelfde seniors als hun ouders. 

Daarom worden de klassieke doelgroepen steeds vaker benaderd vanuit een ge-
meenschappelijk gedrag of een gemeenschappelijke behoefte. Senioren en gezinnen 
kunnen perfect dezelfde vakantiebehoefte hebben. U gaat dus ook media en bood-
schappen selecteren op basis van de behoeften. Behoeften kunnen immers voor 
verschillende klassieke doelgroepen dezelfde zijn.

Segmenteren van doelgroepen
We proberen op allerlei manieren een beeld te krijgen van onze doelgroepen. Wie is 
onze toerist? Wie heeft interesse in onze toeristische producten en hoe kunnen wij 
die groep benaderen? We vragen ons af: waar moeten we ze zoeken en waarom 
zouden ze interesse hebben in ons aanbod? 

De “waarom”-vraag is de boeiendste, omdat u dan op zoek bent naar beweegre-
denen.	De	antwoorden	bieden	een	uniek	instrument	om	efficiënter	te	communiceren.	
U raakt uw doelgroep in zijn hart.

Meestal zoekt men bij het bepalen van doelgroepen naar gemeenschappelijke ken-
merken. Enkele manieren van segmenteren:

Geografisch
De Nederlandse markt is een belangrijke markt voor de toeristische sector in Vlaan-
deren. De Franse, Duitse en Engelse markt ook. Van de Nederlanders weten we 
dat ze tuk zijn op Vlaanderen. De vakantie gaat richting zuiden, ze zijn dol op onze 
bourgondische levenswijze, ze houden van ons Vlaams accent en het heuvelachtig 
landschap. Maar hoe zit het met de Fransen? Wat interesseert hen in Vlaanderen? 
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Onze taal? Onze gastronomie? (Waren zij zelf niet de scheppers van het culinaire 
genot?)  Het landschap? De zee? Misschien wel onze steden zoals Brugge, Antwer-
pen en Brussel.

Aandacht voor bereikbaarheid
Bij	een	geografisch	interessante	groeimarkt	speelt	bereikbaarheid	een	grote	rol.	Een	
goeie lucht- of spoorverbinding, snelle wegen of makkelijke verbindingsassen zijn 
niet onbelangrijk voor een behaaglijk vakantiegevoel. Men moet zich uiteraard ook 
afvragen of de markt überhaupt interesse heeft in iets wat de regio kenmerkt. Blanke 
Amerikanen komen naar Europa omdat ze hier hopen hun roots beter te begrijpen. 
Omdat ze hier sporen vinden van het ontstaan van de westerse cultuur. Bij de 
Chinezen ligt dat anders, zij komen juist om vreemde culturen te ontdekken, om de 
mensen te leren kennen waarmee ze zaken doen.

Het	 geografisch	 afbakenen	 van	 uw	 doelgroep	 houdt	 verband	 met	 uw	 toeristisch	
aanbod. Er is een verschil tussen verblijfstoerisme en dagtoerisme. Logiesuitbaters 
zoeken hun gasten buiten de eigen toeristische regio. De verplaatsingstijd voor een 
korte vakantie mag niet langer duren dan twee uur. Wie dus op zoek gaat naar 
interessante toeristische groeimarkten, informeert zich best over de bereikbaarheid 
van het aanbod voor de potentiële toerist. 

Attractie- en recreatieparken, musea en toeristische centra die grotendeels van 
dagjestoeristen leven, moeten rekenen op een maximale verplaatsingsduur van een 
uur. Met de auto wil men zich tot 40 km makkelijk verplaatsen, maar voor 100 km 
moet het toch echt de moeite waard zijn en een volledig dagprogramma omvatten.

•

Socio-economisch en demografisch
Een	geografische	segmentatie	is	ontoereikend	om	de	doelgroep	een	gezicht	te	geven.	
Willen we graag weten wie onze toeristen zijn, dan is het ook nodig ze in te delen vol-
gens	socio-economische	en	demografische	kenmerken:	leeftijd,	inkomen,	opleiding,	
samenlevingsvorm, geslacht, godsdienst.

Heel wat sectoren richten hun pijlen op de socio-economische groep senioren. Trend-
watcher Herman Konings beschrijft de aanstormende 50-plussers als bemiddeld, met 
veel tijd, opgeleid en “big spenders”. Vandaar dat ook de toeristische markt lonkt naar 
deze “babyboomers” doelgroep. 

Eigenlijk is er een nieuwe doelgroep ontstaan die men ondertussen de medioren 
noemt. De 75-plussers zijn de echte senioren. De jonge gepensioneerden vormen 
een actieve en consumerende middengroep die wel eens de belangrijkste van de 
hele toeristische en vrijetijdssector zou kunnen worden. U vindt hier meer over in de 
paragraaf “Doelgroepen vervagen en evolueren”.

Andere typische socio-economische doelgroepen van de toeristische markt zijn gezin-
nen, jongeren, bepaalde sociale klassen, vrouwen, koppels.

Psychografisch
Een	 doelgroep	 kan	men	 specifieke	 attitudes	 of	 interesses	 toeschrijven.	Denk	 aan	
natuur-, cultuur- of sportliefhebbers. Maar ook zinzoekers, avonturiers, rustzoekers. 
In het toeristisch veld zijn deze kenmerken belangrijk voor de productontwikkeling. 
Arrangementen	zijn	meestal	gebaseerd	op	een	of	ander	psychografisch	kenmerk.	

Op de website van Vlaanderen Vakantieland vindt u pakketten als “Herademen in 
weelde”, “Eco-logeren in Antwerpen” en “Ontspanning aan zee”. Een productaanbod 
dat	inspeelt	op	psychografische	kenmerken	laat	u	toe	gebruik	te	maken	van	trends	
en sfeer. 

Censydiam	ontwikkelde	samen	met	Toerisme	Vlaanderen	7	kernprofielen	op	basis	
van	 psychografische	 kenmerken:	 de	 onafhankelijke	 explorateur,	 de	 funreiziger,	 de	
rustige genieter, de familiereiziger, de zorgeloze genieter, de veilige reiziger en de 
culturele verrijker. Op basis daarvan werden toeristische thema’s uitgewerkt die de 
toerist direct aanspreken. De thematische aanpak wint terrein.
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Domeinspecifiek
Wanneer	u	domeinspecifiek	werkt,	kunt	u	de	groep	nog	directer	benaderen	en	gerich-
ter inspelen op verwachtingen. Denk aan zakentoerisme (Meetings Industry), kuur- 
en	gezondheidstoerisme,	fietstoerisme,	evenemententoerisme.	

Beslissingsproces
Men heeft niet echt de gewoonte doelgroepen af te bakenen op basis van het beslis-
singsproces. Nochtans is dit een heel directe manier om binnen te dringen in de ‘top 
of mind’. U zou kunnen uitgaan van de vraag: “wie beslist waar op vakantie gegaan 
wordt?” In vele gezinssituaties is dat de vrouw, na overleg met echtgenoot en kin-
deren. Het is dus belangrijk de aandacht van mevrouw Maes te trekken. Zij laat zich 
beïnvloeden via tijdschriften, tv en kranten, maar neemt de eindbeslissing pas als 
alle concrete kaarten op tafel liggen. De reservatie gebeurt via internet, het laatste 
potentiële contact dat u heeft voor de aankoop. Met andere woorden, u kan er maar 
beter bij zijn. In supermarkten betalen merken massa’s geld voor een plaatsje aan 
de kassa.

In de Meetings Industry heeft deze aanpak een direct verband met het resultaat. Wie 
bepaalt waar een seminarie of incentive zal plaatsvinden? U moet dus op het juiste 
moment bij de juiste persoon geraken. 

Doelgroepen vervagen en 
evolueren

Ik herinner mij mijn overgrootmoeder, die nooit de zee zag en voor wie vakantie 
niet meer was dan een picknick in het park. Mijn grootouders daarentegen waren 
bevoorrecht. Zij lieten zich op hun zestigste overhalen een busreis te maken naar de 
Eifel, waar ze een kleine wandeling maakten, lekker gingen eten en genoten van de 
babbel met een bejaard koppel dat ze op de bus leerden kennen.

Het is achterhaald de senior te zien als een passieve vakantieganger die graag zijn 
speciaal biertje drinkt en zich niet ver verplaatst. De jong gepensioneerde gaat alleen 
of met vrienden op stap, hij zoekt zelf uit wat hem interesseert en boekt actieve 
vakanties waar hij kan doen waar hij zin in heeft. 

Het gedrag van de gepensioneerde toerist is gewijzigd. Men moet dus nieuwe kanalen 
zoeken om de 50-plusser te benaderen. De busmaatschappijen zien hun aanbod 
begeleide reizen voor senioren sterk achteruitgaan. Het heeft weinig zin de klassieke 
communicatiemiddelen aan te wenden om de dalende trend te bevechten. Misschien 
is het tijd om het aanbod aan te passen.

Profiel van de consument
Niet	 alleen	 de	 senior	 is	 veranderd.	 Ook	 het	 profiel	 van	 de	 jongere	 is	 drastisch	
gewijzigd. Er is misschien nog te weinig sectorieel onderzoek verricht om met 
zekerheid te kunnen zeggen hoe de tiener vandaag tegenover het aspect 
reizen staat. Het lowbudgetreizen heeft veel veranderd en verre bestemmingen 
dichterbij gebracht. Jongeren laten zich nog meer dan andere doelgroepen 
leiden door trends en hypes. De gespecialiseerde jongerenmedia weten 
de markt goed te bespelen en zijn naast  trendwatcher ook trendsetter.  
 
 

Beeld van de senior
Opa is 67 en fietst elke dag flink wat kilometers. Oma (66) gaat naar de tekenacademie en wandelt 
’s zondags 6 km om een bezoek te brengen aan haar vriendin. Ze gaan wel drie tot vier keer per 
jaar op vakantie. Een keer met de wielervrienden, een keer met een bevriend koppel om bij te 
praten, een keer met de kinderen en de kleinkinderen, en soms nog eens met hun tweetjes om een 
internationale tentoonstelling te bezoeken. Waar ze naartoe gaan, hangt af van het gezelschap of het 
tentoonstellingsaanbod.
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Veel gezinnen zijn vandaag anders samengesteld dan vijftien jaar geleden. De 
vakanties worden vaak doorgebracht met de nieuwe papa’s of mama’s en stiefbroers 
en –zussen. Met als gevolg dat sommige gezinnen opnieuw groter worden. 
De vakanties worden anders ingevuld, ze krijgen ook een andere functie. Ouders zijn 
actiever met de kinderen bezig. Op reis moet de ‘weinig tijd’ die er was tijdens de rest 
van	het	jaar	gecompenseerd	worden	met	fietstochten,	kampeertrips	en	uitstapjes.	

Voor papa Maes is dat niet anders. Hij werkt laat ’s avonds, is vaak op zakenreis en ziet de kinderen bijna 
alleen in het weekend en tijdens de vakantie. Vandaar dat hij wil fietsen met de kinderen, om samen 
plezier te maken en de vakantietijd kwalitatief in te vullen. Voor hem is de bestemming onderschikt aan 
de invulling.

Benaderen van de doelgroep
Communiceren met de doelgroep veronderstelt kennis van de doelgroep.  Die kennis 
stelt u in staat op een verantwoorde manier keuzes te maken. Men kan een groep pas 
benaderen als men ze in kaart heeft gebracht (gesegmenteerd), als men weet wat de 
gevoeligheden zijn en welke media de groep raadpleegt om zich te informeren.

Als u de aandacht van mijnheer Maes wil, dan moet u weten welke tijdschriften en kranten hij leest, 
wanneer en waarom hij op internet surft en wie hem beïnvloedt. Als u zich die vraag niet stelt, dan is het 
best mogelijk dat de realisatie van een dure en mooie brochure weggegooid geld is. De familie Maes 
moet immers de weg naar de brochure of website vinden.

Medium selecteren
Media selecteren is een beroep. Het is dus niet zo eenvoudig om meteen het juiste 
kanaal te vinden. Daarom heeft u inzicht nodig in de rol en de functie van media. Meer 
hierover in het hoofdstuk “Som van alle middelen”.

Elke doelgroep is selectief op een aantal media. U kunt best een mix samenstellen om 
een	beter	resultaat	te	bekomen.	Een	medium	heeft	een	profiel	van	kijkers,	luisteraars,	
lezers of surfers. U kunt die dingen opvragen, maar ook inschatten door uzelf te 
verplaatsen in het hoofd van uw toerist.

Boodschap aanpassen
In het dagelijks leven passen we constant onze taal en toon aan in functie van 
diegene waarmee we communiceren. U praat allicht anders met uw kinderen, ouders, 
vrienden en collega’s. 

Het spreekt voor zich dat de taal en de aanpak die u hanteert voor de Meetings 
Industry anders is dan deze voor de individuele toerist die op zoek is naar rust en 
ontspanning.  

Probeer u in te leven in het verwachtingspatroon van de familie Maes en praat hen naar de mond. 
Vertel wat ze willen lezen in plaats van te presenteren wat u in de etalage heeft. Dat kunt u alleen doen 
als u weet waar de familie belang aan hecht.

Bepalen van prioriteiten
U zal keuzes moeten maken. Communiceren met iedereen is onmogelijk. Massamedia 
(radio en tv) zijn niet alleen duur, maar ze leveren ook een groot verlies op omdat u 
heel veel mensen aanspreekt die niet geïnteresseerd zijn in uw aanbod. U moet dus 
hoe dan ook uw boodschap richten aan een bepaalde doelgroep. Anders riskeert u 
dat “niemand” zich aangesproken voelt. 

Een klein familiehotel in een groene regio heeft vaak de neiging om “iedereen” te 
benaderen. Uiteraard is iedereen welkom, maar als u moet gaan communiceren, dan 
is	 het	 toch	efficiënter	 om	 te	 focussen	op	bepaalde	 groepen	 van	mensen.	Zelfs	 al	
selecteert	u	het	wereldwijde	internet	om	uw	hotel	aan	te	bieden,	dan	nog	is	profilering	
noodzakelijk.	Om	de	 redenen	die	we	eerder	aanhaalden:	 identificatie	en	verwach-
tingen	(psychografisch	segmenteren	van	doelgroepen)
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Mevrouw Maes zal in het Vlaanderen Vakantielandboek allicht haar oog hebben laten vallen op 
een arrangement in de Leiestreek dat “kindvriendelijk en familiaal” is. Het voorgestelde aanbod is 
duidelijk geformuleerd vanuit het standpunt van de toerist: ‘Je verblijft op een actieve hoeve...fiets- en 
wandelroutes in de directe omgeving...ouders en grootouders kunnen vanop het terras hun kroost 
veilig zien spelen... het beste adres aan de waterkant...’

Case:
Doelgroepen evolueren

Doelgroepen kunnen ook ontstaan op basis van hun reservatiegedrag: via internet.
Een verhaal over de kip en het ei...

Hotel Navarra is een Brugs hotel met een professioneel karakter. Het historisch pand is voorzien van 
up-to-datefaciliteiten	en	biedt	ook	toegevoegde	waarden	zoals	een	binnenzwembad,	sauna,		fitness,	
tuin en jazzbar.  Het mikt op zowel de “leisure” als op de “Meeting Industry” markt. De individuele 
gasten zijn voornamelijk koppels uit buurlanden zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. 
De zakentoeristen zijn vooral Belgen.

In 2002 reserveerde 69% van de gasten via touroperators gespecialiseerd in citybreaks. Ondertussen 
is dit aandeel teruggevallen tot 28%. Vermoedelijk zal dit tegen het einde van het jaar nog verder dalen 
tot minder dan 20%. Het verlies wordt grotendeels gecompenseerd door internetreserveringen. Vorig 
jaar bedroeg het aandeel boekingen dat rechtstreeks via internet verliep al 27% van alle boekingen. 
Het hotelmanagement verwacht dat het aantal directe boekingen dit jaar nog zal stijgen tot 40% van 
alle reserveringen.

Om deze trend nog verder in de hand te werken wordt: 
de eigen website geactualiseerd, performant en gebruiksvriendelijk gemaakt. Nu gebeurt  
slechts 4% van alle reserveringen via de eigen website;
een aanwezigheidspolitiek gevoerd op portaalsites (Expedia / Hotels en  Bookings): 17% van 
alle reserveringen komt binnen via portals (na amper 1,5 jaar activiteit). 
Omdat de tijdsinvestering vrij hoog is, werd gekozen voor een “channel manager  
systeem”. Het aantal portals waarmee gewerkt wordt, werd recent actief uitgebreid.  
Men verwacht dat het aandeel van de reserveringen via portals tegen het einde van het jaar 
zal stijgen tot 25% van alle reserveringen.

Er werd ook een lidmaatschap met Best Western aangegaan. De website van deze groep zorgt voor 
6% van alle boekingen. Hotel Navarra vindt het belangrijk zich te kunnen binden aan een internationale 
groep.

•

•

Het	 profiel	 van	 het	 hotel	 zal	 allicht	 aanleunen	 bij	 een	 doelgroep	 met	 specifieke	
psychografische	kenmerken.	Als	u	die	groep	weet	te	identificeren	en	weet	hoe	u	ze	
kunt benaderen, dan slaagt u erin om gerichter te communiceren. Op dat moment 
moet u een heel concreet aanbod formuleren dat in het verwachtingspatroon ligt van 
uw doelgroep.
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Besluit
De toerist is een consument met vele gezichten. De klassieke 
doelgroepbenadering	op	basis	 van	geografische,	 socio-economische	en	
demografische	segmentatie	is	ontoereikend	om	een	strategie	uit	te	werken	
die antwoorden biedt op de verander(en)de toeristische markt. Vandaag 
spelen	vooral	psychografische	kenmerken	een	rol.	De	toerist	is	een	zin-	of	
meerwaardezoeker, avonturier, natuurliefhebber en rustzoeker. De markt 
wordt voor een groot deel gevormd door mode en trends.

Klassieke doelgroepen vervagen en evolueren. We moeten toeristen 
meer benaderen vanuit hun eigen verwachtingen en behoeften (= Pull-
marketing).
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Hoofdstuk 4

Som van alle middelen
Meneer Maes organiseert in het kader van een bedrijfsheroriëntering een aantal opleidingssessies. Hij 
besluit dat te doen buiten de kantoormuren.  Hij weet nog niet of hij gaat voor een intensieve cursusweek 
dan wel gespreide bijeenkomsten. Bedoeling is dat de mensen ongestoord kunnen werken. Een rustig 
gelegen seminariecentrum zou ideaal zijn. Voorwaarde: een viertal vergaderzalen waar in groepen van 
tien à vijftien personen kan gewerkt worden en een grote zaal voor een gezamenlijk feedbackmoment. 
Als het een intensieve cursus wordt, moeten er vijftig personen kunnen overnachten.

Hoe pakt meneer Maes dit aan? 
Ofwel laat hij zich begeleiden door een extern bedrijf;
Ofwel vraagt hij aan zijn secretaresse het uit te zoeken;
Ofwel neemt hij alles zelf in handen.

Welke mediakanalen en -instrumenten gaat u kiezen om ervoor te zorgen dat u ‘top 
of mind’  bent bij de decision-makers?

Als u weet wie er beslist, is de zaak eenvoudig. U stuurt een mooie brochure op, 
maakt dat de boodschap goed zit en probeert op een of andere manier dichterbij te 
geraken. Meerdere contacten zijn noodzakelijk om meneer Maes te herinneren aan 
uw schitterend aanbod. Voorwaarde is wel dat uw voorstel onklopbaar is.

Het ware ideaal mocht u zekerheid hebben over een aantal dingen. Maar dat heeft 
u niet. Om de kans te verhogen dat uw seminariecentrum eruit gepikt wordt, moet u 
verschillende media bespelen en een selectie maken van die kanalen die de beste 
resultaten opleveren. 

Media
In dit hoofdstuk maken wij u wegwijs in het volledige mediaanbod.  We besteden veel 
aandacht aan internet. Internetmarketing speelt een steeds grotere rol in het toeris-
meverhaal. Om u een idee te geven: Hotel Navarra in Brugge (case hoofdstuk 3) 
investeert bijna alleen nog in online communicatie. Die beslissing werd genomen op 
basis van analyses. 

Internet brengt het bijna integrale toeristisch aanbod in een minimum van tijd in de 
huiskamer. Men kan foto’s bekijken, prijzen vergelijken, meegaan in een sfeer of 
overtuigd raken door een  concreet aanbod. Toch vervullen ook de klassieke media 
nog een rol. Mensen worden dagelijks overspoeld door allerlei prikkels via kranten, 
affiches,	tv.	Onderschat	de	kracht	niet	van	traditionele	media.	Vooraleer	men	reser-
veert via internet, heeft men al vele ideeën opgedaan en een mening gevormd. 

Gedrukte media
Kranten/magazines: 

Internet heeft het aantal krantenlezers, en zeker het aantal magazinelezers, niet ver-
minderd. De gedrukte pers neemt trouwens nog uitbreiding met het stijgend aan-
tal gratis publicaties. De citymagazines, regiotijdschriften, verenigingsbladen, vak-
tijdschriften en lifestylemagazines zijn aan een opmars begonnen. Toerisme is een 
weerkerend item in alle populaire bladen en weekendbijlagen van kranten. Mensen 
bewaren vaak de pagina’s met originele tips. De reisredacties worden opiniema- 
kers en creëren toeristische trends. De geloofwaardigheid van een logiesuitbater stijgt 
enorm na een reportage in een of ander magazine. Een gastenkamer die bijvoorbeeld 
in Nest besproken wordt, kan meestal rekenen op een stijging van het aantal informa-
tieaanvragen of reservaties.
 

Brochures/folders:
Brochures en folders vervullen diverse functies. Niet àlle beslissingen worden voor 
de computer genomen. Een gezin dat op vakantie is, zoekt ter plekke naar een leuke 

•
•
•

•

•
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uitstap. Er bestaat zoiets als impulsgedrag. Mensen zien iets en willen het. Voor som-
mige toeristische producten is het dus belangrijk in het veld aanwezig te zijn. In die 
optiek creëerde Toerisme Vlaamse Ardennen een heel nieuw concept voor de be-
staande pocket. De beschrijvende en historische achtergrondinformatie werd achter-
wege gelaten en de pocket werd een praktische gids met een inventaris van het 
volledige aanbod. Een handig instrument om ter plaatse te raadplegen.

Een brochure of folder laat u toe veel informatie mee te geven. Het geeft uw product 
onmiddellijk	een	instant	profiel,	een	imago.	De	visuele	uitwerking	roept	associaties	op	
en de eerste indruk is bepalend voor de toerist. Besteed dus aandacht aan de vorm-
geving van uw folder. De toerist ziet wat hij denkt te zien en gaat op zoek naar dingen 
waarmee	hij	zich	wil	identificeren.	

Postkaarten:
Omdat de traditionele postkaart uit ons leven verdwenen is, doet hij het juist goed in 
marketingcommunicatiecontext. Als er een postkaart in onze brievenbus zit, gaan we 
de kaart altijd voor al de rest bekijken. Puur uit nieuwsgierigheid. Een postkaart heeft 
een grote aaibaarheidsfactor. Het is iets dat we onbewust koesteren en niet makkelijk 
weggooien. De kaart moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: voldoende 
stevig zijn, een krachtige boodschap bevatten en eruitzien als een postkaart. Een 
afwijkend formaat of een lay-out die te weinig verwijst naar de klassieke postkaart, 
valt door de mand.

Verpakking:
Draagtassen, rugzakjes en cadeaubonnen kunnen veel over een regio of toeristisch 
product onthullen. Enige aandacht voor de vormgeving en het zinvol aanwenden van 
de ruimte is op zijn plaats.

Naamkaartjes:
Makkelijk achtergelaten en afgegeven. U weet nooit wie u tegenkomt op recepties, op 
de trein, onderweg. Ideaal ook om uw webadres te verspreiden.

Internet
Bedrijfs- of productsite:

Iedereen kan zijn eigen plekje reserveren op het internet. Een eigen website is de 
meest logische aanwezigheid. U reserveert een domeinnaam en koppelt daar een  
virtuele presentatie aan. Op die manier brengt u uw aanbod bij de surfer. U moet 
ervoor zorgen dat uw website toont wat de toerist wil zien: foto’s van de kamers, de 
sfeer van het huis en de toeristische mogelijkheden van de omgeving. Zorg er wel 
voor dat men daarnaast ook daadwerkelijk kan reserveren.

U kunt werken op verschillende niveaus:
Met een passieve productpresentaie: u toont op een statische manier wat u  
te bieden heeft. U laat mensen telefonisch contact opnemen of een mail sturen  
om te reageren. Dit is geen goede manier om op internet aanwezig te zijn. U  
benut lang niet alle mogelijkheden en u heeft na verloop van tijd extra kosten.    

Denk dus goed na over volgende mogelijkheden: 
Een interactieve website integreert een forum of gastenboek waarop  
mensen reacties nalaten. Meestal wordt ook de kans gebod-
en in te schrijven op een nieuwsbrief. Zo verzamelt u persoonlijke 
gegevens om uw bezoekers beter te leren kennen.  
U kunt ze nadien zelf contacteren met nieuws of een concreet aanbod.  
Let wel op, als u informatie verzamelt, moet u aandacht besteden aan  
de wet op de privacy. Met een dynamische site kunt u de bezoekers  
formulieren laten invullen, databases opbouwen en oproepen, de informatie 
tijdsgebonden aanbieden en af en toe updaten.
Online shop: Als u werkelijk wilt verkopen via uw website, dan moet  
u de koopdrempel ook verlagen. Met andere woorden: een heel 
concreet aanbod doen met prijsindicatie, een bestelbon laten invullen en  
de betaling begeleiden.  

Portaalsite:
Portaalsites verzamelen informatie vanuit verschillende hoeken en bieden die op een 

•

•

•

•

•

•

•

•
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gestructureerde en thematische manier aan. Binnen de reissector zijn er verschil-
lende soorten portals. Heel wat surfers zoeken hun weg op het web via deze kanalen. 
www.vlaanderenvakantieland.be is een portaalsite omdat ze informatie van een hele 
regio of gebied verzamelt en vervolgens in thematische rubrieken aanbiedt. Hoe ge-
detailleerd de aangeboden informatie is, verschilt van site tot site. Sommige portaals 
geven alleen namen en links, andere bieden ook omschrijvingen, concrete producten 
en zelfs context en omkadering aan. 

Bannering:
Net zoals in de gedrukte media, kunt u ook op bestaande websites ruimte kopen. 
Het gaat hem dan niet om content, maar eerder om reclame. Bekijk het zoals een 
advertentie in een magazine of krant. Webvertising wordt in Vlaanderen beheerd door 
reclameregies. Om het bereik te kunnen meten worden naar analogie van de CIM 
(Centrum voor Informatie over de Media) bezoekersaantallen en andere meetbare 
variabelen gecontroleerd (zie paragraaf “Instrumenten”). Bannering is echter duur. 
Als u er voor kiest moet u verstandig met dit instrument omgaan en er in ieder geval 
voor zorgen dat de toerist kan doorklikken naar uw eigen website.

Nieuwsbrieven:
Men kan op heel veel websites inschrijven op een nieuwsbrief. Het gaat van louter 
commerciële boodschappen tot echte nieuwsberichten of weetjes uit een bepaalde 
sector. Heel wat toeristische regio’s versturen nieuwsbrieven naar de pers om hen op 
de hoogte te houden van recente ontwikkelingen. U kunt zelf ook initiatief nemen en 
een eigen nieuwsbrief creëren voor uw geïnteresseerde doelgroep. Relevante pers-
berichten naar sectoriële e-nieuwsbrieven vragen minder inspanningen, maar geven 
u ook minder zekerheid dat het verschijnt. 

Zoekmachines:
Iedereen wil hoog in de ranking van zoekmachines verschijnen. Terecht, want vanuit 
het standpunt van de toerist is dit de eerste stap naar een oplossing. Meer en meer 
mensen zoeken toeristische informatie via zoekmotoren. U komt niet zomaar op num-
mer één. Het vraagt kennis van zaken en heel wat tijd. U moet uw site dynamisch 
beheren. Er zijn een aantal factoren die bepalen hoe u gerangschikt wordt, o.a.: 

het gebruik van de juiste keywords in webteksten. Zij moeten refereren naar 
uw inhoud en vooral woorden gebruiken die de surfer zou kunnen ingeven 
bij het zoeken; 
regelmatige updates: hoe dynamischer uw site, hoe meer kans u heeft hoog 
in de ranking te verschijnen.

Affichage en buitenmedia
Straataffiches:

Grote	baanaffiches	zijn	zeer	duur.	Maar	als	ze	op	de	juiste	locaties	staan,	kunnen	ze	
een enorme impact hebben op het impulsgedrag van de toerist. Voor recreatiedo-
meinen	is	een	baanaffiche	op	een	relatief	korte	afstand	van	het	domein	interessant	
om passanten te overtuigen. 

Station/luchthaven reclame:
Als u een toeristische bestemming heeft die makkelijk bereikbaar is met het openbaar 
vervoer,	dan	 is	een	affichecampagne	vanuit	een	verbindingsstation	helemaal	geen	
slecht idee. Er passeren dagelijks misschien honderden pendelaars die gewoon zijn 
om de trein te nemen. Een betere doelgroep kunt u zich niet voorstellen.

Een	toeristisch	restaurant	wint	allicht	klanten	met	affiches	op	de	luchthaven.

Gevelreclame:
Een gevel vormt een psychologische drempel. Die kan hoog en laag zijn. Om toeris-
ten te verleiden binnen te komen, moet u ervoor zorgen dat uw façade zo aangenaam 
en open mogelijk is. Heeft u een vrij gesloten huis, zorg dan dat de toerist een reden 
heeft om binnen te komen: informatieborden met uitleg, een uitnodigend logo, een 
open deur, een gevel die een weergave is van de sfeer binnen.

Bus/tram/vrachtwagen reclame:
Ze rijden rond en komen overal. Bus- en tramreclame is al langer ingeburgerd. Het 
profiel	van	een	museum	op	een	stadsbus	beïnvloedt	toeristen	op	het	moment	dat	ze	
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twijfelen over hun daguitstap. Hoe vaak gebeurt het niet dat men op een terrasje in 
de zon nadenkt: “Wat gaan we straks doen”?

Limburg	heeft	de	rijdende	reclame	op	vrachtwagens	ontdekt:	“Limburg	fietsparadijs”.	
Alleen al de lancering van de campagne trok heel wat persbelangstelling. In Ne-
derland is dit soort van reclame vrij ingeburgerd. www.vrachtwagenreclame.nl zegt 
genoeg.

Stoepdisplays:
Ze zijn een interessant medium maar lang niet alle gemeenten laten stoepdisplays 
op het voetpad toe. Dus als u dit overweegt, moet u eerst de wettelijke bepalingen 
controleren. Heeft u een heel concreet, maar tijdelijk aanbod en zijn passanten een 
belangrijke doelgroep voor u, dan is de stoepdisplay een sterk medium. 

Radio/tv/bioscoop
Nationale/regionale reclamespots:

De verkoop van reclametijd op radio en tv verloopt via regies. U betaalt een prijs per 
blok en levert uw spots aan. Zij worden eerst gescreend om te kijken of er geen poli-
tieke, godsdienstige, moreel onverantwoorde of racistische boodschappen in zitten.

Sponsoring:
Naast klassieke radiospots kunt u ook programma’s sponsoren. Op die manier kunt u 
zich	beter	profileren.	U	associeert	zich	met	de	doelgroep	van	een	programma.	

Informatie:
Er zijn heel wat toeristische programma’s op radio en tv. Wie geen persberichten of 
dossiers maakt en zich dus ook niet kenbaar maakt aan redacties, mist kansen.

Telefoon/fax
Tele/gsm/sms marketing:

Als er een medium bestaat, dan is er ook een marketingcommunicatietoepassing voor. 
Telefoon en gsm bieden mogelijkheden. Ongevraagde boodschappen worden als 
storend ervaren. Er is wel een toekomst voor gepersonaliseerde berichten. Mevrouw 
Maes kan het wel op prijs stellen dat ze geïnformeerd wordt over een nieuwe tentoon-
stelling, maar niet dat ze voor de zoveelste maal een sms-berichtje krijgt over een 
lastminuteaanbod van een hotel. 

Faxmailing:
We moeten het vernoemen omdat het bestaat. Weinig toeristen beschikken echter 
over een fax. Bedrijven wel, maar de hoeveelheid ongevraagde reclameboodschap-
pen die via de fax binnenloopt, doet heel wat zaakvoerders en directieassistenten hui-
veren. In vele gevallen heeft een faxmailing meer negatieve dan positieve gevolgen.

Instrumenten
Een medium is een kanaal. Het kan op verschillende manieren gebruikt worden en 
laat diverse toepassingen toe. Elke toepassing heeft zijn functie. Een publireportage 
over een toeristische regio in een lifestylemagazine vervult een compleet andere rol 
dan een advertentie in datzelfde magazine. Een elektronische nieuwsbrief met tijds-
gebonden informatie benadert de toerist veel directer dan een algemene website met 
weinig variabele informatie. Hieronder een kort overzicht van de marketingcommuni-
catieinstrumenten. 

Reclame
Reclame:

Reclame	is	per	definitie	ruimte	die	gekocht	wordt	in	een	bepaald	medium.	Dat	kan	
zowel gedrukte media, internet, radio of tv (ether) als buitenmedia zijn. U betaalt een 
deel van een pagina of een scherm, tijdsblokken, vierkante meters in openbare ruimte 
of een venster in een display. U bepaalt dan ook volledig zelf wat de inhoud is, zolang 
u zich maar houdt aan bepaalde voorwaarden.
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Ruilovereenkomsten:
Soms worden producten geruild. Advertentieruimte in een krant tegen gratis gas-
tronomische weekends bijvoorbeeld. Attractieparken maken deals met kranten, radio 
of tv en nu ook internet. Om internetverkeer te genereren wordt er al wel eens een 
wedstrijd georganiseerd.

Advertising:
In print en etherreclame spreekt men van advertising. Om de advertentietarieven 
binnen de sectoren te kunnen vergelijken worden media soms onderworpen aan 
CIM-controles. Dit is een vrijwillig meetsysteem dat vooral vertrouwen biedt aan de 
consument en de adverteerder. CIM (Centrum voor informatie over de Media) meet 
zowel de oplage als het bereik (zie paragraaf “Mediaselectie”) van printmedia die 
aangesloten zijn bij het centrum. Voor radio en tv registreert CIM het marktaandeel 
en het bereik van de zenders.

Webvertising:
Reclame op internet wordt webvertising genoemd. De verkoop van banners, sky-
scrapers en pop-ups op professionele portaalsites wordt beheerd door webvertising 
regies. Er zijn enkele gespecialiseerde bedrijven actief in Vlaanderen. Ook voor web-
sites bestaat een CIM-controle. Men spreekt van Metriweb. Zij geven gecontroleerde 
resultaten van visits, visitors en page requests.

Verklaring:
visits: het aantal bezochte pagina’s op een website door één en dezelfde  
bezoeker, zonder 30 opeenvolgende minuten inactiviteit;
visitor: een individuele bezoeker
page request: een pagina die bezocht wordt door een bezoeker.

Op dynamische websites kan webvertising georkestreerd verlopen. Regies bieden 
verschillende formaten, formules, combinaties en tijdstippen aan afhankelijk van uw 
product en doelstelling.

Public Relations
Een goed contact met pers en relaties levert u vaak meer op dan een duurbetaalde 
reclamecampagne. Als u weet hoe u redacties kunt benaderen, eigen mensen moti- 
veren	en	klanten	verwennen,	dan	realiseert	u	op	een	indirecte	manier	een	efficiëntere	
boodschap. 

Persaandacht bezorgt u vertrouwen en credibiliteit.
Een goede interne communictie motiveert medewerkers om een beter 
resultaat te halen.
Klanten die zich bijzonder voelen, zijn uw beste ambassadeurs.

Persacties:
Als	mevrouw	Maes	in	een	kwaliteitskrant	leest	dat	langs	het	fietsroutenetwerk	van	de	
kust heel wat boeiende musea gelegen zijn, dan zal ze wat meer aandacht besteden 
aan de motivaties van haar zoon om naar zee op vakantie te gaan. De Leiestreek 
genoot haar voorkeur na het doorbladeren van de brochures. Maar niets bevestigde 
dat later. De prikkels die mevrouw Maes later nog krijgt, zullen doorslaggevend zijn. 

We hebben de neiging de pers alleen te informeren als er nieuwigheden zijn in het 
aanbod.	Maar	een	algemeen	persdossier	waarin	het	profiel	van	het	toeristisch	pro- 
duct aan bod komt, kan op tijdstippen meer imponeren dan een fait divers. Dui- 
ding is voor een toeristische reportage belangrijker dan de opening van een  
nieuwe wandelroute. 

Logiesuitbaters moeten niet bang zijn hun accommodatie voor te stellen aan de pers. 
Op een onbewaakt moment komt dat ene adres toch van pas. Waar halen journalis-
ten de mosterd vandaan? Voor een groot deel van de informatie die ze toegestuurd 
krijgen. Ze hebben wel graag de illusie zelf op een idee te komen. Dus verwacht geen 
gratis publiciteit. U zou verbaasd zijn welke impact een simpele vermelding heeft. 
Vooral als u goed scoort in de internetzoekmotoren!

Interne communicatie:
U kunt goed communiceren met uw doelgroep, maar als uw eigen medewerkers nau-
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welijks op de hoogte zijn van uw intenties, dan heeft uw project maar de helft kans 
op slagen. Baliepersoneel dat toeristen ontvangt, de telefoon beantwoordt of via het 
algemene info@-mailadres informatie verschaft, is het gezicht van uw product of in-
stelling. Als een publieksverantwoordelijke allerlei inspanningen doet om toeristen 
naar een museum te krijgen en de balie is niet op de hoogte van de actie, dan komt 
een “het zegt mij niets mevrouw, ik zal even informeren bij de verantwoordelijke” heel 
onprofessioneel en weinig stimulerend over. 
 

Networking:
Contacten onderhouden met klanten, leveranciers, collega’s en overheidsinstellingen 
heeft weinig met geschreven of gestructureerde communicatie te maken. Toch zijn 
sociaal contact en netwerken een belangrijk onderdeel van uw communicatiestra- 
tegie. Sectorieel overleg helpt u niet alleen in het verdedigen van uw belangen, maar 
draagt	ook	uw	profiel	en	boodschap	uit.	U	praat	met	mensen,	vertelt	ze	waar	u	mee	
bezig bent en plaatst uzelf in de markt.

Direct mail en e-mail
Direct marketing houdt een directer contact in met de doelgroep. U benadert potenti-
ele klanten op een persoonlijke manier. Hoe ver u gaat in het uitpuren en gebruiken 
van de klanteninformatie, hangt af van de gegevens die u kunt verzamelen en ana-
lyseren. 

De laatste jaren beweegt marketingcommunicatie steeds meer in de richting van CRM 
(Customer	Relationship	Management).	U	analyseert	piekfijn	uw	doelgroep,	brengt	ze	
in kaart en stuurt alleen informatie waarvan u zeker bent dat ze geapprecieerd wordt. 
Met	andere	woorden,	u	kent	het	profiel	van	uw	toerist,	weet	wat	hem	interesseert,	

hoe en wanneer hij keuzes maakt, waarom hij uw aanbod al dan 
niet boeiend vindt.

De binnenlandcampagne van Toerisme Vlaanderen is hierop ge-
baseerd. Mevrouw Maes heeft bij het invullen van het aanvraag-
formulier voor brochures opgegeven welke soort vakanties haar 
voorkeur genieten. Voelt zij dit aan als een inbreuk op haar pri-
vacy? Neen, want ze weet dat ze achteraf alleen informatie krijgt 
die haar boeit.

Direct mail:
Direct mail zit in de brievenbus en is gericht aan een bepaald per-
soon. Op de omslag staat een (liefst) correcte naam. Het is een 
doelgerichte boodschap met een heel concreet aanbod. 

Direct mail is gericht aan een geselecteerde groep van mensen 
met	 een	 bepaald	 profiel.	 De	 kenmerken	 zijn	 geografisch,	 socio-
economisch,	demografisch,	psychografisch	of	domeinspecifiek	van	
aard (zie hoofdstuk 3: Portret van de toerist). 

De persoonlijke gegevens van alle individuen uit de doelgroep 
worden verzameld in een database. Men maakt een onderscheid tussen een house-
list (intern vergaarde gegevens van klanten en potentiële klanten) en een lijst aange-
kocht bij een listbroker. Meestal geven houselists een beter resultaat dan aangeko-
chte adressen. 

De respons van een direct mail verhoogt naarmate men de boodschap beter kan 
personaliseren. 

E-mailing:
Direct mailing toegepast via het medium internet noemt men e-mailing. Ongevraagde 
informatie ervaart men als spam omdat het de persoonlijke mailbox vervuilt. Wanneer 
de toerist zelf vraagt hem op de hoogte te houden van nieuwigheden, dan zal hij het 
bericht ook niet storend vinden. Hij beslist zelf of hij het aanbod leest, nog even be-
waart of onmiddellijk delete. 

Logiesverstrekkers met een trouw gastenbestand, toeristische regio‘s en attrac-
tieparken verzamelen mailadressen via hun website om mensen op de hoogte te 
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houden van last-minutes, speciale arrangementen of evenementen.

Wet op de privacy:
Het verzamelen van persoonlijke gegevens is gebonden aan de wet op de privacy. 
U moet de mensen informeren over uw identiteit, waarom u de gegevens verzamelt 
en of u ze achteraf ook gaat uitlenen aan derden. Meer info hierover vindt u op  
www.privacycommission.be.

•

Familie Maes arriveert in de gastenkamer, installeert zich en gaat dan de accommodatie verkennen. In 
de leefruimte vindt mama Maes toeristische informatie over de streek. De dingen die haar interesseren, 
blijven in het achterhoofd zitten of worden zelfs genoteerd. Een boeiend museum uit de buurt heeft niet 
stilgestaan bij de aanwezigheid van de gastenkamer en mist op die manier een zeer geïnteresseerde 
mevrouw Maes. Gelukkig passeert de familie aan het toeristisch informatiekantoor en vindt daar een 
overzichtsfolder van de stad met een foto van het museum. Maar stel dat het infokantoor gesloten is. 
Hoe zou het museum dan onder de aandacht van mevrouw Maes komen?

Er zijn een aantal cruciale plaatsen waar de toerist verwacht informatie te vinden: 
daar waar hij logeert, in een toeristisch informatiekantoor, een toeristisch centrum en 
op internet.  

Beurzen en evenementen
De publieksgerichte toeristenbeurzen lokken nog altijd veel bezoekers. Het is een 
hele uitdaging om op te vallen tussen alle andere collega’s. Het helpt als u vooraf 
toeristen naar uw stand loodst. Dat doet u bijvoorbeeld door uw houselist (eigen da-
tabase) in te lichten, door uw aanwezigheid aan te kondigen op uw website of in 
regionale bladen. 

Een	efficiënte	beursdeelname	is	niet	evident.	De	kosten	lopen	meestal	hoog	op	en	
de interactiviteit met de bezoeker brengt zelden het verhoopte succes op. Vakan-
tiesalons zijn vooral kijkbeurzen en heuse daguitstappen. De return on investment 
(opbrengst in relatie tot de investering) is relatief laag.

Mevrouw Maes heeft via een website informatie aangevraagd van enkele regio’s en heeft zich 
ingeschreven op een nieuwsbrief. Ze krijgt van de Leiestreek een e-mailing waarin ze gratis wordt 
uitgenodigd op het Vakantiesalon. Als ze naar de stand komt, maakt ze kans op een gratis verblijf. 
Mevrouw Maes gaat in op de uitnodiging. Daar praat ze met een standhouder die haar een mooi 
arrangement voorstelt en een korting biedt als ze diezelfde maand nog reserveert.

Directe verkoop
Marketingcommunicatie houdt ook directe verkoop in. Een goed voorbereid ver- 
koopsgesprek of een direct verkoopsaanbod via internet houdt boekingen in. Een 
camping mist kansen als het geen gelegenheid biedt om onmiddellijk te reserveren 
via de website. Een overkoepelende website van campings in de Kempen is heel 
gestructureerd, mooi vormgegeven en bevat een duidelijk aanbod met 5 toffe kam-
peerformules. Kortom, het is een website met een aantrekkelijke boodschap. Jammer 
genoeg kan u geen plaatsje reserveren, ook al bent u al overtuigd. 

Alternatieve tools
We vermelden in dit overzicht ook nog:

sampling	op	evenementen	(uitdelen	van	flyers	of	promotiemateriaal);
distributie via alternatieve kanalen (aanwezigheid  in folderdisplays in 
toeristische en culturele centra);
huis	aan	huis	bedeling	(flyers,	folders,	magazines,	promotiekrantjes);
joint-promotions (een streekbier vergezeld van toeristische informatie, een 
vrouwenblad met een arrangementenaanbod, een museumticket gratis 
aangeboden door een logiesuitbater, ...);
sponsored magazines (een toeristische gids gecommercialiseerd door een 
magazineuitgever).
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Mediaselectie
U selecteert media en kiest de geschiktste instrumenten op basis van:

het	profiel	en	de	verwachtingen	van	uw	doelgroep;
uw budget;
de boodschap;
het al dan niet beschikken over een goede database;
de rol die het medium speelt in relatie tot uw product;
het beslissingsproces;
de concurrentie.

Bereik en selectiviteit
U moet zich afvragen met welke media en instrumenten u het meeste kans maakt 
om uw doelgroep te bereiken én te beïnvloeden. Probeer daarom te achterhalen hoe 
de toerist zich informeert, hoe hij te werk gaat als hij een hotel wil boeken, op basis 
waarvan hij zijn bestemming kiest. 

Hoe kunt u meneer Maes, in zijn hoedanigheid van zakenman, het best bereiken? 
Anders gesteld, welke media selecteert hij om informatie te vergaren?  Welke kranten 
leest hij en verwacht hij daarin informatie over seminariecentra te vinden? Hoe gaat 
hij te werk bij zijn zoektocht? Wie heeft invloed op zijn beslissingen?

Elk medium heeft een gemiddeld bereik. Bij printmedia is dat bereik afhankelijk 
van de oplage en het aantal lezers per exemplaar. Voor radio en tv wordt het bereik 
bepaald op basis van het aantal kijkers en luisteraars. Het bereik van een website 
wordt gemeten aan de hand van het aantal bezoekers.

Niet alleen de kwantiteit van het bereik (hoe meer, hoe beter), maar ook de kwaliteit 
van het bereik is van belang. Het is niet omdat u heel Vlaanderen bereikt, dat heel 
Vlaanderen geïnteresseerd is in uw aanbod. En wie zegt dat u Vlaanderen nodig 
heeft? Misschien is Nederland wel een betere markt voor u. U moet dus niet alleen 
kijken	naar	het	aantal	lezers	of	visitors,	maar	ook	naar	het	profiel	van	de	groep	die	u	
bereikt. Een grote database is nog geen goede database.

 
Boodschap
Het medium en het instrument dat u kiest moeten uw boodschap versterken. Som-
mige verhalen kunt u niet kwijt op een website, andere niet via direct mail. U heeft 
een boodschap die u graag vertaald ziet naar iemand met interesse in uw product. Hij 
bepaalt de toon, de inhoud, de vorm en het medium, want hij is het ook die bewust of 
onbewust uw aanbod moet vinden én erop ingaan. 

Wat is belangrijk voor meneer Maes? In volgorde van belangrijkheid:
dat het seminariecentrum vier kleine en een grote vergaderzaal heeft; 
dat hij ongestoord kan werken;
als er overnachtingsfaciliteiten zijn, dat vijftig personen comfortabel kunnen 
slapen.

Deze drie argumenten moet hij dan ook terugvinden bij een eerste oppervlakkige 
informatieronde. Staat hij stil bij een kleine advertentie van een hotel “met semina- 
riefaciliteiten” waarin verder alleen een sfeerbeeld en contactgegevens vermeld zijn? 
Zelfs al blinkt die advertentie in een seminariebijlage van een kwaliteitskrant, dan nog 
zal hij er vermoedelijk naast kijken. Tenzij hij via een zoekmachine op een portaalsite 
terechtkomt waar diezelfde advertentie staat onder de rubriek vergaderzalen. Als hij 
kan doorklikken en het aanbod beantwoordt aan zijn verwachtingen, dan zal dezelfde 
boodschap wel resultaat hebben.

Informatie verzamelen
Als de mens en de maatschappij – en dus ook de toerist - zoveel veranderd zijn de 
afgelopen vijf à tien jaar, dan is er nood aan een tweerichtingscommunicatie. We 
moeten de toeristen opnieuw leren kennen, hun voorkeuren analyseren en op basis 
daarvan zowel ons aanbod als onze boodschap aanpassen. 
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Communicatie in twee richtingen betekent direct mail en e-mailing om zoveel mogelijk 
persoonlijke gegevens te verzamelen. Anders blijven onze inspanningen gebaseerd 
op intuïtie. We kunnen wel proberen ons te verplaatsen in de gedachtegang van onze 
doelgroep, maar het geeft een veiliger gevoel als onze gissingen bevestigd worden 
door onderzoek. 

Timing
Een goede mediamix is nog geen garantie voor succes. Als we communiceren met 
onze doelgroep moeten we het juiste moment afwachten. Wanneer hakt de familie 
Maes de knoop door? Op welk moment reserveert mevrouw Maes en kunt u haar 
dan nog beïnvloeden? Wanneer moeten we onze informatie loslaten op de toeristen? 
Eerst een publireportage in een magazine en daarna een direct mail, of omgekeerd? 
Eerst informatie verzamelen via e-mailing en daarna een website bouwen? Of is het 
beter	anders,	eerst	een	profiel	neerzetten	op	een	website	en	daarna	de	doelgroep	
bevragen? 

Doelgroepgebonden
Het timingvraagstuk is voor iedere sector anders. U zult pas na jaren communiceren 
met uw doelgroep weten welke de beste periode is om hen te mailen of aan te schri-
jven. Het is best mogelijk dat een boodschap net voor de eindejaarsperiode een heel 
ander resultaat oplevert dan dezelfde boodschap aan het eind van de lente.  Gissen 
of u weinig kritisch laten leiden door acties van collega’s of concurrenten is geen 
goed idee. U vindt vast betere aanknopingspunten bij uw doelgroep. Uiteraard moet 
u rekening houden met zekerheden en opportuniteiten. Het zou voor een toeristische 
regio of logiesuitbaters jammer zijn de binnenlandcampagne van Toerisme Vlaan-
deren te missen.

Periodiek
U kunt als aanbieder het beslissingsproces van de toerist moeilijk sturen. Luchtvaart-
maatschappijen proberen dat wel door langetermijnboekingen te belonen met forse 
kortingen. Maar het lastminutereserveren is een algemene trend geworden. En niet 
alleen in de toeristische sector. Het is een gevolg van onze levensstijl. U zal veel 
moeten doen om mensen opnieuw lang op voorhand te laten beslissen. Deze ver-
schuiving naar het kortetermijndenken heeft ook een invloed op het timen van com-
municatieacties. Het betekent dat we gespreid moeten communiceren en gedurende 
het ganse jaar onze doelgroep herinneren aan ons aanbod.

1 + 1 = 3
Toeristen worden constant belaagd met prikkels en verleid door allerlei aantrekkelijke 
aanbiedingen. Kwaliteit is een norm geworden. Het is geen voorrecht meer van de 
duurdere producten. Het algemeen toeristisch aanbod is groot en goed. U moet al 
flink	uw	best	doen	om	eruit	te	springen.	Een	alleenstaande	communicatieinspanning	
is voldoende om uw doelgroep even te laten opkijken. Wilt u resultaat, dan moet u 
regelmatig van u laten horen. De kracht van communicatie zit in creatieve herhaling. 
Twee versterkende boodschappen leveren op het einde van de rit een beter resultaat 
op dan twee alleenstaande acties.

Een	sterke	en	efficiënte	communicatie	bereikt	u	als	u:
de geselecteerde media en instrumenten op elkaar afstemt; 
uw boodschap meermaals herhaalt;
een consequente koers vaart;
trouw	blijft	aan	uw	profiel;
mee evolueert met de communicatietechnieken;
in staat bent om een boodschap te laten evolueren.

•
•
•
•
•
•
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Case:
Interactieve kust

De kust lanceerde in 2003 een geavanceerde toeristische website die al enkele jaren in de top 100 
van de beste websites van Vlaanderen staat. Het is niet alleen de vormgeving die het succes bepaalt, 
maar vooral de gebruiksvriendelijkheid en de doordachte content.

Er werd bewust geïnvesteerd in een fulltime specialist. De website kon in de opstartfase (afgelopen 
3 jaar) rekenen op een eigen webmaster. Iemand die op de hoogte is van zowel het product, de nieuwe 
technologie als de marketingcommunicatie.

Van bij de start werden er interactieve rubrieken toegevoegd (e-cards, die je kan doorsturen naar 
vrienden, enquête,...) om een database te kunnen opbouwen met mailcontacten. Die zijn belangrijk 
voor de maandelijkse nieuwsbrief. Op dit moment telt de database bijna 25.000 e-mailadressen. Dat 
is uniek voor de toeristische sector. 

De e-nieuwsbrief heeft een welomschreven functie: 
mensen informeren over het kustaanbod;
bezoekers naar de website halen;
zorgen dat de kust ‘top of mind‘ blijft.

Niet iedereen leest de nieuwsbrieven aandachtig, maar de kust blijft op die manier in ieder geval in de 
gedachten van de toerist.

De database werd in de opstartfase gevoed door een webstrijd waarmee ‘een jaar gratis aan de kust’ 
kon gewonnen worden. Wie deelnam, moest zijn gegevens nalaten. Er werd ook gepolst of de deelne-
mer interesse had in de nieuwsbrief (verplicht in het kader van de wet op de privacy).  Alleen daaruit 
werden al heel veel contacten gegenereerd. Dat aantal groeit nog vanzelf aan. 

In de loop der jaren heeft men het surf- en klikgedrag nauwgezet in de gaten gehouden. Daaruit bleek 
dat vooral wordt doorgeklikt naar de evenementenpagina. Daarom werd nu ook besloten om extra 
aandacht aan deze rubriek te besteden.

Een maal per week worden de cijfers geanalyseerd, vooral om te begrijpen waar de bezoekers naartoe 
surfen, waar hun interesse naar uit gaat. Het is de bedoeling om in de toekomst de nieuwsbriefabon-
nee nog beter te leren kennen en de verworven informatie nog beter te gebruiken.

Dat	het	nieuwsbrief-	en	websiteverhaal	werkt,	bewijst	het	succes	van	de	€30-	hotelactie	die	vorig	jaar	
liep. Er werden meer dan 1 300 reservatiebonnen gerecupereerd bij de hoteliers. Die bonnen konden 
alleen via de website afgeprint worden. De actie wordt dan ook herhaald.

Toch communiceert de kust niet alleen via internet. Ook de binnen- en  buitenlandcampagne van 
Toerisme Vlaanderen en vele andere communicatietools zijn belangrijk in de communicatiemix. Men 
gelooft rotsvast in kruisbestuiving. 

•
•
•

http://www.dekust.org


Besluit
Als maatschappij en doelgroepen evolueren, is het logisch dat ook de com-
municatie met de toerist mee evolueert. De nieuwe media en hun mar-
ketingcommunicatietoepassingen laten een interactief proces toe. Toch 
blijven ook de  traditionele media een rol spelen in de globale aanpak. De 
mix werkt kruisbestuivend. 

Tweerichtingscommunicatie zorgt voor een betere kennis van de doel-
groep. We moeten in onze communicatie dan ook middelen voorzien om 
informatie te vergaren. 
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Het is op verschillende momenten misgelopen in dit verhaal. Waarom? Ten eerste om-
dat mevrouw Maes vooroordelen heeft tegenover de Vlaamse Ardennen: wel mooi, 
maar	 te	moeilijk	om	te	fietsen	en	 te	weinig	kunst	en	musea.	 	En	dus	beantwoordt	
de regio te weinig aan de mix die ze zoekt. Nochtans is er wel degelijk een aanbod 
kindvriendelijke routes en heeft de streek zowel boeiende kunstgaleries als musea. 
Die staan trouwens netjes opgesomd in de toeristische gids. Meneer Maes vindt geen 
seminariecentrum in de regio met vier vergaderzalen en overnachting voor vijftig  
zakenmensen. Dat kan best kloppen. Er is geen duidelijk overzicht van het aanbod 
voor de Meetings Industry en op de toeristische regiosite heeft meneer Maes zijn weg 
niet gevonden naar het zakentoerisme.

Het mag dan wel de droom zijn van de regio om eigentijds en dynamisch voor de dag 
te komen, de werkelijkheid is voorlopig anders. Niet omdat de wil en de inspanningen 
er niet zijn vanuit de sector. Maar wel omdat het veel elementen tegen heeft die niet 
zomaar opgelost kunnen worden met een goed marketing- en communicatieplan.

Ideale omstandigheden
De ideale omstandigheden zijn eerder besproken. Men maakt analyses, evalueert, 
ontwikkelt	producten	en	een	visie,	profileert	zich	en	communiceert	met	de	doelgroep	
op basis van het marketing- en strategisch plan. In ideale omstandigheden gaat u uit 
van zowel de doelgroep als het aanbod en kiest u media en instrumenten die voor u 
van toepassing zijn. Internet is in alle omstandigheden een goed idee. Maar het mag 
niet uw enige communicatietool zijn. U heeft een mix nodig. U maakt een plan op en 
het ziet er allemaal veelbelovend uit. 
U start met een gastenkamer en u:

ontwikkelt een huisstijl en een brochure;
bouwt een website;
sluit u aan bij een organisatie die gastenkamers promoot via internet;
maakt naamkaartjes van de B&B;
stuurt een persmap op naar de toeristische pers;
sluit een deal af met een magazine om een gratis weekend weg te geven;
ontmoet collega’s uit de regio;
bezoekt de belangrijke toeristische informatiekantoren en laat brochures 
achter;
ontwikkelt een arrangement in samenwerking met een museum en plaatst  
dat in  het Vlaanderen Vakantielandboek.

Maar...

Binnen het kader van een plan
Eigen marketingplan
U heeft een marketingplan opgemaakt en communiceert in functie van de doelstel-
lingen van dat plan. Bijvoorbeeld: uw natuurpark heeft net geïnvesteerd in een toon-
tuin. Uiteraard wilt u dat kenbaar maken. De doelgroepen van uw park zijn gezinnen 
met kinderen, scholen en senioren. Alle communicatiemiddelen in uw plan zijn daarop 
geënt. Het is een groot attractief park waar men makkelijk een dag kan vertoeven. 
U gaat ervan uit dat gans Vlaanderen geïnteresseerd is in uw park. U voorziet in uw 
plan een mooie advertentiecampagne met een nationaal bereik. 

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Meneer Maes is helemaal in de ban van de Vlaamse Ardennen. De toegestuurde toeristische gids heeft 
hem geprikkeld. Mevrouw heeft er echter anders over beslist. De fietsroutes zijn te zwaar en bovendien 
spreken de Leiestreek en de kust haar meer aan omwille van het groter aanbod kunst en musea. 
Maar de Vlaamse Ardennen laten meneer niet los. Hij plant een seminarieweek en misschien kan hij 
een fietstocht langs de hellingen van de Ronde inlassen bij wijze van uitdaging voor de deelnemers. 
Daarom gaat hij via internet op zoek naar seminariecentra in de Vlaamse Ardennen.  Hij zoekt via 
Google met een paar keywords, maar vindt niet echt een geschikt aanbod. Teleurstelling alom.

Hoofdstuk 5

Tussen droom en daad
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Opportuniteit
Kranten en tijdschriften wachten natuurlijk niet totdat adverteerders vrijwillig vragen 
of ze mogen adverteren. Ze gaan eerder vrij agressief op zoek naar adverteerders. 
Reclameregies werken specials uit rond allerlei thema’s. Toerisme is daar zeker een 
van. Meestal krijgt u een pakket aangeboden dat er theoretisch heel aantrekkelijk 
uitziet. De special is onderverdeeld in provincies. U krijgt de kans onder die rubriek te 
adverteren. Daarnaast kunt u ook los van de regionale rubrieken een grote adverten-
tie nemen die nationaal verschijnt. Dat kost uiteraard wel wat meer. Wat gaat u doen 
wetende dat:

u deze advertentie eigenlijk niet voorzien had in uw plan; 
een ander natuurpark zeker nationaal zal adverteren;
deze special een bereik heeft van een miljoen lezers;
u problemen krijgt met budgetbeheer.

De vragen die u zich zou moeten stellen zijn: gaat het gezin dat een potentiële be- 
zoeker van ons park is deze special lezen en gaat het zich hierdoor laten beïnvloe-
den? Zijn er betere manieren om mijn doelgroep te bereiken, rekening houdend met 
bereik en kost? Past dit aanbod in mijn plan (dat u heeft opgebouwd vertrekkende 
vanuit het standpunt van de doelgroep!)? 

Beperkingen van een plan
Als de doelstellingen van uw marketingplan geen raakvlakken vertonen met het stra-
tegisch beleidsplan van een regio, dan riskeert u kansen te missen. Boodschappen 
die elkaar versterken, leveren grotere successen op. En omgekeerd, boodschappen 
die elkaar tegenspreken, zaaien onduidelijkheid en verdeeldheid. Het zal u maar 
overkomen dat u een strategisch plan uitwerkt voor uw recreatiepark en dat de regio 
in zijn plan geen aandacht besteedt aan uw sector. Het is haast onmogelijk dat alle 
plannen op elkaar worden afgestemd. In het geval van het recreatiepark kunt u pro-
beren raakvlakken te zoeken en afgeleide (tijdelijke) producten te lanceren die wel 
in	de	doelstellingen	van	de	regio	vervat	zitten.	Zonder	uiteraard	uw	eigen	profiel	te	
verloochenen.

Niche te klein
De accenten die men legt en de keuzes die men maakt, zijn meestal niet de “enige” 
keuzes die men kan maken. Een voorbeeld: in heel wat groene regio’s wordt het  
fietstoerisme	geaccentueerd	en	als	toeristisch	product	naar	voor	geschoven,	terwijl	er	
evenveel aanbod en mogelijkheden zijn om te wandelen. Bijna elke regio claimt “dé 
fietsregio	bij	uitstek”	te	zijn.	Voor	de	fietstoerist	wordt	het	moeilijk	om	een	keuze	te	
maken.	In	dit	geval	is	een	te	enge	profilering	ook	een	beperking.	Voor	de	familie	Maes	
is	het	fietsen	immers	een	onderdeel	van	de	vakantie	en	niet	het	doel	op	zich.	

Een strategisch plan dat te veel focust op één toeristisch product (als gevolg van 
keuzes	en	profilering)	kan	soms	beperkend	zijn	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	de	
regio.

Kennis van de doelgroep
U heeft een hotel in Ieper en heeft begrepen dat jonge senioren uw toekomst zijn, 
omdat zij veel vrije tijd en spaargeld hebben en willen genieten van hun leven. U 
beseft dat u iets moet doen om die groep de weg naar uw hotel te wijzen. U werkt 
een “senioren midweekarrangement” uit en plaatst dat op uw website, neemt een 
kleine rubriekadvertentie in Plus Magazine en sluit een ruil af met een regionale krant 
waarvan u weet dat ze aansluit bij uw doelgroep. U zal allicht wat reacties hebben, 
maar niet het verhoopte succes.

Wat u uit het oog verloor is de toegevoegde waarde. Hotels met een mooi arrange-
ment zijn er wel meer in West-Vlaanderen. U geeft de toerist onvoldoende reden om 
voor u te kiezen. Zelfs al gaat u combineren met een ticket voor Flanders Fields en 
een	koffie	met	gebak,	dan	nog	kan	het	tegenvallen.	U	vertrekt	van	zekerheden die 
geen zekerheden zijn. Waarom gaat u ervan uit dat senioren geïnteresseerd zijn in 
Flanders	Fields	en	koffie	met	gebak?	En	waarom	denkt	u	dat	de	“oudere”	lezers	van	
de regionale krant uw toekomstige gasten zijn. Het tijdelijk aanbod staat wel op uw 
website, maar weggedoken tussen andere arrangementen voor diverse doelgroepen. 

•
•
•
•
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Als u een tijdelijk aanbod doet, zorg dan dat het niet verdrinkt in de rest van de infor-
matie.

Was u vertrokken vanuit het standpunt van oma Maes, dan had u misschien een an-
der aanbod geformuleerd of de boodschap anders voorgesteld. U had bijvoorbeeld 
een “2 + 2” kunnen samenstellen en het aanbieden als: “Neem uw vrienden gratis 
mee op stap”. U zou uw communicatie daaraan aangepast hebben en allicht media 
ingeschakeld die uw boodschap met grote zekerheid bij de geïnteresseerde medior 
brengen. Had u geweten wie oma Maes was en wat zij verwacht van haar uitstappen, 
dan had u andere keuzes gemaakt.

Budgettaire beperkingen
De grootste beperkingen zijn er altijd op budgettair vlak. Een advertentiecampagne 
in reismagazines slorpt aardig wat budget op. Een leuke postkaartenactie vraagt ook 
een dure distributie. Een dynamische website kost behoorlijk wat geld. In vele geval-
len zullen we op zoek moeten gaan naar betaalbare alternatieven, joint-promotions 
en creatieve ideeën.

In uw marketingplan heeft u budget voorzien voor promotie en communicatie. Dat 
budget moet u verstandig aanwenden. U zal dus prioriteiten moeten afbakenen 
en uw budget daarop afstemmen. Meer communicatieacties leveren daarom geen  
betere	resultaten	op.	Efficiënte	keuzes	op	basis	van	kost	en	bereik	wel.	Het	 is	be-
langrijk dat u de communicatiekosten in de hand houdt. Wilt u kunnen ingaan op een  
opportuniteit, dan moet u daarvoor ruimte voorzien in uw budget zodat u achteraf 
geen belangrijke dingen moet schrappen. 

Communiceren is nodig
Ondanks het feit dat communicatie duur is en de investering in uw kernactiviteit voor-
rang moet krijgen op uitgaven die niet eens zekerheid bieden, is het toch noodzakelijk 
budget te voorzien voor marketingcommunicatieacties. 

Aangezien toeristen overstelpt worden door boodschappen en informatie is het hele-
maal niet evident dat de familie Maes de weg naar uw aanbod vindt. De visie ‘wat 
goed is, verkoopt zichzelf’ is een illusie. Er zijn wel toeristische producten die weinig 
promotie vragen omdat ze uitgebreid aan bod komen in de pers. Maar niets gebeurt 
vanzelf. 

Consumentengedrag
Vooroordelen
We hadden het al eerder over de vooroordelen van mevrouw Maes tegenover een 
bepaalde regio. U moet daar in uw communicatie rekening mee houden. Als de toerist 
een verkeerd beeld heeft van uw product, dan heeft dat ook een reden. Het is aan u 
om die vooroordelen te kennen en er tegenin te gaan. Vooroordelen kunt u ontdekken 
met consumentenenquêtes. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk zes.

Gewoontes
Naast vooroordelen spelen ook “gewoontes” een rol in het beslissingsproces van de 
toerist. Een gepensioneerde gaat niet plots tijdens de week op vakantie omdat hij dan 
tijd zou hebben en er minder volk is. Dat kan juist de reden zijn waarom hij niet tijdens 
de week wil gaan. Deze mensen houden er immers van contacten te leggen en een 
regio te vinden waar iets te beleven valt. Bovendien hebben senioren ook echt iets om 
handen tijdens de week. Ze staan in voor de opvang van de kleinkinderen, ze volgen 
cursussen waarvan ze geen les willen missen, ze gaan rustig winkelen, bekommeren 
zich om een vriend, doen vrijwilligerswerk en zoveel zaken meer die een engagement 
omvatten. Ervan uitgaan dat senioren tijd “willen” vrijmaken is een vooroordeel.

Gewoontes kunnen hardnekkig zijn en we hebben er niet altijd weet van. Het niet 
reizen met openbaar vervoer bijvoorbeeld is eerder een gevolg van een gewoonte 
dan van een vooroordeel.  

Men is tevreden, vindt het makkelijk en vraagt zich dan ook af waarom men zou 
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veranderen. Soms kunt u met de juiste boodschap een gewoonte of vooroordeel 
doorbreken.

Trends
Sommige doelgroepen laten zich makkelijk meeslepen door trends en organiseren 
hun vakantie op de golven van hetgeen de pers en de markt als hip presenteren. Wie 
met een heel traditioneel of eigenwijs aanbod zit, ziet zijn reservaties achteruit gaan 
als de tijdsgeest niet mee wil. Uiteraard heeft dat niet te maken met de kwaliteit van 
het	aanbod,	maar	wel	met	het	profiel	én	de	verwachtingen	van	de	toerist.	Er	bestaat	
zoiets als toeristische mode. Sommige producten doorstaan de hypes, andere niet. 
De klassiekers en gevestigde waarden overleven trends. 
Het is niet eenvoudig in te schatten hoe de toerist uw aanbod ziet. Ook hier kunnen 
enquêtes een antwoord bieden.  

Beschikbare technologie
Communicatietechnologie verandert razendsnel. Internet is wel vrij goed ingebur-
gerd, toch mag men nog altijd niet spreken van algemeen goed. Het gaat niet alleen 
om toegankelijkheid, maar ook om gebruik. Het is niet zo dat heel Vlaanderen al surft 
via breedband of kabel en dus onbeperkt kan internetten. 

Sommige	 grafisch	 sterk	 uitgewerkte	websites	 functioneren	 niet	 of	 te	 traag	 zonder	
ADSL of kabel en zijn moeilijker te indexeren in de zoekmachines. Daarnaast is er 
ook het aspect software en vooral het actualiseren van die software. Websitebouwers 
vergeten wel eens dat de gewone sterveling niet wakker ligt van de laatste versies 
van internetsoftware. Het gebruiksgemak voor de toerist die iets zoekt – en liefst zo 
snel mogelijk vindt - moet primeren.

Natuurlijk is het zo dat de technologie razendsnel verandert. Maar het is niet zo dat de 
consument dat tempo volgt. Al kunnen we ook dat niet met zekerheid zeggen.

Verkeerde boodschap
Van alle goede bedoelingen is de verkeerde boodschap wel de meest spijtige.  
Nochtans komt ze heel vaak voor omdat men er te weinig bij nadenkt. Men investeert 
tijd en middelen in het ontwikkelen van producten, in het uitwerken van een mar-
ketingplan, in het vastleggen van een communicatiestrategie en het selecteren van  
media. Maar een eenvoudige boodschap formuleren, blijkt af en toe niet te lukken. 

Communiceren is sowieso moeilijk. Empathie is daarbij niet onbelangrijk. In een  
gewoon gesprek moeten we al opletten hoe we de dingen formuleren. We zeggen 
zaken anders dan we bedoelen, we komen niet uit onze woorden, we weten soms zelf 
niet waar we naartoe willen. 
Dat is ook zo in onze communicatie met de toerist. Onze woorden worden makkelijk 
verkeerd geïnterpreteerd en onze boodschap anders begrepen.

Hoe u een juiste boodschap ontwikkelt, leest u onder de titel ‘Van doelstelling naar 
boodschap’ in hoofdstuk 1.
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Case:
Sorry, verkeerde doelgroep

Het Provinciaal Archeologisch Museum in Oost-Vlaanderen bestaat uit een twee-eenheid. Twee lokale 
archeologische musea op amper 15 km van elkaar werden samengevoegd om een gezamenlijke koers 
te varen, vooral wat betreft publiekswerking. Er werd budget vrijgemaakt voor een gezamenlijke com-
municatiestrategie. De eerste fase van die actie werd vrij positief geëvalueerd. De nieuwe naam die de 
eenheid van het museum moest weergeven (pam) heeft toch een zekere ingang gekend, al was het 
wel nog veel te regionaal. 

De ontwikkelde communicatiestrategie was voorafgegaan door een vrij beperkt doelgroepenonder-
zoek. Men had vooral nagedacht over wat “zou kunnen zijn”.
Uit die analyse, en uitgaande van de hype van de laatste jaren rond seniorenmarketing, bleek dat er 
meer aandacht kon besteed worden aan de doelgroep senioren, en dan vooral in een toeristisch per-
spectief. De Vlaamse Ardennen zijn een toeristisch interessante regio en er wordt behoorlijk wat ge-
investeerd in promotie. Het erfgoed wordt ook als troef naar voor geschoven en dus kan het museum 
daar een belangrijke bijdrage leveren in het toeristisch aanbod.

Er werd nagedacht over een aangepast aanbod, hoe en wanneer men de senioren kon bereiken en 
wat men hen moest vertellen om hen te overhalen. Bij dit denkwerk is men echter teveel uitgegaan 
van clichébeelden. De senior heeft tijd en kan zich makkelijk in de week vrijmaken, is op zoek naar 
een speciaal seniorenprogramma en leest seniorenbladen. De inschattingen waren gebaseerd op het 
profiel	van	de	senior	van	tien	jaar	geleden.

Ondanks het feit dat er op verschillende manieren inspanningen zijn geleverd om de senior uit te 
nodigen op een dagje cultuur in de Vlaamse Ardennen, was de respons beneden alle verwachtingen. 
Men had advertenties genomen in Knack, een regionaal tijdschrift, een regionale krant. Er waren pers-
berichten verstuurd naar nationale kranten en nichebladen. Het evenement was ook aangekondigd op 
de eigen website en op www.seniorennet.be. Bovendien was er ook een direct-mail actie voor senio-
renbonden en gemeentelijke seniorenraden.

De 200 senioren die uiteindelijk toch aan de actie hebben deelgenomen, vulden een enquêteformu-
lier in. De resultaten van die enquête hebben duidelijk aangetoond dat niet zozeer de geselecteerde 
media, maar wel de boodschap verkeerd was. En vooral het beeld dat het museum had van hun 
zogenaamde doelgroep. Men was wel geïnteresseerd in een dagje cultuur, maar niet tussen allemaal 
andere senioren!
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Besluit
Een communicatieplan lijkt ideaal op papier. Maar tussen droom en daad 
staan praktische en andere bezwaren. Er kan heel veel mislopen. Een 
marketingplan dat te sterk afbakent, werkt verstikkend. Een verkeerd 
ingeschatte	doelgroep	 is	nefast	voor	de	efficiëntie	van	uw	strategie.	 	Af-
wijken van een budgetplan heeft meestal nare consequenties. Ook 
vooroordelen en gewoonten van toeristen kunnen uw strategie doen 
falen.

Nieuwe technologieën verleiden ons om ze te gebruiken, maar de toerist is 
er niet altijd vertrouwd mee en vindt misschien zijn weg niet. Een verkeerde 
of onvolledige boodschap is heel vaak de oorzaak van weinig of geen 
succes.  
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Hoofdstuk 6

Creativiteit en efficiëntie
Papa en mama Maes willen er samen tussenuit. Ze hebben het idee al vaag besproken, maar niets 
concreet gepland. Alles is mogelijk: een citytrip, pure verwennerij, een cultuurreis, een onbekende 
bestemming... Ze houden vanaf nu hun ogen en oren gerichter open. Als iets hen interesseert, wordt 
het besproken. Een reisreportage in de krant, een toevallig aanbod via e-mail of het boeiend aanbod 
van een reisbureau op het internet. 

De paginagrote leuke advertentie van een streek in Spanje heeft hun aandacht getrokken. Ze is zelfs 
een “Dat is eigenlijk wel een goed idee!” en een kort overleg waard. Ze zouden het webadres onthouden 
en eens een kijkje gaan nemen. Maar dat doen ze natuurlijk niet. 

Enkele dagen later ziet mevrouw Maes in een ledenblad een kleine advertentie met een concreet 
aanbod voor een cultuurreis naar Portugal. De prijs is vermeld, de naam van het hotel, het unieke van 
de stad en een webadres waar ze meer informatie krijgt over het aanbod. Ze gaat meteen een kijkje 
nemen, want de prijs is interessant. Tegen de tijd dat meneer thuis komt, is het aanbod al uitgeprint 
en heeft mevrouw bijkomende informatie aangevraagd via mail. Ze heeft meteen extra info gevraagd, 
want er waren nog andere interessante ideeën.

Aanzetten tot reageren
Een mooie advertentie en een stijlvolle website zijn nodig om uw toeristisch product 
te	profileren.	Maar	als	u	geen	tools	aanreikt	om	direct	te	reageren	op	uw	verhaal,	dan	
is de kans veel kleiner dat men contact opneemt. Althans, u zal de respons nooit met 
zekerheid kunnen nagaan. U moet uw doelgroep een reden geven om te ageren. 
Vrijblijvendheid werkt niet. 

Een origineel idee of een artistiek mooi uitgewerkte mailing, tv- of radiospot levert 
minder resultaat op als ze de toerist niet meteen aanzet tot actie. Zo’n boodschap 
zal allicht een imago oproepen en geïnteresseerden blijven interesseren, maar geen 
aankoop forceren. 

De imagoadvertentie is een eenrichtingscommunicatie die een onderdeel kan zijn 
van een totaalpakket of een communicatiemix. Wilt u meer te weten komen over uw 
potentiële gast, dan moet u hem met een wedstrijd naar een website lokken, met een 
bon informatie laten opvragen, hem doen inschrijven op een nieuwsbrief. Het feit dat 
hij het doet, bewijst dat hij interesse heeft in uw product. U bent er dan ook zeker van 
dat de consument waarvan u gegevens heeft verzameld, daadwerkelijk uw doelgroep 
is. 

Responstools:
In print:

antwoordbon; 
gerichte verwijzing naar website (met opvolging!);
gratis telefoonnummer voor informatie;
sms-actie;
wedstrijd.

Via internet:
online registratie met paswoord (gedoseerd!);
online formulier; 
inschrijven nieuwsbrief;
webstrijd;
e-cards.

Internet biedt de technische mogelijkheden om uw bezoeker te volgen in zijn 
surfgedrag. U kunt nagaan welke pagina’s het meest gelezen worden, wanneer het 
meest gesurft wordt, of er rechtstreekse reservaties gebeuren, op welk aanbod het 
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meest gereageerd wordt. 

Wat in deze meting ontbreekt, is de “waarom”-vraag. Wilt u daar een antwoord op, dan 
zal u enquêtes moeten organiseren. Maar let op met overbevraging. Consumenten 
worden bestookt met allerlei enquêtes en polls. Ze zijn het onderhand beu om 
consumentenvragen te moeten beantwoorden.

Meetbare respons
Maken dat uw doelgroep reageert op uw boodschap is één zaak. De reacties 
bijhouden en registreren vraagt nog een bijkomende inspanning. Het is niet omdat u 
een antwoordbon laat invullen, dat u ook weet hoeveel mensen dat hebben gedaan 
en	wat	hun	profiel	is.

U kunt via een advertentiecampagne en samplingactie grote groepen mensen de 
kans geven om bijkomende informatie aan te vragen. Maar als u hun gegevens niet 
registreert of de responscijfers niet bijhoudt, dan weet u eigenlijk niets meer. Behalve 
misschien het feit dat het al dan niet een succes is geweest.

U kunt via verschillende mediakanalen (regiosite, folder, postkaarten, advertenties,...) 
zorgen dat mensen een gedetailleerde toeristische gids opvragen. Als u de ingevulde 
bons niet verwerkt in een database, verliest u boeiende informatie. 

Responsacties leveren waardevolle gegevens op als u de resultaten analyseert.

Resultaten analyseren

Cijfers ontleden
Cijfers laten u toe om:

het succes van de actie te meten;
te evalueren of de boodschap het gewenste resultaat oplevert;
te evalueren welke communicatietools de grootste respons teweegbrengen  
(zodat u in de toekomst een betere mediaselectie kunt maken);
de potentie van de geselecteerde doelgroep in te schatten. 

Profielen maken
Eenvoudige NAW-gegevens (Naam/Adres/Woonplaats) leveren u bijkomende infor-
matie:

een	 geografisch	 gerelateerde	 respons	 (in	 welke	 regio	 haalt	 u	 de	 beste	 
resultaten?);
nieuwe adressen om een vervolgactie te organiseren;
e-mail adressen om een nieuwsbrief naartoe te sturen (mits toepassing wet op  
de privacy!).

U kunt de database gebruiken om de geïnteresseerden later nog eens een concreet 
aanbod te presenteren. 

Antwoordbonnen bieden u ook de mogelijkheid om bijkomende informatie op te 
vragen:

geslacht (om na te gaan bij wie de boodschap effect heeft gehad);
telefoonnummer;
interesse (bijvoorbeeld: u wenst informatie te ontvangen over onze 
cultuurreizen,	citytrips,	actieve	fietsvakanties,	begeleide	reizen,	...).

Let wel op: hoe meer vragen u stelt, hoe hoger u de drempel maakt om de bon in te 
vullen. 
Maar hoe meer u te weten komt over uw doelgroep, hoe makkelijker het ook is 
om	profielen	 te	 schetsen.	U	 kunt	 relaties	 zoeken	 in	antwoorden	om	de	doelgroep	
efficiënter	te	benaderen.

Uit een analyse leert u bijvoorbeeld dat de antwoordbonnen verzameld via een 
bepaald tijdschrift, voornamelijk ingevuld zijn door vrouwen, dat zij bijvoorbeeld 
kiezen voor de cultuurreizen en citytrips en dat zij uit stedelijke gebieden komen. 
De aanvragen via een ander mediakanaal (bijvoorbeeld internet) kunnen een totaal 
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ander beeld opleveren. Als mevrouw Maes via een magazine informatie aanvraagt 
over cultuurreizen, dan betekent het niet dat zij daar alleen in geïnteresseerd is. Zij 
is gericht op zoek naar een leuk idee voor een uitstap met haar man en heeft op dat 
moment daar alleen oog voor. Zij kan een week later een totaal andere boodschap 
meegeven als ze tickets bestelt voor het attractiepark.

Enquêtes verwerken
Enquêtes leveren u gedetailleerde informatie op. U kunt relaties zoeken tussen 
antwoorden	om	op	die	manier	een	betrouwbaar	profiel	 te	schetsen.	Waak	er	wel	
over dat u de doelgroep afbakent. Het heeft weinig zin groepen te ondervragen die 
niet tot uw doelpubliek behoren. Enquêtes vragen veel tijd en vakkundigheid. U heeft 
er alleen iets aan als de resultaten bruikbaar zijn. U mag zich echter niet blindstaren 
op naakte cijfers en tijdsgebonden resulateninformatie. Ze kunnen op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden. Af en toe zelfs subjectief. Gemiddelden geven 
geen volledig beeld van uw doelgroep. Soms is het net interessanter meer aandacht 
te besteden aan de extremen.

Nuttige vragen
Heeft u er iets aan te weten wanneer uw doelgroep zijn vakantie plant, hoeveel geld 
hij wil uittrekken, hoeveel zijn maandloon bedraagt, of hij laat beslist?
Een enquête kan u niet in een keer alle nuttige informatie opleveren die u wilt vergaren. 
U heeft een aantal doelstellingen afgebakend in uw marketingplan. De informatie 
die u verzamelt via responsacties moet in de eerste plaats gegevens aanreiken die 
beantwoorden aan die doelstellingen. 

Het beantwoorden van de vragen mag niet meer dan tien minuten in beslag nemen. 
Als de enquête te lang is, riskeert u dat mensen halverwege afhaken. U zal dus 
opnieuw keuzes moeten maken en u bij uw prioritaire doelstellingen moeten houden. 
Met andere woorden, u stelt alleen vragen die een toegevoegde waarde opleveren 
voor uw database. 

Resultaten integreren
Dankzij de verzamelde én geregistreerde informatie, leert u uw doelgroepen beter 
kennen.	U	kunt	een	veel	gedetailleerder	profiel	schetsen.	En	uw	doelgroep	dus	ook	
gerichter benaderen. 
Het is niet voldoende de resultaten te registreren, u moet ze ook analyseren en 
gebruiken	om	een	efficiëntere	communicatie	met	uw	doelgroep	te	realiseren.

Als blijkt dat het vooral mevrouw Maes is die in de context van uw toeristisch product de beslissingen 
neemt, dan moet u ook proberen om haar te bereiken. Maar speelt bij de eindbeslissing toch de 
invloed van papa een rol, dan heeft u er alle belang bij ook de juiste boodschap aan meneer Maes te 
vertellen. 

De verzamelde informatie geeft u de gelegenheid een relatie op te bouwen met de 
toerist. Eens hij (of zij) interesse getoond heeft, moet u het contact warm houden. U 
kunt mevrouw Maes concrete cultuurarrangementen voorstellen omdat u weet dat 
zij dat boeiend vindt. Of zij ingaat op uw aanbod hangt niet alleen af van de manier 
waarop u het voorstelt. Er zijn ook externe factoren waar u geen vat op heeft. Zoals 
bijvoorbeeld het aanbod van de concurrenten, de gemoedstoestand van mevrouw 
Maes op het moment dat ze geconfronteerd wordt met uw aanbod, de invloed van 
haar vriendinnen, ervaringen uit het verleden, de situatie van het gezinsbudget op dat 
specifieke	moment.	

Hoe	beter	u	mevrouw	Maes	(en	haar	familie)	kent,	hoe	efficiënter	u	uw	boodschap	
kunt formuleren en aanbieden. 
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Case:
Hoe gebruikt Toerisme Vlaanderen haar database?

Toerisme Vlaanderen polste de Vlaamse vakantieganger naar zijn houding ten opzichte van korte 
vakanties in eigen land. Het marktonderzoek (WES, Censydiam) toonde aan dat er hardnekkige 
vooroordelen bestonden. Een korte vakantie in Vlaanderen stond niet meteen op het verlanglijstje van 
de Vlaming en riep weinig vakantiegevoel op. 

Om te kunnen anticiperen op die vooroordelen was er nood aan een beter inzicht in de doelgroep. 
Toerisme Vlaanderen heeft echter geen direct contact met de consumerende toerist. Daarom werd er 
acht jaar geleden beslist om systematisch gegevens te verzamelen bij de vakantieganger die informatie 
aanvroeg. Op die manier leerde Toerisme Vlaanderen de behoeften van de toerist kennen en kon de 
communicatie erop worden afgestemd.

Verzamelen en verwerken van gegevens
Geïnteresseerden die het Vlaanderen Vakantielandboek afhaalden of aanvroegen, moesten een 
inspiratiebon invullen. Daarop noteerden zij hun voorkeurregio’s en –thema’s, alsook naam, adres, 
geslacht en geboortedatum. Om in regel te zijn met de wet op de privacy werd gevraagd of de toerist 
in de toekomst nog tips en informatie wenste te ontvangen van Vlaanderen Vakantieland.

Al	deze	gegevens	werden	bijeengebracht	 in	een	database	en	er	werden	profielen	gemaakt	(trouwe	
klanten, nieuwe klanten, ...) van de Vlaamse vakantieganger. Een database vraagt echter een degelijk 
onderhoud want de gegevens kunnen in de loop der jaren veranderen. Een toerist kan verhuizen of zijn 
vakantiebehoeften kunnen veranderen. Daarom werden de gegevens jaarlijks gecontroleerd.

(Re)activeren via direct marketing
Toerisme Vlaanderen weet dat de mensen die in de database zitten, geïnteresseerd zijn in een 
vakantie in Vlaanderen omdat ze het Vlaanderen Vakantielandboek hebben aangevraagd. Bovendien 
kennen	ze	ook	het	profiel	of	op	zijn	minst	de	behoeften	van	de	potentiële	toerist	omdat	gepolst	werd	
naar de interesses. Dankzij deze informatie kon Toerisme Vlaanderen gerichter communiceren. Uit de 
database werden bijvoorbeeld alle mensen geselecteerd die hun interesse kenbaar maakten voor de 
kust	en	fietsen.	Had	men	nog	meer	informatie	nodig,	dan	werd	de	database	verrijkt	met	informatie	
verzameld via andere kanalen. Zo kon men dankzij bijkomende gegevens over het aantal kinderen, 
een mailing maken met een aanbod kindvriendelijke logies.

De one-to-one communicatie gaat vandaag nog een stapje verder. De toerist kan zelfs individueel 
worden benaderd met een op maat gemaakt aanbod. Zo is het mogelijk om een arrangement voor te 
stellen	op	een	hoeve	in	de	Antwerpse	Kempen,	gelegen	in	de	buurt	van	een	fietsroute.	Het	aanbod	
werd uitgewerkt op basis van de verzamelde gegevens: een vakantieganger die van bos en platteland 
houdt,	een	voorkeur	heeft	voor	de	Kempen	en	graag	wil	fietsen.	

Voordelen van een geïntegreerde aanpak
Deze methode zorgde voor een betere en gerichtere  verspreiding van het Vlaanderen Vakantielandboek. 
Bovendien realiseerde men ook een hoger aantal boekingen per verspreide brochure.
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Besluit
De veranderende toeristische marktcommunicatie in een veranderende 
– of reeds veranderde - maatschappij vraagt een nieuwe aangepaste 
marketingcommunicatiestrategie.  Als we een aanbod hebben voor dé 
toerist anno 2007, dan moeten we zeker weten dat het toeristisch product 
aangepast is aan zijn noden en verwachtingen. We moeten rekening 
houden met zijn lees- en leergedrag. Hoe laat hij zich beïnvloeden? Waar 
is hij gevoelig voor? Via welk kanaal kunnen we hem bereiken? Wie beslist 
wanneer? En vooral: welke boodschap heeft een impact?

Tweerichtingscommunicatie betekent dat u rekening houdt met de 
boodschap van de toerist. Elke communicatie-inspanning moet ofwel 
verkoop ofwel informatie genereren. Dat gebeurt echter niet vanzelf. We 
moeten zoveel mogelijk middelen aanreiken die respons stimuleren. De 
vergaarde informatie moet geanalyseerd en verwerkt worden zodat u 
efficiënt	kunt	blijven	communiceren.
De toerist geeft signalen die we moeten oppikken en analyseren. De sector 
moet in ieder geval observeren, concluderen en ageren. Aandacht hebben 
voor de verwachtingen van de toerist, is het minste wat we kunnen doen. 
Beter nog is het om meningen uit te lokken en erop in te spelen.

Of de ontwikkeling van de nieuwe media het gedrag van de toerist zal 
veranderen (of omgekeerd!), moeten we nog afwachten. Feit is dat de 
interactieve media een interessant middel bieden om onze toerist beter te 
leren kennen. Elk medium heeft zijn functie en rol. We moeten ze gebruiken 
waarvoor	ze	nuttig	zijn	en	vooral	streven	naar	efficiëntie.
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Samengevat:

Aanbevelingen voor een nieuwe 
marketingcommunicatieaanpak
De maatschappij en de toerist zijn veranderd. Toeristische doelgroepen vervagen en 
evolueren. We moeten ze opnieuw leren kennen en hun verwachtingen en behoeften 
in kaart brengen.
Dat kan met een marketingcommunicatieaanpak die vertrekt vanuit het standpunt 
van de eindconsument. Wat wil de toerist en welk antwoord kunnen we daarop 
formuleren?

Een	 efficiënte	 communicatiestrategie	 houdt	 uiteraard	 niet	 alleen	 rekening	 met	 de	
verwachtingen	van	de	toerist.	 	Ze	heeft	ook	aandacht	voor	het	eigen	profiel	en	de	
potenties van het toeristisch aanbod. Ook externe factoren zoals het strategisch plan 
van de regio, de campagne van Toerisme Vlaanderen, samenwerkingsverbanden en 
acties van concurrenten zijn cruciale aandachtspunten.

Tweerichtingscommunicatie zorgt voor een betere kennis van de doelgroep. We 
moeten in onze communicatie dan ook middelen voorzien om informatie te vergaren. De 
nieuwe media laten een eenvoudiger interactief proces toe. Dankzij een evenwichtige 
mix met traditionele mediakanalen ontstaat er een vruchtbare kruisbestuiving.

Een perfect communicatieplan biedt geen garanties. Er kan onderweg heel wat 
foutlopen. Alles begint met een sterk toeristisch product dat afgestemd is op de 
behoefte van de toerist anno 2007.
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Over de auteur

Chris De Smedt is copywriter en schrijft al jaren voor de toeristische sector. Zij stond 
mee aan de wieg van www.dekust.org, schreef teksten voor de toeristische gidsen 
van de kust en de Vlaamse Ardennen en realiseerde allerhande toeristische repor-
tages, brochures en websites. Chris De Smedt is ook hoofdredacteur van een regio- 
naal toeristisch magazine.

De auteur is gastdocent copywriting en marketingcommunicatie aan de Erasmus-
hogeschool van Brussel. Ze begeleidt diverse toeristische en culturele instanties en 
actoren in hun communicatieacties.  

Chris De Smedt: “Communiceren met toeristen is geen exacte wetenschap. 
Zeker niet in deze veranderende maatschappij. Ik kijk, zie, leer en observeer. 
Empathie is mijn toverwoord.”
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Met dank aan

Actieplatform Groene Gordel voor het aanreiken van de case in hoofdstuk 1: Marke-
ting versus communicatie
Hotel Kapelhoeve voor het aanreiken van de case in hoofdstuk 2: (on)Zekerheden
Hotel Navarra voor het aanreiken van de case in hoofdstuk 3: Portret van de toerist
www.dekust.org voor het aanreiken van de case in hoofdstuk 4: Som van alle mid-
delen
Provinciaal Archeologisch Museum Ename voor het aanreiken van de case in hoofd-
stuk 5: Tussen droom en daad
Toerisme Vlaanderen, afdeling marketing voor het aanreiken van de case in hoofd-
stuk	6:	Creativiteit	en	efficiëntie

47Copyright Toerisme Vlaanderen 2006

http://www.toerismevlaanderen.be/
http://www.copynotes.be/
http://www.mindex.be
http://www.dekust.org



	1.  Marketing versus communicatie
	2.  (on)Zekerheden
	3.  Portret van de toerist
	4.  Som van alle middelen
	5.  Tussen droom en daad
	6.  Creativiteit en efficiëntie
	Aanbevelingen

	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 


