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VOORWOORD
Alsmaar meer toeristen gebruiken het World Wide Web om hun reis of uitstap te 
plannen en te boeken. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het internet is 
nu eenmaal een zeer toegankelijk medium en een eenvoudige toegangspoort vanuit 
de huiskamer tot de rest van de wereld. 

Als we Vlaanderen op de internationale kaart willen zetten, moeten we ervoor zorgen 
dat we ook toeristisch op dat wereldwijde web aanwezig zijn. Meer nog, we moeten 
maken dat toeristen op hun reis langs de internetsnelweg wegwijzers zien naar 
Vlaanderen; dat ze onderweg gemotiveerd raken en hier willen zijn. Met hoe meer 
toeristische actoren uit Vlaanderen we op het internet aanwezig zijn, hoe groter de 
kans dat vakantiegangers de weg naar hier vinden. We moeten dus samenwerken en 
ervoor zorgen dat we opgemerkt worden. 

Deze vormingsbrochure is een eerste stap. Op internet? Absoluut! Maar niet 
onvoorbereid, want om succesvol te zijn, moeten we het medium maximaal benutten. 
Start alvast met het lezen van onze tips. Ze werden samengesteld en beoordeeld 
door experts uit de toeristische en internetsector. 

Vooraleer u beslist een website te maken, moet u enkele dingen overdenken. Dat het 
internet in wezen chaos is bijvoorbeeld en dat u gerichte inspanningen moet doen om 
opgemerkt te worden. Maar ook dat u minder vat heeft op bezoekers dan u denkt en 
dat de toeristische wereld een professionele internet(r)evolutie beleeft.

Een sector in ontwikkeling maakt groeifasen door. Het is duidelijk dat internet 
de kinderjaren achter zich heeft gelaten en (onder andere) een volwaardig 
marketinginstrument is geworden. Eén dat meteen nieuwe inzichten brengt in onze 
manier van leven en denken. Het zou wel eens kunnen zijn dat we de klassieke 
marketingtechnieken niet zomaar kunnen implementeren op het net. 

Is internet voor u een haalbare kaart? Toerisme Vlaanderen is in elk geval overtuigd 
dat het een zeer belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de toeristische economie. 
Een efficiënt gebruik ervan is een noodzaak, voor iedereen. Daarom wil Toerisme 
Vlaanderen niet alleen zelf het internet ontdekken en gebruiken, maar ook deze 
publicatie gratis ter beschikking stellen om de hele sector mee op het internetspoor te 
zetten. Proef, ervaar en overwin.

Raymonda Verdyck
Administrateur-generaal

4Copyright Toerisme Vlaanderen 2007



I. Inleiding
Mevrouw Maes krijgt een mail van een vriendin waarin deze enthousiast zegt: “Mijn 
vakantie ligt vast, ik ga naar Shanghai!” Mevrouw Maes weet niet wat ze zich daar moet 
bij voorstellen en zoekt in Google naar Shanghai. Resultaat: er bestaan op zijn minst 
33 miljoen internetpagina’s in het Engels of het Nederlands die iets te maken hebben 
met Shanghai. Wanneer ze ‘pagina’s in het Nederlands’ aanklikt blijven er 874.000 
pagina’s over. Volgens Wikipedia heeft Shanghai het grootste aantal inwoners ter 
wereld en is het de grootste wereldhaven. Ze vindt er ook heel wat uitleg over de naam, 
geschiedenis, economie, stadswijken, klimaat, architectuur en de magneetzweeftrein. 
Maar niets over toerisme. Voor een toerist is de stad even hectisch en chaotisch 
als het internet. Alhoewel, er is een goed georganiseerd openbaar vervoer en een 
gestructureerd wegennet. U moet er alleen uw weg in vinden. 

De tweede website die mevrouw Maes tegenkomt in de Google ranking is www.
shanghai.2link.be, een Nederlandstalige verzamelsite met enkele tientallen hyperlinks 
die iets te maken hebben met de wereldstad. Niets spectaculair, alleen http://shanghai.
mychinastart.com geeft een interessante toegang tot het virtuele Shanghai. De 
zoektocht van Mevrouw Maes eindigt wat teleurstellend. Zoveel pagina’s beschikbaar 
en ze is niet echt wijzer geworden. 

Mevrouw Maes keert terug naar de resultatenpagina van Google met Engelse en 
Nederlandse pagina’s. Daar vindt ze www.travelchinaguide.com/cityguides/shanghai.
htm en plots krijgt ze een heel andere blik op de stad. Op deze site leest ze enkele 
‘traveltips’ gepost door bezoekers van de website. De Yu Yang Gardens zijn 
wonderbaarlijk. Shanghai blijkt ook een echte winkelstad en zeer de moeite waard op 
vlak van hedendaagse architectuur. Het is een stad die ook op cultureel vlak de hoogte 
in schiet. Ze bekijkt de foto’s die toeristen op de website plaatsten en is meteen mee. 
Uit pure nieuwsgierigheid gaat mevrouw Maes op zoek naar een Belgisch reisbureau 
met een Shanghai-aanbod. Ze tikt in Google ‘Shanghai reisbureau’ en krijgt een 
overzicht van 34.000 pagina’s. Ze klikt de pagina aan van het eerste reisbureau, 
maar ziet niet meteen iets staan over Shanghai. Daarom neemt ze de tweede link. 
Op de website van dat reisbureau botst ze onmiddellijk op een reportage over een 
Shanghai’s hotel. Maar niet overtuigend genoeg. 

Op diezelfde website trekt iets anders haar aandacht: ‘de zeven wereldwonderen’. 
Daar leest ze iets over Machu Pichu, het mysterie van de Inca’s. Ze raakt meteen 
in de ban van het verhaal omdat ook de kinderen meekunnen en gaat verder op 
zoek. Het is niet echt duidelijk wat het kost en hoe men moet reserveren. Na enkele 
seconden zoekwerk geeft ze het op. Mevrouw Maes stopt met dromen en gaat terug 
naar haar mailprogramma. “Ziet er boeiend uit, niet echt aan ons besteed omwille van 
de kinderen. Ik denk dat we dit jaar een strandvakantie combineren met een korte 
citytrip.”

Laat ons het internet maar meteen vergelijken met Shanghai, de miljoenenstad waar 
de vriendin van mevrouw Maes op vakantie gaat. Als u de stad voor de eerste keer 
bezoekt en u spreekt de taal niet, dan komt u terecht in een chaos zonder begin 
of einde. Het is pas door de stad mondjesmaat te verkennen dat u er wijs uit raakt 
en de systemen leert zien en begrijpen. U zal gaandeweg winkels (e-commerce) 
binnenstappen, de openbare gebouwen leren kennen (websites), huizen (e-mail 
adressen) en cafés (chat) bezoeken. Alles is verbonden via wegen (netwerken) 
en pleinen (backbones). De weg vindt u als u de wegwijzers (zoekmachines) leert 
begrijpen of door simpelweg de weg te vragen (links tussen websites onderling). Als 
de ene persoon u niet kan helpen, dan lukt het elders wel. Bij een eerste bezoek loopt 
u vast en zeker verloren. Maar na enige tijd heeft de stad geen geheimen meer voor u. 

U heeft gemerkt dat mevrouw Maes zich in haar zoektocht heeft laten leiden door 
emoties, haar parate kennis, nieuwsgierigheid, hetgeen haar wordt aangereikt en 
de antwoorden die ze krijgt op specifieke vragen. Als ze niet meteen iets vindt dat 
bruikbaar is, surft ze meteen weer verder. Had ze op het juiste moment de juiste 
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antwoorden gevonden, dan was mevrouw Maes dit jaar misschien naar Machu Pichu 
op reis geweest. Misschien was ze zelfs meegereisd met haar vriendin. 
Heeft u een aanbod voor mevrouw Maes? Dan moet u ervoor zorgen dat ze u tegen 
het lijf loopt tijdens een van haar volgende zoektochten door het wereldwijde web en 
internet.
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II.  Het ware gelaat van internet
1. Wat is het internet?
Om efficiënt met het internet te kunnen werken, moeten we niet alleen zijn toepassingen 
en mogelijkheden kennen, we moeten ook weten wat zijn achtergrond en filosofie is. 
Wat is het World Wide Web? Is dat hetzelfde als het internet? Bestaat er zoiets als 
een centrale moedercomputer die alles beheert en coördineert? Spijtig genoeg niet. 
Of is het eerder: gelukkig niet! 

Het internet is juist ontstaan omdat men een centraal bestuur wou uitschakelen. Wat 
centraal beheerd wordt, kan ook centraal gecontroleerd en in de war gestuurd worden 
en dat zou pas de grote vrijheid die het internet symboliseert in de weg staan. Het 
is dus geen centraal punt, maar wel een netwerk van communicatieverbindingen die 
allemaal (soms onrechtstreeks) met elkaar in contact staan. De weg die afgelegd 
wordt van punt a naar punt b kan via verschillende manieren verlopen. 

Wat er op die lijnen gebeurt, is transfer van data. Diegene die informatie verstuurt of 
ontvangt, gebruikt het internet als een drager, een kanaal waarlangs tekst, beelden, 
geluid en software kan worden verstuurd. Een soort openbaar vervoer of wegennet 
als u wilt. Dit is wat men noemt het internet.

Langs die internetsnelweg wordt niet alleen informatie vervoerd. Op sommige 
plaatsen wordt ook informatie gestockeerd. Documenten die permanent (24 uur op 
24) en voor iedereen toegankelijk moeten zijn, worden bewaard en gegroepeerd in 
grote computers (servers). Een verzameling van documenten die samen horen, vormt 
een website. Servers groeperen verschillende websites, ze bieden ze een ‘thuis’ aan. 
Een website wordt gehost bij een server. Elke server heeft een IP-nummer (Internet 
Protocol) of een numeriek adres. Zoniet zou het onmogelijk zijn om de gestockeerde 
informatie eenvoudig en snel terug te vinden. 

Uw website die gehost is bij een server, heeft ook een numeriek adres. Hierdoor kan 
ook uw site makkelijk teruggevonden worden. Dat adres refereert naar uw specifieke 
plekje bij uw gekozen server. Om het voor de gebruiker makkelijker te maken, wordt 
het numeriek adres gekoppeld aan een domeinnaam. Die is veel makkelijker te 
onthouden en kan verwijzen naar de activiteiten van de uitgever (editor). Dit is uw 
url-adres (Uniform Resource Locator), bijvoorbeeld www.naam.be. In principe heeft 
elke pagina een apart adres. Zoals u kon lezen in de inleiding bestaan er al ontelbare 
webpagina’s, en ze groeien dagelijks aan.
 

Organisatie
Om het internetverkeer vlot te laten verlopen, bestaan er routers. Een router is een 
soort verkeersleider op een knooppunt van netwerken. Het is een computer die de 
informatiestroom doorstuurt en ervoor zorgt dat de informatie snel, liefst intact en op 
de juiste plaats terechtkomt. 

Encyclopedie ?
Het internet is geen wereldencyclopedie waarin alles dat bestaat terug te vinden is. 
Nochtans gaan heel veel internetgebruikers daar wel van uit. Lang niet alle 
internetpagina’s die bestaan worden geïndexeerd (geregistreerd) door een 
zoekmachine. Om in de ogen van de internettoerist te bestaan, moet u ten eerste 
aanwezig zijn op het internet en ten tweede ook terug te vinden zijn in de courant 
gebruikte zoekmachines. Het is best mogelijk dat u een mooi hotel runt in een 
provinciestad, maar dat u geen buitenlandse gasten aantrekt terwijl een eigenaar 
van een kleine B&B in een godvergeten dorpje soms gasten moet weigeren. Mis- 
schien komt dat omdat hij aanwezig is op een verzamelwebsite die populair is bij 
rugzaktoeristen? Wie klein is in realiteit, kan groot zijn op het internet en net daardoor 
nieuwe klanten aantrekken.
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Wat u vindt op internet bestaat dankzij de gratie van de uitgever (editor) die de 
informatie op het net heeft geplaatst. Wie die editor ook mag zijn (privépersoon, 
bedrijf of overheid) en welke informatie hij er ook op plaatst, eens publiek gemaakt, 
is de informatie voor iedereen (lees de hele wereld) beschikbaar. Als uitgever weet u 
dus in principe ook niet bij wie uw boodschap zal terechtkomen. U kent de bezoekers 
van uw website niet op voorhand. Eens online kan uw verhaal een eigen leven gaan 
leiden.

Ik internet, dus ik ben?
Aanwezig zijn op het internet betekent niet noodzakelijk dat u een eigen website nodig 
heeft. Er bestaan immers diverse manieren om het internet te gebruiken. Trouwens, 
een eigen website is niet eens een garantie voor succes. Het is niet omdat u met uw 
toeristische regio op het net aanwezig bent, dat het u bezoekers oplevert, virtueel en 
daadwerkelijk. Net zoals in andere communicatievormen is de ‘manier waarop’ van 
belang. 

De internetgebruiker gaat heel gericht op zoek naar informatie: hij weet wat hij wil, 
zoekt via een zoekmotor, screent vluchtig een aantal websites en oordeelt op basis 
van zijn initiële verwachtingen. U heeft als uitgever maar heel weinig tijd en ruimte 
om een toevallige voorbijsurfer te motiveren. Niet het feit van een eigen website te 
hebben is doorslaggevend, wel het feit van de gebruiker (user) op de juiste manier 
van antwoord te dienen.  

De toeristische sector verwacht dat in 2008 bijna 40 % van alle reisboekingen 
rechtstreeks via internet verloopt. ‘Vindbaar’ op het net aanwezig zijn is dus prioriteit 
nummer één. Dat en het juiste antwoord klaar hebben. Aanwezig zijn? Niet simpelweg 
‘ja’, wel ‘ja, maar...’! 

De grote ontdekkingsjaren van het internet liggen achter ons, het is tijd om de vruchten 
te plukken en het nieuwe medium efficiënt in te schakelen, op de juiste manier, als 
een onderdeel van een doordacht marketing- en communicatieplan. 

2. Orde in de wanorde
Het internet is dus chaos. Een plaats waar alle mensen van over de hele wereld 
vertellen wat ze menen te moeten vertellen en waar er massaal informatie gespuwd 
én beoordeeld wordt. Het is een grote ton boordevol boeiende dingen en verhalen 
waar men alles mee kan doen. Wie creatief met het medium omspringt, drijft boven. 

Terwijl het in de beginjaren van het internet vooral bedrijven, universiteiten en 
organisaties waren die het medium gebruikten om informatie uit te wisselen en te 
verschaffen, zijn het vandaag meer en meer de users die de inhoud en het gebruik 
bepalen. De gewone surfer heeft het medium naar zich toegetrokken. Juist omwille van 
de chaos en de massa aan informatie is het de user die beslist wat hem interesseert 
en niet interesseert. Er is toch informatie genoeg. Gebruikers spuien commentaar, 
beoordelen websites en voegen zelf informatie toe. Nog meer chaos? Het hangt ervan 
af hoe u met het gegeven chaos omgaat. U kunt de input of de commentaar van users 
ook zien als tips om uw product bij te stellen of als een leidraad om de gebruikers 
gerichter te benaderen. Buig het fenomeen ‘gebruikers aan de macht’ in uw voordeel 
om en analyseer wat de user wil. 

Deze evolutie en visie heeft een impact op het verhaal dat u als uitgever brengt. Als 
het de user is die bepaalt wat hij wil lezen, dan moet hij op een of andere manier op 
zoek naar informatie. Aangezien er in de chaos haast geen structuur is, hebben zowel 
de user als de editor nood aan iets dat orde in de wanorde brengt. Zoekmachines. 
Meer dan 80 % van de surfers start zijn internetsessie op een zoekmachine of portaal. 
Vandaar dat de grootste bezorgdheid van een editor vandaag is: hoog scoren, met de 
juiste webpagina-inhoud, in de ranking van een zoekmachine. 
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3. Venster op de toeristische wereld
De toeristische sector is sterk vertegenwoordigd op internet. Hoeveel reiswebsites er 
precies bestaan, is moeilijk in te schatten. 

Men kan de toeristisch informatieve sites in grote lijnen opdelen in volgende 
categorieën:
 
 • landen- en regiosites: officiële en commerciële editors met algemene 
  toeristische en zakelijke informatie over een bepaalde regio (bijvoorbeeld  
  enerzijds www.melbourne.vic.gov.au en anderzijds www.melbourne.com)
 • vervoermaatschappijen: openbaar vervoer, luchtvaartmaatschappijen,  
  bootreizen, taxibedrijven, autoverhuur (o.a. ook online ticketverkoop)
 • online reisbureaus: aanbod van georganiseerde reizen (www.arakea.be,  
  www.holidayline.be, ...)
 • online boekingen: (www.bookings.com, www.jeugdherbergen.be,   
  www.bedandbreakfasteurope.com, www.hotelboeken.be, ...)
 • reisorganisaties (www.wegwijzer.be, www.vakantiegenoegens.be, www. 
  cjt.be, ...)
 • reisportaalsites (www.travelspotter.be, www.kasbah.com, www.  
  worldtravellers.net, www.euroreizen.be, ...)
 • virtuele reisgidsen (www.lonelyplanet.com, www.trotter.be, www.  
  roughguides.com, ...)
 • online reiswinkels (www.weekendesk.com, www.recreatief.nl, ...)
 • reisblogs (nl.travelblog.be, www.dewijdewereld.net, ...)
 • corporate sites van logiesverstrekkers, attractieparken, musea,   
  streekproducten, aanbieders van themareizen,... 

Uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen (2005) blijkt dat meer dan 50 % van de 
vakantiegangers bestemmingsgerelateerde informatie opzoekt via internet. Een 
eerder gevoerd onderzoek door InSites toont aan dat 92 % van alle mensen die 
toegang hebben tot het internet reisinspiratie zoekt op internet of zelfs online boekt. 
De reissector is niet alleen goed vertegenwoordigd, de sites worden ook gretig 
geconsulteerd.

4.  Noodzaak of zegen?
Als u een aanwezigheid op het internet beschouwt als een noodzaak, omdat alle 
anderen er gebruik van maken, dan is het weinig waarschijnlijk dat u het medium 
ook ten volle benut. Internet is vooral een heel omvangrijk medium waar de user 
bestemmingen, hotels, prijzen en last-minutes van over de hele wereld kan bekijken 
én onmiddellijk vergelijken. Het interessante aan het inwinnen van informatie via 
internet is de grote vrijheid die de user heeft bij het surfen. De aangereikte links leiden 
vaak naar meer en gespecialiseerde informatie. De user heeft de touwtjes volledig 
zelf in handen en zoekt de gegevens op die hem echt interesseren. Hij beschouwt het 
internet als een handig instrument om in alle vrijheid zijn mening te vormen. Aangezien 
de toerist steeds vaker zijn reis boekt via het net, is het ondenkbaar dat u op geen 
enkele manier zou aanwezig zijn. 

Er ‘zijn’ alleen is echter onvoldoende. Beeld u de chaos opnieuw in, miljoenen sites 
die gezien en bezocht willen worden, die allemaal boeiende informatie bevatten en 
misschien ook wel een aanbod hebben voor dezelfde toerist die bij u zou moeten 
boeken. Als u het internet als een opportuniteit in plaats van als een noodzaak bekijkt, 
dan openen zich nieuwe perspectieven. 

Wat het internet voor u precies kan doen, leest u in hoofdstuk 4. 
U realiseert geen meerwaarde als u gewoon uw website post bij een server en 
afwacht. U moet ervoor zorgen dat de user u opmerkt terwijl hij rondsurft op de World 
Wide Web.

www.melbourne.vic.gov.au
http://www.melbourne.com
http://www.holidayline.be
http://www.bookings.com, www.jeugdherbergen.be
http://www.bedandbreakfasteurope.com, www.hotelboeken.be
http://www.wegwijzer.be, www.vakantiegenoegens.be, www.cjt.be
http://www.wegwijzer.be, www.vakantiegenoegens.be, www.cjt.be
http://www.travelspotter.be
 http://www.kasbah.com, www
http://www.worldtravellers.net
http://www.euroreizen.be
http://www.lonelyplanet.com
http://www.trotter.be
http://www.roughguides.com
http://www.roughguides.com
http://www.weekendesk.com
http://www.recreatief.nl
http://nl.travelblog.be
http://www.dewijdewereld.net
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5. Het grote wantrouwen
Iedereen kan dus gebruik maken van het internet. Iedereen kan ook om het even 
wat op het internet zetten. Het is een verhaal dat werkt in twee richtingen: wat u 
er niet op plaatst, bestaat niet voor de user. Omgekeerd, wat er staat kan als waar 
of misleidend worden beschouwd. De grote vrijheid, de vele mogelijkheden en de 
relatieve oneindigheid creëert kansen, maar ook een zeker wantrouwen. Users staan 
sceptisch tegenover ongenuanceerde en anonieme informatie. 

Het groeiende wantrouwen is een rechtstreeks gevolg van de chaos op het internet. 
Dat wantrouwen is latent aanwezig tussen de editor en de user en omgekeerd. Wie 
is die toerist die reserveerde en kan ik wel rekenen op zijn reservatie? Als ik vooraf 
mijn kamer moet betalen, ga ik dan wel waar voor mijn geld krijgen? Omdat internet 
een zekere graad van anonimiteit toelaat, kan er ook misbruik worden gemaakt 
van vertrouwen. U kunt er echter voor zorgen dat de user geen reden heeft tot 
wantrouwen. Reik hem alle informatie aan die hij nodig heeft om vertrouwen te hebben 
en laat een andere user getuigen. Want onder users is er blijkbaar een groeiend 
gemeenschapsgevoel. 

Het hotel lijkt op het eerste zicht een paradijselijk oord, maar hebben ze niet de 
mooiste foto’s op het net geplaatst? Is in de geafficheerde prijs wel alles inbegrepen? 
Is de kamer wel netjes genoeg? Waar kan de user dergelijke informatie verifiëren? Bij 
een toerist die er al is geweest! Men komt terecht in een systeem van interactiviteit. 
De ‘User Generated Content’ draagt bij tot meer vertrouwen tussen editor en user. 

6. Illustrerend voorbeeld

De familie Maes wil dit jaar een actieve vakantie waar de kinderen ook iets aan hebben. Waar naartoe 
is niet zeker. Dat hangt van het aanbod af. Wat wel belangrijk is: ze willen ter plekke goede fietsen 
huren en een uitstap van twee à drie dagen maken. Daarvoor nemen ze ook de tent mee. De vakantie 
is gepland van 15 juli tot 1 augustus omdat mevrouw Maes gebonden is aan de verlofperiode van haar 
werk. 

Hoe gaat de familie Maes te werk om via het internet oplossingen te vinden?

Google! Dat is de enige weg die mevrouw Maes ziet.

Ze tikt ‘fietsvakantie kinderen’ in en krijgt meteen enkele interessante resultaten in de toptwintig van 
de resultatenpagina: www.fietsenmetkinderen.info en www.fiets-fun.com blijken na een eerste contact 
de meest interessante. Mevrouw Maes bekijkt ze, vindt al enkele goede ideeën en slaat ze op in haar 
favorieten.

Fietsenmetkinderen.info is een trefpunt voor vakantiefietsende ouders. Het is een website gemaakt 
door en voor ouders die met hun kinderen gaan fietsen. Het is vooral een heel praktische website met 
advies van experts. Mevrouw Maes heeft heel veel geleerd, maar geen bestemming gevonden.

De arrangementen die aangeboden worden op www.fiest-fun.com zien er heel leuk uit en net wat 
mevrouw Maes voor ogen had. Ze kan fietsen huren. Een tent hoeft ze niet mee te nemen (die wordt 
geplaatst op vastgestelde kampeerplaatsen) en de bagage wordt vervoerd. Toch blijft mevrouw Maes 
op haar honger zitten. Er staan nergens prijzen op de site en de uitleg is niet volledig. Gaat dit om 
georganiseerde groepsreizen of kan men ze ook individuel boeken? Om daar het antwoord op te 
krijgen moet ze contact opnemen. 

Op dit moment is mevrouw Maes nog geen enkele Vlaamse regio met een kindvriendelijk fietsaanbod 
tegengekomen op Google. 

Mevrouw Maes aarzelt om een gesponsorde koppeling aan te klikken. Ze doet het toch, www.
belgianbiking.be brengt haar op de website van ’t Zuiderhuis, een Gents reisbureau gespecialiseerd in 
fietsreizen. Hier vindt ze meteen alle antwoorden: bestemmingen, reisbeschrijvingen, prijzen en data. 
Geen bestemming in Vlaanderen.

Afhankelijk van de woorden die mevrouw Maes intikt in de zoekmachine, krijgt ze andere resultaten. 
Als u graag gezinnen met kinderen naar uw regio haalt om er een actieve vakantie te beleven, dan 
zal u moeten zorgen dat mevrouw Maes u tegenkomt op het World Wide Web. Hoe gaat u dat doen?

http://www.fietsenmetkinderen.info
http://www.fiets-fun.com
http://www.fietsenmetkinderen.info
www.fiest-fun.com
http://www.belgianbiking.be
http://www.belgianbiking.be
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III. Waarvoor gebruikt de 
consument het internet ? 
Internetgebruikers surfen om allerlei redenen op het net. Ook u heeft zo uw motivatie 
en gewoontes. Om informatie op te zoeken, te mailen, te chatten of te spelen? Internet 
is het verlengde van uw computer die u verbindt met de rest van de wereld. Sommige 
mensen zijn ‘heavy users’, anderen wagen zich met enige terughoudendheid in de 
chaos. De meeste mensen zijn vertrouwd met e-mail, Google en enkele van hun 
favoriete sites. Maar niet iedereen is even bedreven in het googelen en lang niet 
iedereen is aangesloten bij een group of heeft een eigen blog. De doelstellingen zijn 
voor iedereen anders, de intensiteit van het surfen en de verwachtingen ook.

1. Wie is de internetgebruiker ?
Het is moeilijk zoniet onmogelijk om internetgebruikers (users) te segmenteren (op te 
delen) in doelgroepen zoals dat gebeurt in de klassieke marketingcommunicatie. U 
stuurt geen boodschap naar een user, want hij gaat zelf op zoek naar de informatie 
die hij nodig heeft. Hij maakt zijn behoeftes kenbaar via een zoekmachine.

Eigenlijk zou u de vraag moeten verruimen. Wat is het profiel van de user die op 
zoek gaat naar toeristische informatie en is deze user ook een potentiële klant? Kunt 
u überhaupt een user in een vakje stoppen? Kunt u hem kennen? Beperkt u zich tot 
binnenlandse toeristen of heeft u ook een aanbod voor anderstalige, buitenlandse 
gasten? 

Waar ontmoet u potentiële klanten op het net? Om dat te weten moet u eerst inzicht 
hebben in hun internetgebruik. 

De Belgische surfer wordt halfjaarlijks in kaart gebracht door InSites Consulting. De 
Belgian Internet Mapping studie van deze organisatie is de grootste enquête over het 
internetgebruik in België. Meer gedetailleerde informatie over het internetgedrag en 
de verwachtingen van internauten kunt u aanvragen via www.insites.be.

Als bijlage bij deze vormingsbrochure vindt u ook een lijst met boeiende links over 
internationale internetmarketing. Consultatie van deze websites en blogs zal u in staat 
stellen om de internetevolutie op de voet te volgen. 

Uit diverse studies blijkt dat users het internet gebruiken om:

 • informatie op te zoeken;
 • actief en realtime te communiceren, sociaal contact te zoeken en een   
  community te vormen;
 • online te kopen, te reserveren of te boeken;
 • te spelen;
 • een mening te uiten;
 • te leren;
 • contact te zoeken;
 • te zappen, rond te hangen en te vluchten uit het dagelijks leven.

U kunt deze kennis gebruiken om de users bewuster te benaderen. Het zal u helpen 
bij het opmaken van uw internetmarketingstrategie. Zorg dat u bent waar de user 
is, confronteer hem met uw aanwezigheid, overhaal hem om te kopen, laat hem 
meespelen, vraag hem naar zijn mening en laat hem deelnemen aan een community. 
Zorg in ieder geval dat hij u tegenkomt bij zijn zoekacties via een zoekmachine. 

Eén internetactiviteit van de user vraagt uw bijzondere aandacht: het zoeken naar 
informatie. Het is zo essentieel dat zoekmachines zoals Google big business 
zijn geworden. Zoekmachinemarketing werpt een heel andere blik op uw 
internetaanwezigheid.

http://www.insites.be
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2. Informatie opzoeken
De meeste mensen gebruiken het internet gewoon om te e-mailen in hun privé- of 
werkomgeving. Maar het www met zijn miljarden websites en pagina’s heeft ook 
een vaste plaats verworven in het dagelijks leven van bijna iedereen. Het World 
Wide Web is een bron van informatie die haast oneindig is. Ondanks, of misschien 
dankzij, de grote chaos heeft iedereen toegang tot de meest interessante, maar ook 
meest onbenullige informatiebronnen. De baseline van een warenhuis in Memphis 
Tennessee: “If you can’t find it at Scwabs, you’re better off without it” vertaalt precies 
hetzelfde gevoel voor internet: “Als u het niet vindt op internet, dan is het vast niet 
de moeite waard.” Toch met een korrel zout te nemen, want een zeer waardevol 
lokaal gegeven heeft misschien geen nood aan een wereldwijde bekendheid. Het 
blijkt echter dat velen het internet gaan gebruiken als informatiekanaal, zelfs voor 
lokale aangelegenheden.

Websites hebben een openbare functie. Ze zijn 7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor 
iedereen beschikbaar. Het is dus een ideaal medium om te raadplegen wanneer men 
informatie nodig heeft. Omwille van de omvang van het internet, zijn diversiteit en 
complexiteit, heeft de gebruiker echter een hulpmiddel nodig om zijn weg te vinden 
op het net.

80% van de surfers begint een surfsessie met een zoekopdracht. Zoeken naar 
informatie is de basis van het internetverkeer. De user kan om het even wat zoeken:
 • tekstdocumenten;
 • software;
 • elektronische artikelen;
 • informatieservices zoals archieven, encyclopedieën,     
  bibliotheekcatalogi;
 • databases;
 • beveiligde informatie (enkel toegankelijk via paswoord);
 • mailinglists, discussielijsten en nieuwsgroepen;
 • foto’s en beelden;
 • muziek.

Zonder in detail te treden en meer uitleg te geven, weet u dat de mogelijkheden legio 
zijn, ook voor de toeristische sector.

U kunt cijfergegevens verzamelen en delen met collega’s (wat Toerisme Vlaanderen 
voor een deel doet via het kenniscentrum op www.toerismevlaanderen.be), opleidingen 
organiseren en online aanbieden (voorbeeld: www.leerplatform.com), beeldbanken 
ter beschikking stellen van pers en media, een reservatiesysteem downloaden, 
discussiegroepen organiseren met collega’s, klanten naar hun mening vragen op 
een blog of forum. De user, wie hij ook is, vindt op internet meer dan één bruikbare 
toepassing.

Hoe zoekt men?
Er bestaan eigenlijk verschillende manieren om informatie te zoeken op internet. Het 
hoeft niet noodzakelijk via een zoekmachine te gebeuren.

a. Internetadres raden

Als de user heel specifiek naar een bepaalde website of merk op zoek is, maar het 
webadres niet kent, dan kan hij gewoon raden. Vandaar dat het belangrijk is een url te 
nemen die eenvoudig is en aansluit bij wat u doet. Gewoon de naam van uw hotel of 
regio (als de schrijfwijze voor de hand ligt), verlengd met een extensie. Voor België is 
dat .be, voor een commerciële organisatie .com. De lijst met alle bestaande extensies 
vindt u onder andere op Wikipedia. Als de schrijfwijze van uw naam niet evident is, 
dan kunt u gebruikmaken van een automatische doorverwijzing waardoor de user 
automatisch wordt doorgeschakeld naar de juiste url. Laat verschillende schrijfwijzen 
registreren zodat de kans dat de gebruiker op de juiste website terechtkomt, vergroot. 
Woorden waar er twijfel bestaat over de tussen-n bijvoorbeeld. www.mattetaart.be 
kunt u best laten autoforwarden naar www.mattentaarten.be. Zoeken op gevoel blijft 
altijd een beetje gokken en aftasten. Het is ook niet de meest gebruikte manier van 
zoeken.

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=49
http://www.leerplatform.com


b. Zoeken op verzamelpagina’s

Verzamelpagina’s zijn lijsten met interessante hyperlinks, al dan niet gecatalogeerd 
volgens onderwerp. U kent allicht de startpagina’s zoals hotel.startpagina.be of 50-
plussers.startpagina.be. Het voordeel van een zoekoperatie via een verzamelpagina 
is dat u een goede start heeft, maar lang niet alle websites zijn geregistreerd op een 
verzamelpagina.

 c. Zoekmachines

Zoekmachines zijn computerprogramma’s (robots of spiders) die het Internet afzoeken 
naar webpagina’s. De belangrijkste woorden uit die webpagina’s worden opgeslagen 
in een databank met trefwoorden. Er bestaan verschillende soorten zoekmachines. 
MSN Search of Google zijn de bekendste.

Een metazoekmachine (voorbeeld: www.kartoo.com) geeft een zoekopdracht door 
aan verschillende zoeksystemen zoals webgidsen, zoekmachines, gespecialiseerde 
zoekmachines die zich concentreren op een bepaald thema of binnen een bepaalde 
website blijven.

d. Raadpleeg een deskundige 

Wanneer een zoekmachine niet het gewenste resultaat oplevert, kan de user aan het 
web vragen een deskundig persoon te raadplegen: ‘ask an expert’.
Er bestaan gespecialiseerde sites die gedetailleerde en specifieke antwoorden kunnen 
geven. Indien nodig wordt er doorverwezen naar de juiste bronnen. 

Zoekmachine het meest gebruikt
Zoekmachines zorgen ervoor dat de user snel en met weinig basisinformatie vindt 
wat hij nodig heeft. Althans als de website op de juiste manier vorm en inhoud heeft 
gekregen. 
Een zoekmachine vraagt de user om zoektermen in te geven. Dat zijn woorden die 
verband houden met het thema of het onderwerp waarover men informatie zoekt. Met 
die kennis kunt u als editor aan de slag als u de content van uw website moet invullen. 
Synoniemen en samengestelde zoektermen brengen de user op meer of misschien 
betere resultaten.
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Tips bij het zoeken

1. Detailleer uw zoekopdracht

Hoe specifieker de zoektermen, hoe beter de resultaten. Zoekt u naar “waterski 
Frankrijk”, dan zal u alle info krijgen die hier rechtstreeks verband mee houdt. 
Nadeel van zo’n enge zoekactie is dat de kans reëel is dat het aantal gevonden 
sites heel laag is, of zelfs nihil. 
Het kan echter ook zijn dat u teveel resultaten krijgt. ‘Fietsroutes kust’ bijvoorbeeld 
levert 816.000 webpagina’s op (geen afzonderlijke websites!). 
Gebruik korte zinnen zonder werkwoord om uw zoekfunctie te verfijnen.

2. Kies de juiste zoekstrategie 

Elke zoekmachine heeft zijn eigenheid. Gebruik ze in functie van uw doelstelling. 
Google is snel en heeft een heel grote index. AltaVista werkt efficiënter als u 
verfijnde informatie wilt. Gespecialiseerde informatie vindt u eerder in onderwerp- 
gidsen zoals About.com. Zoekt u geen websites maar documenten zoals pdf’s, 
doc’s en ppt’s, dan heeft u Google Advanced Search nodig.

http://www.kartoo.com
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3. Gebruik de helpfunctie van een zoekmachine

De meeste zoekmachines geven aanwijzingen die helpen bij het zoeken. Maak 
er gebruik van. “About”, “how to”, “search help” en “advanced search” leiden naar 
betere resultaten.

4. Gebruik meer dan één zoekmachine

Zoekmachines indexeren niet alle sites op het web. Levert een zoekopdracht niet 
het gewenste resultaat op, herhaal dan de zoekactie in een andere zoekmachine 
of onderwerpsregister.

Nieuwe ontwikkelingen: portals en vortals
Zoekmachines zijn ontworpen om internetgebruikers wegwijs te maken in de chaos 
van het internet. Maar ook de zoekmachines of zoekoperatoren hebben een evolutie 
doorgemaakt. Deze portals zijn niet alleen een toegangspoort tot het web, ze bieden 
ook andere diensten aan zoals een gratis e-mail, gepersonaliseerde informatie, 
onderwerpsgids, online winkelen, nieuws en andere services.

Gekende voorbeelden zijn: 

 • www.excite.com of www.excite.nl
 • www.lycos.com
 • www.home.about.com
 • www.msn.com
 • www.telenet.be
 • www.zita.be
 • www.skynet.be
 
Meer en meer portals leggen zich ook toe op een specifiek thema of aandachtsgebied. 
Dit is een ontwikkeling die ook bij de zoekmachines van toepassing is. Deze 
zogenaamde vortals of vertical portals bieden toegang tot informatie die is toegespitst 
op een specifieke marktsector.
Voorbeelden in de toeristische sector zijn www.looktravel.biz, travel.yahoo.com, www.
eurotrotter.com.

3. Online kopen, reserveren of boeken
In dit hoofdstuk willen we het vooral hebben over wat users met het internet doen. 
Later komen we terug op de manier waarop de editor daar kan op inspelen. 

De belangrijkste activiteit hebben we gehad: informatie ‘zoeken’. U moet er dus per 
definitie van uitgaan dat de user het net gebruikt om zich te informeren en dingen te 
vergelijken. Als hij vertrouwen heeft in wat de editor hem aanbiedt, dan zal hij ook de 
stap zetten om te kopen.
Hoe meer editors producten op een voor de user betrouwbare manier aanbieden, hoe 
meer het internet ook evolueert naar een echt verkoopskanaal. Users hebben niet 
altijd evenveel vertrouwen in een geldtransactie via het net. Maar hoe meer een veilig 
betaalverkeer ingeburgerd raakt, hoe meer users online verkoop zullen ‘eisen’.

Veilingen en verkoopsites die door de users zelf worden ingevuld, zijn nu al een enorm 
succes. Denk aan www.eBay.be, www.kapaza.be en 2dehands.be. Blijkbaar is er een 
groter vertrouwen tussen users onderling dan tussen user en editor. 

Logiesboekingen via internet zijn algemeen aanvaard en worden als makkelijk en 
goedkoop ervaren door de users. U heeft er alle belang bij dat de toeristen hun reis 
vooraf kunnen organiseren en regelen, inclusief het vastleggen van een huurauto, het 
boeken van een bezoek aan een museum of tentoonstelling, het reserveren in een 
restaurant.

http://www.excite.com
http://www.excite.nl
http://www.lycos.com
http://www.home.about.com
http://www.msn.com
http://www.telenet.be
http://www.zita.be
http://www.skynet.be
http://www.looktravel.biz
http://travel.yahoo.com
 http://www.eurotrotter.com
 http://www.eurotrotter.com
http://www.eBay.be
http://www.kapaza.be
http://www.2dehands.be


Zoon Louis Maes is een tiener. Hij surft dagelijks minimum één uur op het net. Mails versturen vindt hij 
iets voor oude mensen. Hij chat vooral. Met zijn vrienden, maar ook met ander jongeren die hij ontmoet 
in chatrooms. Louis downloadt al wat hij kan gebruiken: games, ringtones, muziek, songteksten, 
informatie voor school. 

Louis wil mama Maes helpen met haar zoektocht naar een toffe familievakantie. Hij vindt dat ze 
onhandig is met internet, dat ze verkeerd zoekt. Louis denkt dat hij ideeën kan sprokkelen op blogs 
over reizen, fietsen en vakantie. Maar dat valt eigenlijk tegen. Hij vindt wel wat verhalen, maar niet 
echt goeie tips. Daarom stelt hij een vraag: ‘iemand een leuk idee?’. De dag nadien zijn er al heel wat 
leuke ideetjes geformuleerd. Een ervan is: ‘zoek gewoon een streek die je leuk vindt. Denemarken en 
Nederland zijn ideale landen om te fietsen met kinderen’
‘Klopt,’ zegt mevrouw Maes,‘ik ben Denemarken ook tegengekomen op www.fiets-fun.com.’

Ze gaan opnieuw naar www.fiets-fun.com, om te kijken wat het aanbod precies is. Niets concreet, maar 
wel leuke ideeën. Daarna zoeken ze gewoon verder via Google en belanden dankzij ‘fietsverhuur 
Denemarken’op de website van een vakantiepark waar ze fietsen verhuren. Mevrouw Maes lijkt 
gevonden te heb-ben wat ze zoekt.

‘Moet ik echt mee?’ vraagt Louis, ‘Dit lijkt mij oersaai!’. Hij gaat op zoek naar alternatieven waar 
iedereen zich kan in vinden. Louis pakt het anders aan. De Denemarken-piste vindt hij wel ok, maar 
niet het afgelegen vakantiepark. Hij gaat op zoek naar een Deense vriend om mee te chatten. Die zal 
hem vast wel tips kunnen geven voor een toffe vakantie in Denemarken. Louis wil ook zwemmen en 
Deense jongeren ontmoeten.

Iedereen gebruikt het internet op zijn eigen manier. Er is een duidelijk verschil tussen het surfgedrag 
van jongeren of 40- en 60-plussers. Niet alleen het aantal uren surfen varieert, maar ook de intensiteit 
en de aard van de websites die bezocht worden. Als men naar wegen zoekt om users en doelgroepen 
tegen te komen op het net, moet men ook rekening houden met het profiel en het surfgedrag.
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Kopen betekent ook klantentevreden- of ontevredenheid. De consument is heel 
aankoopbewust geworden en wil waar voor zijn geld. Als hij vindt dat hij bedrogen 
of slecht bediend werd, dan wil hij daar wat over kwijt: het zeggen, andere kopers 
verwittigen, zijn mening geven, de verkoper attent maken op de onvolkomenheid en 
eventueel geld terugeisen. Maar hij zegt het ook graag als hij heel tevreden is. Hij weet 
immers dat andere users hem hier dankbaar zullen voor zijn. De user is bezig met zijn 
mening te geven, in contact te komen met andere users en editors, hij communiceert. 
Een voorbeeld: www.holidayline.be.

4. Ontspanning
Naast informatie zoeken, kopen en communiceren, gebruikt de user het internet ook 
om zich te amuseren, te ontspannen en te vluchten uit de dagelijkse sleur. Hij gaat dus 
spelletjes spelen, chatten, sociaal contact zoeken, babbelen, roddelen, filosoferen en 
allerlei andere dingen opzoeken in de virtuele wereld. U zal de user tegenkomen in 
chatrooms, op gamessites, op discussiefora, bij groups, op channels en op blogs. U 
moet hem op de juiste manier weten te raken, te boeien en vooral zijn aandacht te 
trekken. 

Toerisme is een sector die door de user niet echt als iets commercieels wordt aanzien. 
Dat biedt voordelen. U kunt de user dus makkelijker benaderen en hem motiveren 
met ‘informatie’.

5. Illustrerend voorbeeld

http://www.fiets-fun.com
http://www.fiets-fun.com
http://www.holidayline.be
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IV.  Wat kunt u doen met het   
internet ? 
U bent actief in de toeristische sector en overweegt uw aanbod via het internet bekend 
te maken? Een herkenbare situatie. Misschien heeft u al een eigen website, maar 
vindt u dat de investering onvoldoende rendeert. Al even herkenbaar. Het internet 
is een onmisbaar marketingcommunicatietool voor de toeristische sector, zonder 
twijfel. Maar wat kan dat veelbesproken internet dan concreet opbrengen? Om daar 
duidelijkheid in te krijgen moet u eerst weten: 

 • welke toepassingen het internet heeft, 
 • welke mensen u bereikt via dat kanaal en 
 • hoe het medium verder zal evolueren. 

Al te vaak wordt er gewoon van uitgegaan dat men een website nodig heeft, zonder 
zich vragen te stellen over het doel en de verwachtingen. Verder dan ‘informatie 
verschaffen over mijn toeristisch-recreatief bedrijf’ komt men niet. Gemiste kans!
In plaats van te denken in termen van ‘wat wil ik brengen op het internet?’, is het beter 
na te denken over de doelstellingen: ‘wat wil ik bereiken met mijn inspanningen?’.

Het antwoord op de eerste vraag is: ‘een website bouwen of mails versturen’. 
Dan weet u wel wat u gaat doen, maar niet waarom. 

Veel zinvoller is het na te denken over de andere vraag. Wat wilt u bereiken?:

 • gedetailleerde informatie geven? 
 • persoonlijke informatie van klanten verzamelen? 
 • potentiële toeristen toetsen naar hun interesses en verwachtingen? 
 • polsen naar de mening van klanten?
 • tickets verkopen? 
 • het contact met klanten onderhouden? 
 • de aandacht vestigen op uw bestaan? 

De doelstellingen zijn voor iedereen anders, dus ook de manier waarop u internet 
gebruikt!

Op internet gaan, mag geen doel op zich zijn. Het is een middel om een bepaald doel 
te bereiken. Een website is geen noodzakelijke virtuele brochure. U doet er goed aan 
eerst na te denken over de voordelen die internet kan bieden, rekening houdend met 
de eigenheid van uw product én de verwachtingen van de user. Uit vorige hoofdstukken 
weten we immers dat het de users zijn die hun eigen internetgebruik invullen. Deze 
benadering zorgt voor een totaal andere aanpak. Wat kunt u doen met internet?

 • informatie geven;
 • informatie verzamelen;
 • klanten actief benaderen;
 • online verkopen;
 • een relatie opbouwen met users;
 • adverteren.

1. Informatie beschikbaar stellen
Aangezien de meeste toeristen zich bij voorkeur informeren via internet, is het ook 
belangrijk dat u zichtbaar aanwezig bent en de ‘gewenste’ informatie ter beschikking 
stelt. Maar welke soort van informatie zoekt de toerist en hoe bereikt u hem het 
best? Users hebben vragen en behoeften. Sommige toeristen zoeken een bepaalde 
sfeer in een hotel, anderen kijken enkel naar de prijs, de ligging, de inrichting van 
de kamers, het comfort of de beschikbaarheid. Als een toerist zin heeft om naar een 
attractiepark te gaan, wat zoekt hij dan? Een specifieke attractie, de openingsuren, 
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eventuele kortingen, de andere aanpak of de ligging ten opzichte van een stad? U 
moet afgelijnde antwoorden formuleren op concrete vragen die toeristen zich stellen. 
U heeft een ‘User Needs’ analyse nodig. U moet nagaan wat de verwachtingen van 
uw klanten zijn en een antwoord formuleren vanuit uw eigen verhaal of product.  
 
De vraag is niet alleen wat, maar ook hoe?

 • Via uw eigen website? Dat is de meest voor de hand liggende oplossing.  
  Zorg dat uw kernactiviteit bij een eerste contact zichtbaar is, dat men niet  
  via omwegen naar de juiste pagina moet. Herinner u de zoektocht van  
  mevrouw Maes. Toen zij op een website van een touroperator de  
  antwoorden op haar vragen niet meteen vond (kostprijs van de reis  
  en praktische info), werd ze het zoeken beu en stopte ze haar internetsessie.  
  Uw website moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn, ze moet evolueren en  
  af en toe geactualiseerd worden.

 • Op een portaal? In dit geval moet u ervoor zorgen dat de user de weg  
  naar uw informatie snel en logisch vindt. Het eerste contact bepaalt of de  
  user interesse heeft in uw aanbod. Ook hier moet u uw tekst opmaken in  
  functie van de verwachtingen van de user. De resultaten van uw analyse  
  vormen opnieuw de basis. Ook uw plaats in de database is van belang. U  
  verhuurt een appartement aan de kust. De editor kent u een plaats toe  
  op basis van de keywords die u hem geeft. Appartementen te huur, kust. 
  Maar uw appartement is gelegen op het gelijkvloers. U heeft een  
  tuintje met speeltuigen, een barbecue en tuinmeubelen. Mensen die op  
  zoek zijn naar een vakantiehuis, gaan volgens de aangegeven indeling  
  niet onmiddellijk bij u terechtkomen. Maar uw prijs kan zodanig interessant  
  zijn, dat sommige mensen gewonnen zijn voor een benedenverdieping  
  met alle comfort van een alleenstaand huisje. In dit geval moet u misschien  
  ook verschijnen onder de rubriek vakantiehuisjes. Dit alleen om aan te  
  tonen dat u de user ook een handje kunt helpen in zijn beslissing door hem  
  een combinatie van argumenten aan te reiken.

Tips 

Welke informatie moet u meegeven?

 • waarnaar de user zoekt;
 • die u profileert als bedrijf/regio;
 • die toelaat snel te beslissen;
 • die concreet en realistisch is;
 • die de user vertrouwen geeft;
 • die een meerwaarde biedt.

 Meer info over de opbouw en content van een eigen website vindt u in hoofdstuk 6.

2. Informatie verzamelen
Internet laat u niet alleen toe informatie te verschaffen. U kunt het ook gebruiken om 
informatie te vergaren, op alle niveaus en diverse manieren. 

Het is een ideale manier om uw sector, partners en concurrenten beter te leren kennen 
door hun websites te raadplegen en na te gaan hoe zij het internet gebruiken. Het 
leert u veel over de manier waarop anderen omgaan met het medium en hoe ze hun 
klanten (die misschien ook de uwe zijn) benaderen. 
Internet moet u beleven, in uw vingers krijgen om het zelf doeltreffend toe te passen. 
Observeer de feedback van users op allerhande toeristische sites. U leert er veel uit 
voor uw eigen product.
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Ook uw eigen website is een handig instrument om informatie van users te verzamelen. 
U kunt:
 • users polsen naar hun mening over een bepaald onderwerp (wat doet u  
  graag tijdens uw vakantie: fietsen, wandelen, musea bezoeken, ...?);
 • een beoordeling vragen over uw aanbod (bijvoorbeeld aan de hand van  
  een gastenboek, forum of evaluatieformulier);
 • nagaan hoeveel belangstelling er is voor een bepaalde rubriek;
 • statistieken raadplegen;
 • foto’s, reisverhalen, streekgerechten en nieuwigheden verzamelen;
 • laten inschrijven op uw nieuwsbrief.

Informatie die u krijgt van klanten of bezoekers van uw website is zeer waardevol. Het 
stelt u in staat om uw aanbod aan te passen aan hun verwachtingen, uw website bij 
te sturen en gepersonaliseerde aanbiedingen te formuleren.

3. Klanten actief benaderen via 
e-mailmarketing
Internet is meer dan het Word Wide Web (www) met een verzameling van websites 
en documenten. Internet laat u ook direct communiceren met klanten via e-mail. U 
kunt een nauw contact onderhouden en de toeristen op een heel persoonlijke manier 
op de hoogte brengen van nieuwigheden, kortingen, acties of veranderingen binnen 
uw organisatie. Als u weet dat een user interesse heeft in een bepaalde toeristische 
regio, dan kunt u hem heel gericht informatie toezenden. Klanten die streekproducten 
bestellen via het net, kunt u informeren over nieuwigheden. Zo brengt u een nieuw 
product onder de aandacht en is de kans groot dat het bij een volgende bestelling ook 
mee in het pakket zit.

E-mailmarketing omvat onder andere:

 • e-mailing: een boodschap die u met de nodige overredingskracht wil  
  aankaarten bij klanten of geïnteresseerde users die zich inschreven in uw 
  e-mailbestand. Een voorbeeld: u organiseert een evenement en biedt  
  naar aanleiding daarvan een speciaal arrangement aan. Het evenement is  
  de aanleiding, het arrangement de doelstelling. U doet dat best door  
  gebruik te maken van marketingtechnieken zoals het AIDA-principe. (Zie 
  www.toerismevlaanderen.be/vorming ‘Boodschap van de toerist’). 

 • e-nieuwsbrief: U stuurt op periodieke basis een e-mail naar een  
  groep klanten die zich uitgesproken hebben over de aard van de  
  informatie die ze toegestuurd willen krijgen. U kunt in een nieuwsbrief  
  een aantal aandachtspunten op een rij zetten. Voorbeeld: u heeft een  
  restaurant met maandelijks nieuwe suggesties en menu’s. Sommige  
  klanten willen graag weten welke suggesties er voorgesteld worden. Op  
  die manier zijn ze zeker dat ze hun lievelingsgerecht niet missen. 

 • e-card: Een e-card die een user verstuurd van op uw website is meteen  
  een zeer waardevolle mond-aan-mond reclame. Hoe origineler de kaarten,  
  hoe succesvoller er van wordt gebruik gemaakt.

 • viral mailing: Vraag aan uw klanten of ze uw e-mailing doorsturen naar  
  vrienden en kennissen. Opnieuw een mond-aan-mond reclame die niet  
  als spam wordt beschouwd. Het komt van een vriend, dus het zal wel  
  interessant zijn. Viral Marketing gaat uit van het principe dat de e-mail van  
  een bekende komt. Met een ‘tell-a-friend’-knop kunt u de mail laten  
  forwarden naar een kennis. De belangrijkste voorwaarde van een  
  geslaagde viral marketingcampagne is dat de commerciële boodschap de  
  moeite waard moet zijn om door te sturen.

http://www.toerismevlaanderen.be/vorming


4. Online kopen en verkopen
Een online verkoop levert u een heel directe return op van uw investeringen. De te 
grote vrijblijvendheid van sommige websites is een van de meest gemaakte fouten of 
gemiste kansen van het internet. Users kunnen uw informatie gebruiken om verder te 
shoppen en te vergelijken. U biedt bijvoorbeeld een arrangement aan, maar u praat 
niet over de prijs en de user kan niet online reserveren. De user zal met uw idee op 
zoek gaan naar alternatieven om te vergelijken. Vindt hij elders een aantrekkelijke 
prijs en kan hij meteen boeken? Een muisklik en zijn weekend ligt vast. 

Online verkoop houdt wel consequenties in voor uw organisatie. U moet waarmaken 
wat u belooft: de bestelling kunnen verwerken en doorgeven, de reservaties onmid-
dellijk opvolgen en de nodige documenten klaarmaken om de transactie te laten ver-
lopen. U moet ook tijd vrijmaken om het goede verloop te controleren, nagaan bij uw 
klant of hij tevreden is over de geleverde producten of diensten zodat het vertrouwen 
groeit tussen editor en user, verkoper en koper.

Wat kunt u online verkopen?
 • arrangementen
 • overnachtingen (B&B, hotel, vakantiehuis)
 • tickets voor attracties, musea, tentoonstellingen
 • reisgidsen, -kaarten en -boeken
 • streekproducten
 • georganiseerde reizen
 • transport
 • merchandising (manneken-pis beeldjes, bierkaartjes, bierpakketten,   
  bierglazen, kant, ...)
 • incentives
 • cadeaubonnen
 • picknickmanden
 • vakantie-ideeën

Hoe verkopen?
Online verkoop kan georganiseerd worden via uw eigen site. Een reservatieformulier 
of bestelbon is eenvoudig te integreren in uw website. Is er een transactie van geld, 
dan moet u wel nadenken over de manier van betalen: overschrijving, Visa, www.
paypal.com of www.ogone.be, bankkaart, gsm?

U kunt het hele betalingssysteem vergemakkelijken als u de verkoop via een channel 
laat verlopen. Voorbeelden in de toeristische sector zijn www.bookings.com, www.
weekendesk.com, www.hotelboeken.be, www.superweekends.be. Er bestaan twee 
manieren van werken. Ofwel zorgt de channel zowel voor de boekingadministratie 
als voor de betaalregeling. Ofwel kan de user alleen boeken via de channel, maar 
gebeuren alle andere handelingen rechtstreeks met de logiesvertrekker.  

Voor- en nadelen van channels:

 • channels scoren goed in zoekmachines;
 • users komen er terecht omdat ze heel gericht op zoek zijn;
 • het vereenvoudigt het betaalverkeer (u heeft geen administratie en trans- 
  actie met de user, u verkoopt niet rechtstreeks aan de consument);
 • channels worden makkelijker opgemerkt door users;
 • u heeft geen eigen website nodig;
 • u moet een commissie afstaan aan de editor van de channel (niet ge- 
  ring);
 • u heeft een speciaal softwareprogramma nodig om alle channels te kun- 
  nen beheren.

Kopen en verkopen is ook mogelijk via koopsites en veilingen zoals www.eBay.be en 
www.lastminutetop20.be.
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http://www.paypal.com
http://www.paypal.com
http://www.ogone.be
http://www.bookings.com
http://www.weekendesk.com
http://www.weekendesk.com
http://www.hotelboeken.be
http://www.superweekends.be
http://www.eBay.be
http://www.lastminutetop20.be.
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5. Een relatie opbouwen 
Afhankelijk van de aard van uw toeristisch-recreatief product, kunt u overwegen om 
een community uit te bouwen. Dat kan aan de hand van een discussieforum, een 
blog of andere Web 2.0 toepassingen. Het principe is gebaseerd op een soort van 
forum. U creëert als editor een platform voor ontmoetingen. Users kunnen er samen 
praten, meningen, foto’s en documenten delen. U zal zelf veel inspanningen moeten 
doen om de community levend te houden. Als ze niet spontaan ontstaat vanuit de 
users-kant, dan is dit een hele klus. TripAdvisor is een succesvol voorbeeld van een 
community die ontstaan is vanuit de reizigers zelf. U kunt participeren aan het forum 
zonder commerciële boodschappen achter te laten of bewust kiezen voor bannering 
of tekstadvertenties. 

Hoe een community starten?
 • Weblog: creëer zelf een blog. U kunt op verschillende plaatsen gratis  
  sjabloons downloaden. Voorbeelden: Iweb voor Mac-gebruikers, blogs. 
  skynet.be, blogs.linknet.be, blogs.seniorennet.be, zita.be/blogs, digs. 
  be, ... Een blog bevat verschillende functionaliteiten. Meestal is het zo dat  
  een blog getrokken wordt door een persoon of organisatie die een soort  
  dagboek bijhoudt. Er wordt regelmatig nieuws toegevoegd. U kunt er  
  een archief mee opbouwen, commentaar of feedback vragen,  
  geïnteresseerden laten inschrijven op het zogenaamde RSS-abon- 
  nement en links aanreiken naar gerelateerde websites of andere  
  blogs. Een blog is een ideaal instrument om zowel tekst als beelden en  
  klank weer te geven. Ga eens naar www.travelemotions.eu, www. 
  ecotourismblog.com, www.instablogs.com/populartravel of www.europe 
  euphoria.com. Deze laatste geeft u een mooi beeld van wat een toeristische 
  blog kan zijn. Een voorbeeld in Vlaanderen? Bekijk deze: toerisme- 
  vlaamsbrabant.skyblogs.be. En daar hebben we meteen ook een link naar  
  auxcharmesdupasse.skynetblogs.be gevonden. 

 • Een group: Deze toepassing is eerder een discussieforum voor mensen  
  met eenzelfde passie. U vindt reis-groups op groups.msn.com en groups. 
  yahoo.com. Gelijkgestemden verenigen zich, iemand brengt een onder- 
  werp aan en er wordt over gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld.  
  Een group produceert vooral tekst. Iedereen wordt als gelijkwaardig  
  beschouwd, niemand neemt het voortouw.

 • www.youtube.com en video.google.com: Een filmpje maken wordt steeds 
  makkelijker. Ze verschijnen ook vaker en vaker op het internet. Het 
  succes van YouTube en Google Video bewijst dat de user dit kanaal  
  graag en veel gebruikt. Mits u de commerciële boodschappen achterwege  
  laat kunt u zelf bijvoorbeeld een regiogerelateerd filmpje maken en op het  
  net zetten. U kunt er alle kanten mee uit. Vraag aan users of ze hun  
  ervaring in beeld op een blog posten of zelf een promotiefilmpje maken en  
  op uw website plaatsen via YouTube.

6. Adverteren
Adverteren of reclame maken betekent dat u op een medium ruimte koopt om 
uw producten of diensten - zoals u dat wilt - in de kijker te plaatsen. Met andere 
woorden, u koopt (huurt) een stukje van een website, portaal, blog of channel om een 
reclameboodschap achter te laten. 

Webvertising is meegegroeid in de evolutie van het internet. Vroeger kon u een banner 
kopen op een of andere website. Het is vergelijkbaar met een gewone advertentie in 
een krant of magazine. Die banners, skyscrapers en andere webvertisers bestaan 
uiteraard nog, maar de technologie en functionaliteit om ze aan te maken en te 
gebruiken is enorm veranderd. Webvertising vraagt continuïteit en herhaling om 
succesvol te zijn.

http://www.apple.com/ilife/iweb
http://blogs.skynet.be
http://blogs.skynet.be
http://blogs.linknet.be
http://blogs.seniorennet.be
http://www.zita.be/blogs
http://digs.be
http://digs.be
http://www.travelemotions.eu
http://ecotourismblog.com
http://www.instablogs.com/popular/travel
http://www. europeeuphoria.com
http://www. europeeuphoria.com
www.toerisme-vlaamsbrabant.skyblogs.be
www.toerisme-vlaamsbrabant.skyblogs.be
http://auxcharmesdupasse.skynetblogs.be/
http://www.youtube.com
http://www.video.google.com
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Webvertising verloopt deels gestructureerd. U kunt deals afsluiten via een reclameregie 
(naar analogie van regies in de printed media) of rechtstreeks bij een editor. Ofwel 
maakt u de banner zelf aan en levert u die volgens de richtlijnen van de editor, ofwel 
vraagt u aan de editor of hij voor u een geschikte banner creëert.

 • De klassieke bannering is voor een deel achterhaald. Het blijft een van  
   de manieren om te adverteren op internet, maar er zijn ondertussen ook  
  andere reclametools voorhanden:
 • Tekstadvertenties: u kunt een kaderstukje met tekstinformatie laten  
  opnemen in websites, blogs, portaals, zoekmachines of nieuwsbrieven.  
  Voorbeelden vindt u in de 6minutes nieuwsbrieven (zie www.6minutes.be),  
  op www.euroreizen.be, www.google.be, ...
 • Games: er worden allerlei vormen van gamevertising aangeboden: links,  
  bannering, verdoken reclame in de game zelf.
 • Sponsoring: Webpagina’s die aanleunen bij uw toeristisch- 
  recreatief product kunt u sponsoren. Een sponsoring houdt meer in dan een  
  webvertising. Het betekent dat u de website of blog ondersteunt, dat u de
  filosofie of aanpak onderschrijft. Vaak leidt dat ook tot een echt participeren.  
  Heeft u een hotel of B&B, dan is het allicht interessant om een groot toeristisch  
  evenement in uw regio te sponsoren. Producenten van streekproducten  
  hebben misschien iets aan een sponsoring van horecazaken, musea of  
  recreatieparken?
 • Google Adsense: Een briljant idee dat adverteren eenvoudig maakt. U  
  kunt er als editor op twee manieren van genieten: ofwel biedt u uw website  
  aan om Google-ads op te laten verschijnen (u wordt een host), ofwel  
  promoot u uw eigen website via een Goodle-ad deelname op ander  
  websites. Voorbeelden vindt u op www.weekendhotel.nl en www.motoren- 
  toerisme.be. Meer info over Goodle-ads vindt u op www.google.com/ 
  adsense. ‘Ads door Google’ heeft echter ook een keerzijde. U bepaalt  
  als editor niet welke advertenties er worden opgenomen. Af en toe kan  
  er ook een concurrent tussen de adverteerders verschijnen. Op het privé- 
  initiatief www.vlaamse-ardennen.be werden Google-ads geplaatst, met  
  als gevolg dat er ook aanbiedingen uit de échte Ardennen op de website  
  verschijnen, wat niet echt de bedoeling is als men een streek wil  
  promoten.
 • Search Engine Advertising: Omdat zoekmachines zo’n belangrijk  
  instrument zijn om informatie te vinden op het internet, ontstaan er steeds  
  meer advertentiemogelijkheden binnen de zoekmachines. Elke zoek-  
  machine heeft zijn eigen toepassingen. De meest gebruikte is Keywords  
  Buying. Uw advertentie verschijnt alleen op de resultatenpagina van  
  welbepaalde keywords. Meestal betaalt u alleen als de advertentie  
  daadwerkelijk wordt aangeklikt. De meeste zoekmachines laten ook toe  
  dat u trefwoorden aankoopt en die eventueel combineert met andere 
  factoren zoals herkomst van de gebruiker. Als u Amerikaanse reizigers  
  naar uw hotel wil lokken, kunt u de trefwoorden ‘Belgium’, ‘travel’ en ‘hotel’  
  aankopen. Iedere gebruiker die een van de door u betaalde trefwoorden  
  intikt, krijgt dan uw advertentie te zien.

 http://www.6minutes.be
http://www.euroreizen.be
http://www.google.be
http://www.weekendhotel.nl
 http://www.motoren- toerisme.be
 http://www.motoren- toerisme.be
http://www.google.com/adsense
http://www.google.com/adsense
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De toeristische sector participeert meer en meer aan Web 2.0 toepassingen. 
www.vakantiereiswijzer.nl is een onafhankelijke website voor en door reizigers. Vakantiegangers kunnen 
er bestemmingen, hotels, campings en vakantieparken die ze bezochten beoordelen. Reserveren kan 
niet, daarvoor moet de user via advertenties doorklikken naar bijvoorbeeld Expedia Hotels. Er is ook 
ruimte voor reisverhalen en een rubriek met reisnieuws. 

De sector zelf is subtiel aanwezig via tekstadvertenties, links en banners. Als de user een rubriek 
aanklikt, krijgt hij meteen een kaderstukje met gerelateerde links. Hier liggen toch ook nog heel wat 
gemiste kansen voor regio’s. Er bestaan heel wat Vlaamse regio’s en steden waarvan nog geen be- 
oordeling in de database  zit. 

TripAdvisor gaat nog een stapje verder dan Vakantiereiswijzer. Op TripAdvisor kan de toerist hotels 
en vluchten boeken, beoordelingen geven en nalezen. Men kan ook zelf video’s en foto’s plaatsen 
en reisreportages van TripAdvisor reporters nalezen. Waar komt de toeristische sector om de hoek 
kijken? De zoekende toerist schrijft zich in op een nieuwsbrief. Hij geeft aan waarin hij geïnteresseerd 
is. TripAdvisor stuurt de e-mailingabonnee een gepersonaliseerde mail met daarin links naar artikels 
die over de voorkeurregio gaan én aanbiedingen van hotels en vakantieparken, transport- en 
autoverhuurbedrijven. De voorgestelde links zijn meestal boekingsites.

7. Illustrerend voorbeeld

www.vakantiereiswijzer.nl


V.  Marketingstrategie voor internet
1. Deel van een masterplan
Internetmarketing vereist een andere denkwijze en aanpak dan de traditionele mar-
keting. Dat is het gevolg van het intrinsieke karakter (chaos) van internet en het feit dat 
de gebruiker de touwtjes strak in handen heeft. Toch moet u internet beschouwen als 
een onderdeel van uw integraal marketingcommunicatieplan. Internetcommunicatie 
is geen geïsoleerd gegeven. Het internet heeft wel specifieke toepassingsgebieden 
die nieuwe mogelijkheden creëren en aanvullend zijn op de traditionele media. 

Elk medium vervult een bepaalde rol en wordt gekozen in functie van de algemene 
marketingstrategie. Het spreekt voor zich dat de aanpak voor een online reiswinkel 
anders is dan deze voor een hotel in een groene regio of een klassiek reisbureau 
waar het persoonlijk contact met de klant primeert.

Hoe groot of hoe klein uw bedrijf ook is, een verkoops- en promotievisie heeft u in 
ieder geval nodig. Een marketingstrategisch plan klinkt als iets exclusief voor grote 
spelers, maar dat is het niet. Het betekent gewoon dat u nadenkt over uw product 
en de manier waarop u het aan de man brengt. U kunt daar grote en kleine midde-
len voor inschakelen. Internet heeft als voordeel dat u toepassingen kunt vinden die 
weinig budget (maar wel enige tijd) vragen. Een belangrijk aandachtspunt: mik ik na-
tionaal (Belgische bezoekers en enkele uit buurlanden) of internationaal? Het maakt 
een groot verschil uit voor uw strategie.

In uw marketingstrategie tekent u krijtlijnen uit voor de verdere ontwikkeling van uw 
product. U maakt strategische keuzes op basis van een swot-analyse (onderzoek 
naar sterke en zwakke punten, nieuwe mogelijkheden en bedreigingen), de doel-
groep, de eigenheid van uw product, uw concurrenten, uw verwachtingen. 

Online verkoop bijvoorbeeld is een bewuste keuze. Een beslissing die afhangt van de 
aard van uw product, uw doelgroep en uw organisatie. Er zijn verschillende factoren 
die een rol spelen, distributie om maar iets te noemen. Hoe zit het bijvoorbeeld met 
de verkoop van fiets- en wandelkaarten? Het feit dat u al dan niet laat betalen voor de 
kaarten, is een beleidsbeslissing. Verkopen of gratis aanbieden via internet, betekent 
dat u de kaarten moet opsturen, met een kost als gevolg. Kleine betalingen vragen 
bovendien speciale betaalsystemen. Niet eenvoudig te realiseren. U zou ook kunnen 
beslissen om de kaarten niet te verkopen en ze alleen nog digitaal aan te bieden. 
Maar hoe staat de gebruiker daar tegenover? Staat hij open voor het downloaden 
van fietskaarten? Hoe gaat u de kaarten dan op het net zetten? Heeft u aan het ge-
bruiksgemak gedacht? 

Elke beslissing, dus ook uw aanwezigheid op internet, heeft een consequentie, zo- 
wel voor uw organisatie als voor de toerist. In uw marketingstrategie moet u vooraf 
bepalen welke rol internet moet vervullen:

 • Informeren: bereiken van klanten;
 • interactief communiceren: opbouwen van een relatie; 
 • verkopen: aanbieden van producten;
 • fideliseren: klantentrouw creëren.

Elk medium heeft zijn eigenheid en toepassing. Daarom ook dat een goeie mix com-
plementair werkt. Uw visie zou te eng zijn, mocht u redeneren dat internet het (enige) 
medium van de toekomst is om daaruit dan voorbarig te besluiten dat het ook uw 
enige communicatiemiddel kan zijn. Weekendesk is een succesvolle online reiswin-
kel, maar zorgt wel voor een opgemerkte aanwezigheid in de pers en een samen-
werking met diverse distributieketens (AS Adventure, Connections en Dreamland). 
Ondanks het uitgesproken internetverhaal, blijft er een brug naar offline communica-
tie. De som van alle middelen bepaalt het succes. Vooraleer u aan uw internetstrat-
egie begint, heeft u een onderbouwde marketingstrategie nodig. Communicatie is 
daar een onderdeel van. Wanneer u aan een globaal plan werkt, zult u merken dat 
een evenwichtige mediamix noodzakelijk is. Let wel, internet kan een aanzienlijk deel 
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voor zijn rekening nemen. Evenwichtig betekent niet gelijk verdeeld. Het betekent wel 
conform het product, de doelgroep en de verwachtingen van de consument.

Enkele vragen om over na te denken:

 •  Hoe prioritair is het internet voor uw toeristisch aanbod of uw product?  
 •  Waarom wilt u precies op internet? 
 •  Bent u bereid te investeren in internet (budget en tijd)?
 • Wat is uw ervaring met internet? Als u geen ervaring heeft, waar gaat u  
  advies  vragen? 
 •  Wat zijn uw verwachtingen? Doelstellingen? Wat wilt u doen met internet?
 •  Heeft u een globaal plan? Wat zijn uw USP’s (unieke verkoopstroeven) en  
  heeft u een mission statement geformuleerd?
 •  Waar plaatst u internet in uw volledige marketingmix?
 •  Wat zijn de toekomstplannen op het vlak van productontwikkeling?
 •  Welke internetacties heeft u al ondernomen? Hoe passen die in uw mas- 
  terplan?
 •  Hebben deze initiatieven al resultaat opgeleverd?
 •  Wie zijn uw klanten? Heeft u er een beeld van?
 •  Wat zijn de initiatieven van de concurrenten, collega’s en partners?
 •  Hoeveel uur per week kunt u (of uw medewerker) bezig zijn met internet?

> Meer over marketingcommunicatie vindt u in de vormingsbrochure ‘Boodschap van 
de toerist’.

2. Het karakter van internetmarketing

Meer dan een medium
Waarom vraagt internet een andere aanpak dan de traditionele media? Omdat inter-
net meer is dan een communicatiemiddel. Althans, zo ziet de gebruiker het. Hij zoekt 
informatie op en communiceert, maar hij speelt ook, amuseert zich, consumeert en 
vlucht uit het dagelijks leven. Hij bedient zelf de knopjes en regisseert wat hij te zien 
en te horen krijgt. Door de enorme hoeveelheid informatie die op het internet aan-
wezig is en het gemak waarmee de gebruiker toegang krijgt tot die informatie (directe 
links), verandert de relatie tussen informatiezoeker en informatieverschaffer. 

De gebruiker is regisseur
In de traditionele media bepaalt de editor (de uitgever) welke boodschap hij meegeeft, 
die is gefocust en gericht op een welbepaalde doelgroep. Een radiospot heeft een 
duidelijk afgebakende boodschap en is georiënteerd van zender naar ontvanger. Op 
internet gaat de user zelf op zoek naar iets wat hem interesseert, hij sluit zich meestal 
af voor alle andere boodschappen. De communicatiestroom loopt tegenovergesteld. 
De gebruiker neemt zelf het initiatief. Hij heeft een vraag en zoekt een antwoord, hij 
is pro-actief. 

Nooit zomaar
Een bezoeker van uw website is daar meestal niet toevallig. Hij is er terechtgekomen 
omdat hij naar iets heel specifiek op zoek was, via een zoekmachine of omdat hij weet 
dat u de diensten aanbiedt die hij verwacht te vinden. U moet dus ook op een heel 
ander niveau communiceren met uw bezoeker. Hij verwacht iets heel concreets te 
vinden. De inhoud of content van uw website moet aangepast zijn aan het verwacht-
ingspatroon van de gebruiker. Hij heeft in eerste instantie geen boodschap aan een 
algemene voorstelling van uw bedrijf, hij wil een antwoord op zijn vraag: Hoe zien de 
kamers er uit? Hoeveel kost een nacht? Is er nog plaats? Hoe kan ik reserveren? Als 
hij informatie opzoekt over een regio wil hij zo snel mogelijk een bevestiging van zijn 
verwachtingen en weten wat hij daar kan doen. 

Deze wetenschap geeft u duiding voor de inhoudelijke invulling van uw website of 
internetboodschap (e-mailing). Vermijd algemeenheden en reik concrete ideeën en 
voorstellen aan. 

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=342
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=342
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De basis van internetmarketing is deze: de user zoekt doelgericht en verwacht oploss-
ingen voor zijn probleem of vraag. Daarom moet u uw internetcommunicatie een mix 
zijn van:

 • zoekmachine marketing: streef een goede ranking na op basis van de in- 
  houd van de site. Als u er van bij de opbouw rekening mee houdt, is het 
  niet nodig om “kunstgrepen” uit te voeren. 

 • e-mailmarketing: verstuur enkele spamvrije e-mailings en e-zines op basis 
  van een e-mailbestand van ‘ingeschreven’ users.  

 • advertising: Naast de klassieke bannering op websites bestaan nu ook  
  andere vormen van webvertising: adwords (tekstblokken en berichten op  
  verschillende webpagina’s), Keyword buying (plaatsen van een adver- 
  tentie bij de resultaten van een bepaalde zoekterm of keyword) en Pay  
  Per Click (kostprijs op basis van het aantal keer dat u aangeklikt wordt  
  binnen de pagina van de zoekmachine).

3. Stratego op het internetbord
U verhoogt de kans dat users op uw site komen en geboeid zijn door wat ze zien, 
als u alle internettools die voorhanden zijn intelligent gebruikt zodat u bij wijze van 
spreken niets aan het toeval overlaat. Er bestaan technieken om de geïnteresseerde 
toerist naar uw website te loodsen. U kent het profiel van uw klanten, want u heeft sta-
tistieken geanalyseerd. Door teasers en stukjes informatie via andere internetkanalen 
te verspreiden over het net, begeleidt u users met interesse in uw product naar uw 
website of naar de plaats waar ze uw product kunnen vinden. Het kan best zijn dat u 
geen eigen website heeft, maar toch producten aanbiedt via verkoopchannels zoals 
onder andere www.bookings.com, www.eurorelais.be, www.weekendesk.com, www.
hotels.be, www.tobook.com, www.ardennes-etapes.com.

Zoveel mogelijk klanten naar uw website halen, is een kwestie van strategisch denk-
en. Het gebeurt niet vanzelf. Als u bovenaan in de ranking van zoekmotoren ver- 
schijnt, levert dat gegarandeerd extra bezoekers op.
Hoe u zonder er extra voor te betalen toch hoog scoort, leest u in hoofdstuk 6.

Er bestaan ook andere manieren om users in de richting van uw informatie of aanbod 
te sturen.

U kunt:

 • zich registreren bij searchengines (zoekmachines);
 • aan e-mailmarketing doen;
 • reclame maken via banners op andere websites;
 • hyperlinks plaatsen op andere gerelateerde websites;
 • gebruikmaken van andere internettoepassingen zoals nieuwsbrieven,  
  weblogs, nieuwssites, channels, ...
 • uw website integreren in uw hele marketingstrategie.

Eigenlijk komt het erop neer dat u op zoveel mogelijk internetpagina’s uw adres moet 
achterlaten. Er bestaan heel wat portaalsites waar u gratis of tegen betaling een hy-
perlink kunt deponeren. Sommige portaals of channels leunen zo nauw aan bij uw 
product, dat het interessant is om er een aantrekkelijke vermelding te nemen of in te 
tekenen op het aangeboden programma. Bestaande klanten of eerdere bezoekers 
die hun gegevens nalieten, kunt u via e-mailing attent maken op nieuwigheden of 
promoties op uw site. Een andere mogelijkheid is ruimte kopen op een nieuwsbrief of 
extra kortingen geven aan clubleden. Heeft u een eigen domeinnaam, dan moet u die 
uiteraard ook meedelen in al uw offline communicatieacties. 

Links plaatsen of uitwisselen, e-mails versturen, aanwezig zijn op interessante 
portaals, nieuwsberichten versturen en uw website opbouwen in functie van zoek-
machines, is pas efficiënt als u echt meedenkt met de gebruiker. Zorg dat u op de 
juiste plaats en het juiste moment aanwezig bent, op welke manier dan ook. 

http://www.bookings.com
http://www.eurorelais.be
http://www.weekendesk.com
http://www.hotels.be
http://www.hotels.be
 http://www.tobook.com
http://www.ardennes-etapes.com
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zorg dat u gezien wordt én dat uw doelgroep overtuigd doorklikt. Dat kunt u  
alleen bereiken als u weet wat uw klant wil. Met andere woorden, als u consument-
gericht denkt. U moet zich afvragen waar de toerist naar op zoek is. 

Internet evolueert razendsnel. Om de gebruiken van de users te kennen (én erop in 
te spelen) moet u zelf eerst user worden, deelnemen aan het internetgebeuren en 
ondervinden waar en hoe de gebruiker zijn informatie verzamelt.

4. Alternatieve strategieën

Waarom zijn alternatieven nodig?
Een eigen website is de meest voor de hand liggende manier om op het internet aan-
wezig te zijn. Toch is het niet de enige manier. Wie een goede website wil bouwen, 
heeft naast een redelijk budget, ook tijd en inzicht nodig om de evoluties en reacties 
op te volgen. Een statische content levert weinig dynamiek en resultaat op. 

Soms is het beter om resoluut voor andere internettoepassingen te kiezen. Een 
weblog bijvoorbeeld of een aanwezigheid op een channel. Voorbeelden zijn www.
bedandbreakfastflanders.be, www.guesthouses.be, www.vlaanderen-vakantieland.
be. Deze websites bieden kleine logiesuitbaters de kans om op internet aanwezig te 
zijn zonder eigen website. De sectorchannels hebben als voordeel dat ze meteen bij 
de juiste doelgroep zitten. Het belangrijkste is dat de user die informatie vraagt of re-
serveert zo snel mogelijk antwoord krijgt. Eens de user zijn beslissing heeft genomen, 
wil hij dat alles efficiënt wordt opgevolgd. 

Internet is per definitie vluchtig omdat de user er zo mee omgaat. U heeft dus heel 
weinig tijd om een gebruiker aan u te binden, om hem te overtuigen wat langer bij uw 
product te blijven stilstaan. Wanneer hij u tegenkomt op het net en om een of andere 
reden voor u kiest (omdat u bovenaan de ranking staat, omdat uw aanbod duidelijk 
is, omdat de regio, de foto of de omschrijving hem bevalt), moet u onmiddellijk zijn 
verwachtingen invullen. Doet u dat niet, dan surft hij onverbiddelijk verder. 

Referenties
De mening van anderen bepaalt steeds vaker de motivatie van een user om voor u te 
kiezen. Op basis van wat kan hij oordelen over uw informatie? Een tevreden klant die 
dat meldt in het gastenboek of een beoordeling op een channel, levert u meer nieuwe 
klanten op dan u denkt. De websites met ‘User Generated Content’ worden druk be-
zocht en dienen meer en meer als referentie. 

Welke alternatieve strategieën aanwenden?

 • Bewust en gericht aanwezig zijn op representatieve channels en portaals  
  verhoogt de kans om gevonden en aangeklikt te worden (voorbeelden:  
  www.vlaanderen-vakantieland.be, www.travelspotter.be, www.bookings. 
  com, www.gastenkamer.com). Het is belangrijk dat de channels waar u  
  op intekent zelf hoog scoren in de zoekmachines. Een participatie op een  
  channel is niet altijd gratis. U betaalt ofwel een commissie op de boek- 
  ingen, ofwel een bijdrage die in relatie staat tot uw zichtbaarheid op de web- 
  site of het aantal keer dat u werd aangeklikt.

 • referral marketing: U verhoogt uw kans om opgemerkt te worden in de  
  internetchaos als u op strategische plaatsen hyperlinks achterlaat. De  
  kwaliteit van de hyperlink is uiteraard van belang. Gedoseerd op interes- 
  sante reissites is beter dan massaal op algemene websites die niets met  
  toerisme te maken hebben. De user zoekt immers gericht en heeft geen  
  oog voor informatie waar hij op dat moment niet naar op zoek is. Boven- 
  dien heeft deze ingreep ook een positieve invloed op uw positie binnen de  
  zoekmachines. Het is zelfs een van de belangrijkste parameters binnen  
  het algoritme van een zoekmachine. Linken ruilen is een goedkope en  
  doeltreffende manier om uw aanwezigheid op het net te versterken.

http://www.bedandbreakfastflanders.be
http://www.bedandbreakfastflanders.be
http://www.guesthouses.be
http://www.vlaanderen-vakantieland.be
http://www.vlaanderen-vakantieland.be
http://www.vlaanderen-vakantieland.be
http://www.travelspotter.be
http://www.bookings.com, www.gastenkamer.com
http://www.bookings.com, www.gastenkamer.com
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 • Web 2.0: Deze vrij recente webtoepassing laat u toe webpagina’s en in- 
  houd met anderen te delen. De informatie die u deelt, is zeer uiteenlopend:  
  foto’s, logo’s, documenten, beoordelingen, een reservatiesysteem, over- 
  zichten, to-do-lijsten, noem maar op. U heeft geen specifieke software  
  nodig, alleen een browser. Alles gebeurt online. Een algemeen bekend  
  voorbeeld is de Wikipedia internetencyclopedie (nl.wikipedia.org). U kunt  
  er informatie op plaatsen van een toeristische regio, uitleg geven over  
  bijvoorbeeld architectuurstijlen (voor een bepaalde stad bijvoorbeeld) of  
  vrijetijdsbesteding, maar geen commerciële berichten achterlaten. Andere  
  voorbeelden die u misschien kent zijn www.youtube.com (videofilms) en  
  www.flickr.com (foto’s). Een typisch voorbeeld uit de toeristische sector is  
  Tripadvisor.

  Tripadvisor, deels opgebouwd met User Generated Content (inhoud  
  aangeleverd door toeristen), is een interessant kanaal als u mikt op toe- 
  risten uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Is uw doelgroep een  
  internationaal publiek, dan kan www.tripadvisor.com uw aanbod zeker bij  
  de juiste toeristen brengen. De user vindt er foto’s, reisverslagen, beoorde- 
  lingen van hotels en attracties en allerhande tips van reizigers. Het zijn eer- 
  lijke meningen en reiservaringen van toeristen. Uw hotel of toeristische  
  attractie wordt gratis opgenomen als u dat wilt. Wat u er uiteraard wel moet  
  bijnemen is dat bezoekers er hun mening over geven. Als uw service en  
  prijs/kwaliteit beantwoorden aan de verwachtingen, hoeft u niets te vrezen,  
  integendeel. www.tripadvisor.fr en www.tripadvisor.co.uk zijn meer gericht  
  naar Europese reizigers. Als u de twee vergelijkt, merkt u meteen dat de  
  populaire bestemmingen bij Europese toeristen anders zijn dan voor toe- 
  risten uit de Verenigde Staten. 

 • Adverteren in e-zines: Er bestaan enkele zeer goede reis e-zines waar u  
  kunt in adverteren. Hoe meer u adverteert, hoe beter het resultaat. 
 
 • Gaming: Er worden meer en meer spelletjes gelanceerd op het net omdat  
  de users het medium zien als ontspanning en tijdverdrijf. Een game lan- 
  ceren is uiteraard een hele investering, maar het is wel een manier om be- 
  zoekers uit te nodigen voor een herhaalbezoek. 

 • eBay en aanverwanten: U koopt en verkoopt niet alleen gebruiksvoorwer- 
  pen op www.ebay.be. Het is ook een ideaal kanaal om tickets en gadgets  
  te verkopen of zelfs hotel- en B&B-kamers te verhuren. U vindt er een  
  rubriek ‘Tickets en Reizen’ met onder andere arrangementen, citytrips en  
  tickets voor attractieparken.

 • Affiliate marketing houdt in dat een editor advertenties plaatst voor pro- 
  ducten en services van andere bedrijven. Als iemand de advertentie aan- 
  klikt én op de website van de adverteerder een product of dienst aanschaft,  
  dan wordt een commissie uitbetaald. Het bedrag dat men kan verdienen  
  per verkoop varieert van 4% tot 60% van de verkoopprijs van het product.  
  Het is een voordeel dat werkt in twee richtingen. De editor van de website  
  (affiliate) ontvangt inkomsten door de gegenereerde verkoop van de aan- 
  bieder. Het bedrijf met een aanbod (geaffilieerde) betaalt enkel een com- 
  missie als er via de link een verkoop tot stand komt.

Internetmarketing is alleen zinvol als u een goede mix samenstelt van 
toepassingen en integraties. De mix is afhankelijk van uw marketing- en 
communicatiedoelstellingen, het type toeristisch-recreatief product en uw 
budget.

http://nl.wikipedia.org
http://www.youtube.com
www.flickr.com
http://www.tripadvisor.com
http://www.tripadvisor.fr
http://www.tripadvisor.co.uk
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Mevrouw Maes is nog steeds op zoek naar een toffe vakantie voor de hele familie. Ondertussen 
hebben ze uitgemaakt dat ze wel eens iets anders willen. Het wordt Groot-Brittannië of Denemarken. 
Tot hiertoe is Denemarken de favoriet. Alleen het weer kan hen parten spelen, maar dat geldt ook voor 
Groot-Brittannië. 

Vader Maes bemoeit zich met de zaak. Hij tikt: ‘cycling holidays’ in Google en krijgt een aantal 
interessante resultaten waaronder www.cycle-holidays.co.uk. Het ziet er niet echt een professionele 
website uit, maar meneer Maes besluit toch door te klikken omdat de zin: ‘The very best and biggest 
collection of Cycle Holidays online’ hem hoop geeft. En gelukkig, want het overzicht is inderdaad 
overweldigend. In de categorie Europe worden tips gegeven over Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Portugal, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Cyprus en Nederland (niets over België of Vlaanderen!). 
Groot-Brittannië en Scandinavië zijn aparte rubrieken. Wat verder in de resultaten merkt mama Maes 
www.cycling-for-softies.co.uk, misschien wel met een aanbod voor kinderen. Maar het blijken eerder 
tips te zijn voor 50-plussers die gastronomie en fietsen willen combineren in Frankrijk. 

We laten de familie Maes hun zoektocht verderzetten. Deze inleiding alleen om aan te tonen dat 
Vlaanderen zelden voorkwam in de zoekresultaten. De toerist die via zoekmachines op zoek gaat naar 
een fietsvakantie in Europa, zal de indruk krijgen dat Vlaanderen geen echt fietsland is. Ook op de blog 
www.tripconnect.com in de group Bicycling staat Vlaanderen niet bij de topbestemmingen. 

Wie een aanbod heeft voor de buitenlandse fietsende toerist, zal moeten maken dat hij hoog scoort in 
zoekmachines en aanwezig is op internationale verzamelsites en blogs. 

Toch een lichtpuntje. www.freewheelholidays.com heeft een aanbod in Vlaanderen: From Bruges to 
Ghent.

5. Illustrerend voorbeeld

http://www.cycle-holidays.co.uk
www.cycling-for-softies.co.uk
http://www.tripconnect.com
http://www.freewheelholidays.com
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VI.  Aan de slag
U staat op het punt uw toeristisch-recreatief product op het wereldwijde web te 
brengen of uw bestaande aanwezigheid rendabeler te maken. Deze beslissing is 
ingegeven door enerzijds de ‘verinternetisering’ van de maatschappij en anderzijds 
uw algemeen marketingplan. Aangezien het internet een alsmaar belangrijkere rol 
speelt in het leven van de toerist, moet dit medium ook een vaste plaats krijgen in uw 
marketingcommunicatieplan.

Uw intrede wordt voorafgegaan door een aantal noodzakelijke stappen. Tien om 
precies te zijn: 

 1. maak een marketingplan en marketingcommunicatieplan waarin onder  
  andere de doelstellingen en doelgroep wordt omschreven 
 2. stel een internet-marketingcommmunicatieplan op (zie vorig hoofdstuk)
 3. maak een User Needs Analysis (detecteer de behoeften van uw  
  bezoekers)
 4. maak een degelijke architectuur op voor uw website
 5. bouw uw website
 6. vul de teksten in (content)
 7. test uit of uw website functioneert (via verschillende browsers)
 8. zet uw website online
 9. analyseer de resultaten
 10. zorg voor een continue actualisatie

Vorige hoofdstukken hebben u voldoende input gegeven om een internet-
marketingcommunicatieplan op te maken. Punt 1 en 2 komen dan ook niet opnieuw 
aan bod.

> Lees ook ‘Boodschap van de toerist’ van Toerisme Vlaanderen.

1. Een zinvolle website
Wanneer is een toeristische website goed? Als hij mooi is en uw kennissen u 
feliciteren met de lay-out en de mooie foto’s van het hotel? Of wanneer hij gemakkelijk 
gevonden wordt via Google en toeristische portals en wanneer klanten u zeggen dat 
ze gecharmeerd en overtuigd waren door wat ze zagen op uw website? Dat kan 
een video of 360° filmpje van een gastenkamer zijn, de prijs van een overnachting, 
de creativiteit van het arrangement, de originele en recreatieve mogelijkheden die 
de regio biedt. Honderd en één redenen. Het aanbod op zich speelt uiteraard een 
belangrijke rol, maar ook de manier waarop die informatie bij de consument komt. 
Wat de doorslag geeft voor de toerist, is de som van alle dingen: een goed aanbod, 
een website die gemakkelijk terug te vinden is, een gebruiksvriendelijke lay-out, een 
concreet voorstel, betrouwbare referenties en een gemakkelijke afhandeling. Een 
goede website wordt bepaald door de som van alle kleine aandachtspunten.

Vooraf
Weet u waaraan u begint? Heeft u nagedacht over de rol die uw website moet 
vervullen, wie u wilt bereiken en wat het u mag kosten? Een aantal aandachtspunten 
op een rij: 

 • Waarvoor wilt u de website gebruiken? Heel concreet: om toeristen te  
  informeren over de mogelijkheden van de regio? Om arrangementen te  
  stimuleren en boekingen aan te moedigen? Om nieuwigheden snel en  
  efficiënt aan te kondigen? Om evenementen in de kijker te plaatsen? Om  
  fietskaarten te verkopen? Om toeristen een directe toegang te geven tot  
  aanbieders in de regio (met hyperlinks van diverse actoren)?
 • Wilt u een nationaal of internationaal bereik? Internationaal betekent 
  een meertalige website. Kunt u internationale toeristen op een kwalitatieve  
  manier ontvangen?
 • Kunt u tijd en geld investeren in een website?

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=342


30Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

 • Wie gaat uw website bouwen? Liever een professionele webbouwer dan  
  goedbedoelende familie of vrienden.
 • Wie gaat de website regelmatig (liefst constant) actualiseren?
 • Kunt u de tijdsdruk aan die gepaard gaat met het beantwoorden van vragen  
  die gesteld worden via de website? Hoeveel uur per dag heeft u (of een  
  medewerker) beschikbaar om het internetverhaal op te volgen?

Een website is zinvol als hij rendeert. Dat rendement heeft u voor het grootste deel 
zelf in handen. Door een goede voorbereiding, de juiste webbouwer, de juiste inhoud, 
de juiste updates. 

User Needs Analysis (online behoeftenanalyse) (stap 3)

Wat gaat u op uw website vertellen? Welke informatie moet u meegeven? U kunt dat 
bepalen met de natte vinger, op basis van uw marketingplan, uw mission statement, 
de eigenheid van uw toeristisch product, het profiel van uw doelgroep die u bepaald 
heeft in uw marketingplan. Als u echter geen rekening houdt met wat de user zoekt, 
wat zijn behoeften zijn en hoe hij denkt en zoekt, dan kan het heel goed zijn dat de 
user u niet vindt of uw website gewoon links laat liggen. Als hij geen antwoorden vindt 
op zijn vragen, surft hij gewoon verder. Herinner u mevrouw Maes in de inleiding. U 
moet een evenwicht vinden tussen wat de internetgebruiker zoekt en wat uw sterktes 
zijn. De inhoud van uw website moet een balans zijn tussen wat u wilt vertellen en wat 
de user wil weten. Wat wil de toerist vinden op uw website?

Ga in eerste instantie na wat de behoeften van de hedendaagse vakantieganger zijn. 
Studies kunnen u daarin helpen. Toerisme Vlaanderen publiceerde De Vlaanderen 
vakantieganger 2005. Hierin vindt u cijfermateriaal over de motieven, verlangens 
en de mening van toeristen. Deze gegevens vormen een basis. Niet alleen voor uw 
aanbod, maar ook voor uw communicatieaanpak. Ook op www.steunpunttoerisme.be 
vindt u boeiend cijfermateriaal: 

> download de toerismecahiers: De Vlaanderen-vakantieganger 2005 en Profielwijzer 
van de toerist  

Even belangrijk is te weten hoe de toerist zoekt op internet, welke woorden hij ingeeft 
in zoekmachines. Als u daar inzicht in heeft, dan kunt u die woorden of groepen van 
woorden aanwenden om uw website op te bouwen. 

U vertrekt van uw marketingplan en selecteert enkele woorden die typerend zijn voor 
uw toeristisch product. Deze items vormen de basis van uw website. Probeer in enkele 
zinnen te formuleren waar u voor staat, stip daarin uw kernwoorden aan. U kunt testen 
of ze voorkomen in zoekopdrachten door gebruik te maken van www.wordtracker.com. 
Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u op de betrokken website zelf. De resultaten 
van de beste zoekopdrachten bewaart u om te verwerken in uw content. De case op 
het einde van deze vormingsbrochure toont hoe deze tool toegepast kan worden.

Een derde manier om de verwachtingen van de zoekende internettoerist te analyseren 
is door zelf het internet te beleven. Door reisblogs te raadplegen, beoordelingen van 
hotels te lezen, resultaten van polls na te gaan en uw eigen klanten te bevragen.

Architectuur, bouw en content (stap 4)

Wilt u een goede (lees efficiënte) website ontwikkelen, dan moet u niet meteen naar 
een professionele webbouwer hollen. U moet er eerst zelf over nadenken. U weet 
beter dan wie ook wat uw noden en verwachtingen zijn. Maak een lijstje op van de 
toepassingen die u wilt, niet van websites die u mooi vindt. De belangrijkste vraag is: 
“Wat wilt u allemaal met uw website doen of bereiken?” De inhoud en de structuur zijn 
daar afhankelijk van. 
U kunt een overzicht geven van wandelroutes, een oproep doen om via de website 
mankementen aan de route te melden, hotelkamers rechtstreeks laten boeken, 
de beschikbaarheid van de kamers op het net zetten, arrangementen verkopen, 
reisverhalen verzamelen, busreizen verkopen, een gastenboek op uw website zetten.  
Uiteraard kan een professional u advies geven, maar hij kan niet in uw plaats beslis- 
sen wat de website voor u moet doen.

http://www.steunpunttoerisme.be
http://www.toerismevlaanderen.be/doc/showdocument.asp?iDocumentID=310
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=431
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=431
http://www.wordtracker.com
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Een heldere structuur en een weloverwogen content zijn de enige sleutels tot 
succes.

U moet het onderscheid kunnen maken tussen:

 1. content: teksten en beelden 
 2. structuur: architectuur van de website 
 3. toepassingen: wat moet de website kunnen? Interactie, online verkoop, een  
  CMS-systeem (Content Management System) om zelf teksten te kunnen  
  toevoegen en veranderen.
 
Wat u precies nodig heeft om dit te realiseren (programma), kunt u vragen aan de 
professional. Hij zal u helpen om uw wensen professioneel te vertalen. Wilt u zeker 
zijn van de kwaliteit die u krijgt, informeer dan even bij www.feweb.be, de federatie 
van webontwikkelaars.

Het is belangrijk dat de bezoeker zijn weg vindt en van de ene pagina naar de andere 
wordt geleid. Dit vraagt een specifieke manier van opbouwen en schrijven. 

Als u wilt dat de bezoeker blijft of terugkomt (om definitief zijn reis te boeken), dan 
moet u ervoor zorgen dat de website gebruiksvriendelijk is. Dat betekent:
 • vlot navigeerbaar (maximum 7 items in de navigatiebalk);
 • vlot leesbaar (korte paragrafen, spreektaal);
 • snel ingeladen (als het te lang duurt, is de bezoeker zo weer weg);
 • eenvoudig;
 • met een sobere lay-out;
 • gestructureerd met titels en tussentitels;
 • aantrekkelijk van inhoud;
 • actueel;
 • transparant.

Zorg voor een eenvoudige structuur

 • Kies maximaal 7 onderwerpen in de navigatiebalk bovenaan, meer impul- 
  sen kunnen onze hersenen moeilijk aan.
 • Overweeg welke inhoud waar moet komen. Er bestaan 4 types content:  
  inhoud waar de user naar op zoek is (pullcontent), inhoud die u wilt  
  meegeven (pushcontent), meerwaardecontent en servicecontent. 
 • Uw logo staat best links bovenaan, op elke pagina. Onder het logo zit een  
  link naar de homepage.
 • Het lege invulveld voor de zoekopdracht binnen uw site verwacht de user  
  rechts bovenaan.

Denk aan:

 • Homepage: daar kan de user altijd op terugvallen als hij zijn weg kwijt  
  is. Hij vindt er alle items die aan bod komen op de website.
 • Thema- en productpagina’s: probeer ze logisch op te bouwen en hou de  
  content kernachtig.
 • Pagina met informatie over de editor: wie bent u? Dit schept ver- 
  trouwen.
 • Disclaimer: zie het als de pagina waar u de rechten en de plichten van  
  zowel  de editor als de user op een rij zet. Kort en bondig, zonder al te veel zij- en  
  kanttekeningen.
 • Contactpagina: op deze pagina legt u uit hoe de bezoeker met u in contact  
  kan komen.
 • Sitemap: leg hierin kort de structuur van uw website bloot. Een schema  
  is het handigst. Zoekmachines (spiders) maken er ook gebruik van om een  
  website volledig te indexeren.
 • Zoekopdracht: hiermee kan de user snel en efficiënt door uw website  
  surfen en meteen op de juiste pagina terechtkomen.
 • Linkpagina: wordt geapprecieerd omdat de user dan verder kan surfen en  
  geleid wordt naar andere websites die in verband staan met uw website. 

http://www.feweb.be
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  Het is ook een manier om aan referral marketing te doen. Hyperlinks  
  uitwisselen zorgt voor een betere ranking in zoekmotoren.
 • E-form: laat mensen inschrijven op uw nieuwsbrief, informeer naar feedback  
  over uw website of laat de gebruiker via het formulier vragen stellen. Een  
  e-form biedt de mogelijkheid om informatie te verzamelen. Respecteer  
  altijd de wet op de privacy. Zie www.privacycommission.be.

Bouw een professionele website (stap 5)

Ga met uw mission statement, uw User Needs Analysis, uw verwachtingen ten opzichte 
van uw website en uw architectuurontwerp naar een professionele webbouwer. Hij zal 
u een voorstel formuleren waarin al deze elementen vervat zitten. Idealiter kiest u 
voor een CMS, een Content Management Systeem. Liefst een dat zijn deugdelijkheid 
al heeft bewezen. Schrijven op maat is tijdrovend, duur en houdt een risico in (fouten 
in de programmatie). Een CMS (Content Management System) heeft als voordeel dat 
u zelf, of een gespecialiseerd webwriter, uw teksten kunt invullen. En wat belangrijker 
is, dat u ze later ook zelf kunt aanpassen. 

Wie wil kan ook kant-en-klare sjabloonwebsites downloaden die er professioneel 
uitzien en waarbij u nog een relatief grote creativiteit aan de dag kunt leggen. Alles 
hangt uiteraard af van de omvang en functionaliteit die u van uw website verlangt.

Zorg voor een evenwichtige content (stap 6)

Zorg ervoor dat elke toerist bediend wordt en vindt waarvoor hij komt. De ene toerist 
zoekt echt vakantie-ideeën, de andere wil onmiddellijk reserveren of kopen, nog een 
andere wil dromen en vage plannen maken, nog een andere zoekt bevestiging van 
wat hij eerder ontdekte. Uw content moet beantwoorden aan elke verwachting en 
heeft dus ook verschillende doelstellingen. Men spreekt van:
 
 • pull content;
 • meerwaarde content;
 • push content;
 • service content.

Pull content biedt antwoorden op de vragen en verwachtingen van de toerist. De 
inhoud van de site wordt bepaald op basis van eerder gemaakte analyses. Wat zoekt 
de toerist precies? Uiteraard wordt er altijd uitgegaan van de USP’s en de eigenheid 
van de aanbieder. U moet niet uitsluitend fietsarrangementen op uw website plaatsen 
als uw reisbureau gespecialiseerd is in zon-, zee- en strandvakanties. U kunt uw 
website opbouwen rond kernwoorden die uw doelgroep ingeeft in zoekmachines. 
Maar u weet niet altijd wat belangrijk is voor uw potentiële klant. Wat motiveert hem? 
De 800 km fietswegen of de uitdaging van de steile hellingen? Het komt erop neer 
dat u open moet staan voor de verwachtingen en wensen van de toerist, zonder 
vooroordelen of veronderstellingen. 

Meerwaarde content
Soms overtuigt u mensen door meerwaarde te bieden. Niet dat u dingen gratis moet 
geven. Maar u kunt er wel voor zorgen dat de bezoeker van uw website iets ontdekt of 
iets leert. Bijvoorbeeld waar de naam van de wijk vandaan komt waar uw hoevehotel 
gelegen is, of wat koolzaad precies is en waarvoor het gebruikt wordt als dat het 
landschap letterlijk kleurt. Concreter nog: u kunt zorgen voor een routebeschrijving, een 
babysitreservatie, toeristische tips, het weerbericht en de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer.

Push content 
U moet niet alleen vertellen wat men graag wil lezen en wat men leuk vindt om te 
weten, u moet er ook voor zorgen dat er een transactie kan tot stand komen en dat 
het vertrouwen groeit tussen uzelf als editor en de gebruiker. 

http://www.privacycommission.be
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Er wordt nog veel ‘niet gekocht’ via internet omwille van een zeker wantrouwen. 
Dat kunt u zelf wegnemen door eventuele onzekerheid omtrent de fullfilment weg te 
nemen én de toerist naar zijn mening of ervaring te vragen. Schep duidelijkheid in 
prijzen en de omschrijving van uw aanbod.

Geef ook de nodige achtergrondinformatie mee over uzelf: wie u bent? wat doet u 
precies? Dit is content die niet gevraagd wordt door de user, maar die wel essentieel 
is.

Service Content 
Service content verschilt van meerwaarde content omdat het rechtstreeks met uw 
product te maken heeft. Zorg dat de toerist online kan boeken, een e-card kan 
versturen, een pagina kan doorsturen naar een vriend, makkelijk informatie kan 
printen.

Maak uw website ook interactief en laat toeristen hun ervaring delen met bezoekers 
van uw website. Als zij verrukt waren over de maaltijden of de omgeving, dan zullen 
zij dit met plezier melden in een online gastenboek.

Hoe schrijven voor internet ? 
 1. gebruik spreektaal en korte zinnen
 2. verwerk keywords (kernwoorden) in uw tekst
 3. schrijf in paragrafen van 4 à 5 lijnen
 4. gebruik titels en tussentitels
 5. opsommingen zijn makkelijker screenbaar dan prozatekst
 6. vertrek vanuit het standpunt van de user; wat heeft hij eraan?
 7. hou het duidelijk, eenvoudig en blijf bij de kern van de zaak

Testen (stap 7)

Test uw website eerst grondig uit. Er kunnen altijd foutjes inzitten, in de programmatuur 
of in de teksten. Werken alle links? Is de navigatie logisch? Komen de online 
formulieren op het juiste e-mailadres toe?
Vraag ook aan medewerkers, vrienden en kennissen om de website uit te testen en 
kritisch te beoordelen. U heeft weinig aan de commentaar ‘mooie website, schitterende 
beelden’ in uw gastenboek. 

Online gaan (stap 8)

U heeft uw eigen beeld van uw zaak leren loslaten en leren kijken door de bril van 
de toerist. Dat is een goede start. Surf ook eens rond op het net en kijk wat collega’s 
en concurrenten doen. Waar vindt u ze terug? Waarom zouden ze daar zijn? Als uw 
website klaar is, kunt u hem op het wereldwijde web loslaten.

Een naam kiezen
Als u een website wilt, dan heeft u ook bepaalde doelstellingen. ‘De meeste B&B’s 
hebben een eigen website’, is geen motivatie. ‘U kunt als toeristische regio niet 
achterwege blijven’, evenmin. ‘Ik wil meer buitenlandse toeristen naar de streek 
halen’, wel. ‘Het moet meer reservaties opbrengen’, ook. Op het net aanwezig zijn, 
betekent ook gevonden worden door potentiële toeristen. Een goede en logische 
naam helpt, want:
 • hij bezorgt u een betere plaats in de ranking van zoekmachines,
 • hij vertelt waarvoor u staat,
 • helpt bij het zoeken op gevoel.

U krijgt bij het afsluiten van uw internetabonnement een aantal gratis megabytes ter 
beschikking. Die zijn ruim voldoende om een eenvoudige website aan te maken. De 
provider wijst u meteen een internetadres toe. 
Meestal is die samengesteld als volgt: http://www.providernaam.be/jouw_naam_of_
code. Een voorbeeld: http://users.skynet.be/jagerij of users.pandora.be/jan.mieke.
bastiaens.  Niet echt sexy als u een regio of hotel wil promoten in het buitenland.

http://users.skynet.be/jagerij
users.pandora.be/jan.mieke.bastiaens
users.pandora.be/jan.mieke.bastiaens
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U kunt uw naam ook zelf kiezen, bijvoorbeeld http://www.vlaanderen-vakantieland.be. 
In dit geval moet u de naam wel officieel aanvragen bij de instantie die de registratie 
van domeinnamen coördineert. Voor België is dit http://www.dns.be. Op de website 
van DNS wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een domeinnaam kunt aanvragen. 

Registratie bij zoekmachines
U weet onderhand dat u best rekening houdt met het surfgedrag van de user. Als 80% 
van de users zijn surfsessie start met een zoekopdracht, dan weet u dat u aanwezig 
moet zijn in de zoekresultaten van zoekmachines. U kunt uw website gratis registeren 
bij www.google.com en www.yahoo.com

10 tips om goed te scoren in 
zoekmachines 

1. Bepaal vóór u aan uw website begint de zoekopdrachten waarmee toeristen  
 naar uw informatie op zoek zouden kunnen gaan. Met andere woorden, leg  
 een aantal kernwoorden vast waarmee u denkt dat toeristen op zoek gaan naar  
 uw soort van informatie. Laat vrienden en kennissen hetzelfde doen voor u.  
 Vraag aan hen welke woorden zij zouden ingeven in een zoekmachine om de  
 website van uw product te vinden. Check deze woorden op www.wordtracker. 
 com.

2. Verwerk de woorden of combinaties van woorden die hoog scoren in uw  
 webteksten. Gebruik ze liefst in het begin van een zin of in titels.  Zorg dat de  
 titels een samenvatting zijn van de inhoud van de paragrafen.

3. Maak je website op met zoekmachinevriendelijke technieken.  Vermijd overtollige  
 Flash en frames. Een sitemap is een zeer handig instrument en wordt door de  
 zoekrobots gewaar-deerd.  

4. Zoekmachines screenen tekst, geen beeld. Zorg dus dat u bovenaan uw pagina  
 tekst voorziet.

5. Woorden in ‘bold’ (vetgedrukt) worden door zoekmachines meer gewaardeerd.  
 Ga bepaalde kernwoorden dus vet plaatsen.

6. Raadpleeg www.googlerankings.com voor meer advies. Een hele goede  
 handleiding vindt u ook op www.seoguru.nl. 

7. Sommige gespecialiseerde bedrijven bieden diensten aan om uw website te  
 optimaliseren zodat hij goed scoort in de zoekresultaten. Zorg er echter voor dat  
 uw website niet over-geoptimaliseerd wordt. U valt door de mand en de  
 zoekmachines zetten uw website op een zwarte lijst.

8. Zorg dat uw taal verzorgd en zonder fouten is. 

9. Maak een gratis account aan bij zowel www.google.com als www.yahoo.com.  
 Het zal u een flink eind op weg helpen in de zoekresultaten.

10. Check regelmatig uw score. Pas eventueel uw kernwoorden aan op basis van  
 uw User Needs Analysis.

http://www.vlaanderen-vakantieland.be
http://www.dns.be
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.wordtracker.com
http://www.wordtracker.com
http://www.googlerankings.com
http://www.seoguru.nl
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
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U heeft een goede website en scoort vrij goed in zoekmachines, wat nog?
Het is tijd om u echt te lanceren op het net.

 • Stuur een e-mailing naar collega’s uit de regio zodat ze van uw website  
  afweten, wissel zoveel mogelijk hyperlinks uit.  
 • Verwittig de toeristische diensten die voor u van belang zijn. Geef ze een korte  
  samenvatting van de inhoud van uw website.
 • Verwittig de pers (zowel de geschreven als de online pers).
 •  Plaats uw website op zoveel mogelijk portaalsites en probeer te achterhalen 
  hoeveel u wordt aangeklikt (eventueel aan de hand van een pay per click- 
  systeem)
 • Stuur een mail naar vrienden en kennissen met de vraag de mail ook door  
  te sturen, koppel er eventueel een wedstrijd aan (met gratis tickets,  
  overnachting of producten). Zorg er in ieder geval voor dat er doorgeklikt  
  wordt. De e-mailing mag er niet uitzien als spam, maar als een verdiende  
  mond-aan-mond reclame. Gebruik de functie ‘tell-a-friend’.

Analyse (stap 9)

U kunt van uw eigen website statistieken raadplegen met bezoekersaantallen en 
surfgedrag. Analyseer alle cijfers die beschikbaar zijn. Meestal stelt de server ze gratis 
ter beschikking. U kunt onder andere nagaan hoeveel bezoekers uw website telt. 
Vergelijk het in de tijd. Het is waarschijnlijk dat u bepaalde perioden meer bezoekers 
noteert dan andere. Vaak is het ook mogelijk om na te gaan welke rubrieken het 
meest worden bezocht. Op die manier weet u meteen waar u vooral aandacht moet 
aan besteden. U kunt ook nagaan waar de bezoekers vandaan komen.

Onderhoud van een website (stap 10)

Uw website staat op het net, hij wordt gevonden en regelmatig bezocht. Nu moet u er 
ook voor zorgen dat hij regelmatig aangepast en geüpdate wordt. Een website waar 
‘beweging’ in zit, is aantrekkelijker voor een herhaalbezoek. 
Statistieken en analyses leren u veel over de opbouw van uw website. Misschien 
moet u na verloop van tijd uw website bijsturen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw website actueel blijft?
 • Stel een redactieraad samen met gedeelde verantwoordelijkheid.
  Overleg regelmatig over de invulling en vernieuwing van de website.
 • Werk minstens 1 uur per dag aan uw website
 • Kies voor een gebruiksvriendelijk CMS (Content Management System) waar  
  u zelf, of een van uw medewerkers kan mee werken. Het laat u toe ten allen  
  tijde tekst en foto’s aan te passen.
 • Introduceer een evenementenkalender of voeg af en toe ‘nieuwtjes’ toe.
  Zorg ervoor dat de oude berichten verdwijnen van uw website.
 • Plaats uw gastenboek duidelijk zichtbaar op de homepage, verstop het niet in  
  een achterkamerpagina. Vraag aan uw gasten of ze een bericht nalaten op  
  uw website, het hoeft niet altijd in een traditioneel ‘gouden boek’.
 • Beantwoord binnen de 24 uur al uw mails.
 • Voed eventueel zelf een discussieforum.
 • Zorg dat alle informatie actueel is. Oude prijzen, reizen die volgeboekt zijn,  
  arrangementen die uit het aanbod werden gehaald en oude verhalen die als  
  nieuw worden verkocht, horen niet thuis op uw website.
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Tips voor een efficiënte
toeristische website 

• Zorg dat de toerist met voeling voor uw product u tegenkomt in zoekmachines. 
 Integreer kernwoorden in uw website. 
• Uw website moet snel inladen. Technologie die de snelheid van uw website  
 vertraagt en foto’s van een ongeschikt formaat, kunt u beter vermijden.
 Users zijn ongeduldig en het aantal degelijke alternatieven is groot genoeg.  
 Bovendien boeken heel wat toeristen hun reis op het werk, zij willen de surftijd  
 beperken tot het strikt noodzakelijke.
• Surfers houden van een frisse en professionele look. Het zorgt voor meer  
 vertrouwen. De eerste aanblik moet het profiel van uw toeristisch product  
 weergeven, zonder te vervallen in langdurende intro’s met zware sfeerfoto’s en  
 poëtische teksten. Hou het simpel en accuraat. 
• Foto’s moeten duidelijk zijn en aangepast van formaat voor internet zodat ze  
 snel inladen. Geef zowel sfeerbeelden als details. Denk opnieuw na over wat de  
 toerist wil zien van uw product. Toon alleen die beelden die typerend zijn, die  
 meteen vertellen waar het over gaat. U moet wel eerlijk blijven en de dingen  
 tonen zoals ze zijn.
• Sta open voor een interactie met uw bezoekers. Zorg dat ze u kunnen bereiken,  
 dat ze weten wie u bent. Geef ze het gevoel dat opmerkingen en suggesties  
 welkom zijn. Bied hen een plaats aan waar ze hun ervaring kwijt kunnen. Voor u  
 is het opvangen van toeristen of het aanbieden van een reis uw werk, voor de  
 toerist bent u zijn vakantie, en die moet per definitie goed verlopen.
• Zorg dat mails en reservaties onmiddellijk worden beantwoord.
• Volg zelf de ontwikkelingen op het internet. Als u buitenlandse toeristen wil  
 aantrekken of u heeft te kampen met grote concurrenten, dan moet u ook zorgen  
 dat u concurrentieel bent op internet. Het gevecht om de toerist wordt hoe langer  
 hoe meer gevoerd op het net. U moet ook hier uw concurrenten een stapje voor  
 zijn.
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2. Vloek en zegen van e-mailing
E-mailing wordt steeds vaker geïntegreerd in een communicatie-actie. Ook Toerisme 
Vlaanderen maakt er gebruik van. Er zijn wel heel wat regels waar u zich moet aan 
houden. De wet op de privacy zorgt voor heel wat beperkingen. U kunt niet zomaar 
mensen waar u toevallig een e-mail adres van hebt, opnemen in uw database en 
regelmatig commerciële mailtjes sturen. Wanneer is een e-mailing zinvol? 

Totaal onbekenden kunt u geen e-mailing versturen, want dat is spam. U kunt dus 
alleen klanten en users die met u in contact kwamen en uitdrukkelijk lieten weten dat 
ze van u e-mail wensen te ontvangen, benaderen met een e-mailing. Spam kan niet. 
Bovendien bouwt u ook geen vertrouwensrelatie op als u de wet op de privacy aan uw 
laars lapt. Raadpleeg www.privacycommission.be.

In welke omstandigheden wordt een e-mailing geapprecieerd door de ingeschreven 
user of klant?

 • U heeft kamers vernieuwd en wenst trouwe klanten daarvan op de hoogte te  
  brengen. U biedt korting aan om de nieuwe kamers uit te proberen.
 • U heeft een nieuw bier op de markt gebracht en wenst uw klanten uit te  
  nodigen op een proeverij.
 • U heeft een aantal citytrips toegevoegd aan uw programma en wenst eer- 
  dere klanten te informeren over de nieuwe bestemmingen. U stelt hen een  
  concreet aanbod voor met een speciale prijs voor goede klanten.
 • U weet dat bepaalde toeristen interesse hebben in uw regio en stuurt hen een  
  paar ideeën en arrangementen die alleen de komende weken geldig zijn.
 • Liefhebbers van busreizen willen graag op de hoogte blijven als er nieuwe  
  afreisdata zijn voor bepaalde bestemmingen. Zij appreciëren het zelfs als 
  u dat doet voordat de bewuste reis volgeboekt dreigt te zijn.
 • Seizoensgebonden evenementen aankondigen kan perfect via e-mailing.

Zorg er in ieder geval voor dat:

 • u over een goed klantenbestand beschikt;
 • u een concreet voorstel hebt (als u een waslijst aan weetjes of nieuwtjes wilt  
  meedelen, gebruikt u beter een e-zine);
 • u in verzorgde taal uitlegt wat de mensen moeten doen om in te gaan op uw  
  voorstel;
 • u de mail personaliseert. Er bestaan computerprogramma’s die dat perfect  
  kunnen! Zij koppelen de naam van de user aan het e-mail adres en de  
  interesses die werden ingegeven bij de inschrijving;
 • u een verzorgde lay-out, een aantrekkelijk beeld gebruikt en een vertrouwde  
  aanblik geeft;
 • u de e-mailing opvolgt en fullfilment (uitvoering van de gemaakte afspraken)  
  voorziet.
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Hoe verzamelt u
‘correcte’ e-mailadressen 

Alleen correcte e-mailadressen vormen de basis van een bruikbare database. Met 
algemene adressen bent u niet veel. info@eenbedrijf.be levert u geen bruikbaar 
adres op voor een toeristische e-mailing. U weet niet waar de mail terechtkomt en 
wie hem leest. Vaak veranderen mensen ook van mailadres. U moet er dus voor 
zorgen dat uw e-mailbestand correct blijft en dat u het constant actualiseert. 

Controleer uw verzendberichten. Haal foute adressen onmiddellijk uit uw bestand en 
organiseer af en toe een actie die u toelaat uw bestand aan te passen. 

Vooraleer u iemand een e-mailing toestuurt moet u hem daarvoor de toestemming 
vragen. Deze toestemming kan u op twee manieren vragen:

 1. opt-in : de eigenaar van het e-mailadres geeft de toestemming om zijn adres  
 op te nemen in een bestand en berichten van u te ontvangen.

 2. dubbele opt-in: de eigenaar is reeds ingeschreven op een mailinglist, maar  
 moet zijn inschrijving bevestigen, via een link in een mail die hij ontvangt, voor  
 hij berichten krijgt.

Opgelet: Vroeger bestond ook de opt-out mogelijkheid. Het adres is opgenomen in 
een bestand en de eigenaar moet zichzelf uitschrijven indien hij geen verdere e-mails 
wenst te ontvangen (unsubscribe). Indien hij zich niet uitschrijft, blijft hij berichten 
ontvangen. Deze manier van werken is in strijd is met de Privacywetgeving. Zij werd 
vroeger wel vaker gebruikt, maar is vandaag strafbaar.



39Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

3. Wat is een e-zine?
In de toeristische sector worden nieuwsbrieven courant gebruikt, vooral in een B2B-
context. Maar in principe kunt u ook een nieuwsbrief sturen naar klanten. 

Een nieuwsbrief wordt gekenmerkt door:
 • een overzicht van diverse feiten en losstaande gebeurtenissen (daar waar e- 
  mailing in principe maar één boodschap of aanbod bevat);
 • zijn vaste structuur en herkenbare, verzorgde lay-out;
 • het periodiek karakter;
 • het gebruik van illustrerende beelden;
 • de mogelijkheid voor de user om zich in en uit te schrijven;
 • het vrijblijvend karakter;
 • korte berichten met een eventuele ‘Lees meer’ of doorverwijzing naar een  
  contactpersoon (link naar e-mailadres) of website (link naar url).

Een e-zine heeft verschillende doelstellingen:
 • de klant of de pers informeren over nieuwigheden;
 • mensen naar uw website lokken;
 • de relatie met uw klanten onderhouden.

Wie regelmatig e-zines verstuurt, werkt best met een vaste structuur en vormgeving. 
Gezien de grote hoeveelheid spam die op ons afkomt, appreciëren mensen een 
vertrouwde omgeving.

4. Blogs
U weet ondertussen wat een blog is. Hoe kunt u dit instrument nu zinvol integreren 
in uw internetmarketingplan? Om dat aan te tonen, geven wij graag een illustrerend 
voorbeeld. 

Stel, u baat een camping uit. Niet zomaar een camping, een kindvriendelijke camping. 
Een plaats waar kinderen bij wijze van spreken baas zijn. Het is de bedoeling dat zij 
zelf hun dag indelen, eten maken, bestellen op restaurant, naar feestjes gaan. De 
ouders worden geduld, hun vrienden gaan voor.

U kunt de sfeer die op zo’n camping heerst nooit uitleggen in een gewone folder, op 
een website of via e-mailing. Het enige wat u kunt doen is de kinderen zelf aan het 
woord laten, niet zomaar een getuigenis, maar heel tastbaar, day-to-day. 

U besluit een blog te maken. In dit geval een zeer goed idee. De werking van uw 
camping verloopt immers een beetje in dezelfde sfeer. U biedt de accommodatie aan 
en bepaalt de grote lijnen, de bezoekers vullen het in.

Wat wilt u bereiken met de blog? Dat is een vraag die u eerst moet beantwoorden. 
In dit geval:

 • u bekend maken op het internet;
 • uw filosofie en uzelf voorstellen;
 • de sfeer laten proeven;
 • de accommodatie toelichten;
 • kinderen aan het woord laten om te getuigen;
 • dagverslagen maken van leuke gebeurtenissen;
 • input en feedback verzamelen van bezoekers;
 • een echt community-gevoel creëren waardoor toevallige bezoekers van  
  de blog geprikkeld worden om de camping ook echt te bezoeken;
 • een archief aanleggen van leuke verhalen.

Om de blog op gang te trekken, moet u zelf eerst voldoende input voorzien en de users 
warm maken om te reageren en zelf ook hun mening te geven. Eindig uw eigen bijdrage 
altijd met een open vraag waar users geneigd zijn een antwoord op te formuleren.
U moet dagelijks zelf leesvoer aanreiken, prikkelen of zelfs uitdagen. Ouders op 
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een speelse manier tegenover de kinderen plaatsen, uitlokken dat ze enthousiast 
meedoen aan de discussie. Ook getuigenissen van ouders zijn goed. Zij zullen de 
andere ouders geruststellen dat het allemaal heel ok is en inderdaad ook leuk. De 
kinderen (en de ouders) bouwen een vriendenkring op die heel sterk is. 

Een blog haalt u gewoon van het internet. www.blogs.com of blog.com voorzien in 
voldoende ideeën en modellen. U leert er ook stap voor stap een blog op te bouwen. 
Een eigen blog opstarten is op zich niet zo moeilijk. Respons losweken wel. U kunt 
ook aansluiten bij een blogplatform. Dat zal het al heel wat makkelijker maken. 

www.blogs.com
blog.com
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VII. Waar gaat het internet naartoe?
Het internet wordt steeds interactiever. Vroeger bestonden uitsluitend statische 
websites met content die niet evolueerde en waar geen interactie met de user mogelijk 
was. Door de introductie van een nieuwe programmeertaal werd dit plots wel mogelijk, 
zodanig zelfs dat het vandaag de user is die het heft in handen heeft. In de toekomst 
zal het internet nog meer geïntegreerd worden in andere media. Radio, tv, internet en 
mobiele telefonie worden aan elkaar gelinkt.

Web 2.0. breekt massaal door, ook in het toeristisch segment. De user beïnvloedt 
meer en meer de mening van andere toeristen omdat er massaal beoordelingen 
worden gepost en community’s gestart. Reizigers vertellen graag over hun ervaringen. 
Boekingsites introduceerden al geruime tijd het systeem van de beoordelingen en 
commentaar. Met succes. Als een reiziger ergens een kamer wil boeken, kan hij 
meteen lezen hoe eerdere bezoekers de accommodatie beleefd hebben. Ook Toerisme 
Vlaanderen koppelde een community-luik aan www.vlaanderen-vakantieland.be. Wie 
een arrangement uit het Vlaanderen Vakantieland-aanbod uitprobeerde, kan nu ook 
zijn mening kwijt op de website. 

Editors die ervaring hebben met het beoordelingssysteem, zijn veelal positief over de 
reacties. Het levert waardevolle feedback op waardoor men het aanbod kan bijsturen 
als dat nodig is. 

Toeristen die boeken via internet gaan ook echt op zoek naar beoordelingen en 
ervaringen. Het geeft hen meer vertrouwen in wat ze kopen of reserveren.

Er komen steeds meer reisblogs, reisaanbiedingen op MySpace, regiobesprekingen 
op Wikipedia, mooie landschapsfoto’s van amateurfotografen op Flickr, meer 
hotelbesprekingen op Tripadvisor en meer reisverslagen op YouTube. De toerist zal 
zoeken naar manieren om de impressies die hij kreeg via het internet te verifiëren: 
een beoordeling van een andere toerist checken, een reportage van een B&B op een 
blog lezen, foto’s en filmpjes van zijn vakantiebestemming opzoeken, kijken wat zijn 
vriend hem doormailde.

> Raadpleeg het artikel “Online reviews en ratings” in Seizoen Lente 07 op www.toe- 
rismevlaanderen.be.

http://www.vlaanderen-vakantieland.be
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=49
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=49
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VIII. Case
Website en mediamix voor een aanbieder van plattelandstoerisme.
Tool: Wordtracker.

1. Situatieschets
Landbouwbedrijf De Zoetekauw in een van de toeristische regio’s in Vlaanderen startte 
vorig jaar met hoeve- en plattelandsproducten. De producten worden rechtstreeks 
op de boerderij verkocht. Er werd een winkeltje, een proeflokaal en een terras 
geïnstalleerd om de klanten sfeervol en kwalitatief te kunnen ontvangen. Omdat de 
hoeve op het kruispunt van twee fietsroutes en een wandelroute ligt, wordt het terras 
drukbezocht op zonnige dagen. Het toerisme in de streek zit in de lift. Op vraag van 
zowel de toeristische diensten als de recreanten wordt nu werk gemaakt van een 
B&B-formule. De Zoetekauw heeft 4 kamers in een gerenoveerde schuur. De uitbaters 
willen hun zaak meer naambekendheid geven en denken aan een eigen website. Ze 
willen vooral meer bezoekers aantrekken in het laagseizoen. Wat moeten of kunnen 
ze doen wetende dat hun budget beperkt is en hun internetervaring minimaal? Verder 
dan mails versturen en enkele vertrouwde websites bezoeken, komen de eigenaars 
niet. 

2. Algemeen advies aan de uitbater:
 • Beleef eerst zelf het internet. Surf rond, zoek, ervaar, participeer aan fora  
  en blogs, leer zoeken via zoekmachines en neem deel aan discussiegroe- 
  pen. Een basisopleiding internet ware natuurlijk ideaal. 

 • Stel de vraag of u mikt op binnenlandse of buitenlandse toeristen. Die  
  analyse hoort thuis in een marketingplan en marketingcommunicatieplan.  
  De beslissing heeft consequenties op vlak van de taalkeuzes voor  
  communicatie. 

 • Omschrijf duidelijk de communicatiedoelstellingen omtrent de website.

 • Om een website te kunnen opbouwen moet de Zoetekauw eerst een  
  behoefteanalyse maken van de potentiële klanten. Waar gaan toeristen  
  met interesse in plattelands- en fietstoerisme naar op zoek als ze het 
  internet, en meer bepaald zoekmachines raadplegen? Welke woorden  
  gebruikt de toerist in zoekmachines als hij op zoek gaat naar logiesvormen  
  zoals de Zoetekauw? Deze woorden dienen als basis voor de content- 
  opbouw van de website. 

 • Om te checken of de vooropgestelde woorden effectief ingegeven worden in  
  zoekmachines, raadpleegt u eerst www.wordtracker.com.

3. User Needs Analysis
    (op basis van Wordtracker)
Op basis van de Wordtracker keywords-analyse wordt eerst de pullcontent vastgelegd 
en de website architectuur uitgetekend (zie hoofdstuk 6).

De pullcontent wordt daarna uitgebreid met de pushcontent, meerwaarde- en 
servicecontent (zie hoofdstuk 6).

Het onderzoek verloopt als volgt:

 1. Er wordt op basis van de omschrijving van de Zoetekauw een woordenlijst  
  opgesteld die dient als uitgangspunt voor het onderzoek (door de editor  
  opgemaakt).

http://www.wordtracker.com
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 2. Met behulp van Wordtracker wordt onderzocht welke van deze woorden  
  effectief voorkomen in zoekopdrachten.

 3. Daarna worden de zoekopdrachten “gewogen” in relatie tot Google.com. Er  
  wordt nagegaan voor de laatste 90 dagen hoeveel webpagina’s deze  
  zoekopdrachten bevatten. Deze resultaten geven een beeld van de  
  concurrentie.

 4. Op basis van deze meting worden de zoekopdrachten geclusterd. Zij  
  vormen de basis van de rubrieken voor de pullcontent.

Omschrijving Zoetekauw
Op basis van de activiteiten, de diensten en de vermoedelijke interesses van de 
Zoetekauw wordt er een woordenlijst opgemaakt. Deze woordenlijst bevat zelfstandige 
naamwoorden (enkel- en meervoud) en werkwoorden. In totaal werden het 119 
zoektermen (Tabel 1 als bijlage).

Behoeftenanalyse aan de hand van Wordtracker
Wordtracker inventariseert alle zoekopdrachten van de laatste 90 dagen en dit 
wereldwijd. Het omvat een database van meer dan 300 miljoen zoekopdrachten in 
alle talen. Het internet is globaal en dus ook meertalig. Een bepaald woord kan in 
verschillende talen een betekenis hebben.  

Op basis van de 119 termen die werden geselecteerd om de Zoetekauw te omschrijven, 
zijn 17.583 zoekopdrachten teruggevonden in de database van Wordtracker. 173 er- 
van werden weerhouden. Deze selectie is zeer belangrijk voor de verdere internet- 
marketing van de Zoetekauw.  

Het waardevolle en creatieve van dergelijke lange lijsten van zoekopdrachten zit hem 
in de manier waarop u ze bekijkt en gebruikt. U heeft een open geest nodig. Vaak 
stuit u op termen waar u in de eerste plaats niet zou aan denken. Dit biedt nieuwe 
inzichten en mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de termen in relatie staan tot de 
geplande productontwikkeling. Daarnaast is het ook mogelijk dat evidente termen 
geen resultaat opleveren. Een indicatie om na te denken over het aanbod.

Google.com is de belangrijkste zoekmachine wereldwijd met 47% van alle 
zoekopdrachten. Er is een onderscheid tussen Google.com en Google.be. Google.be 
is een extract van Google.com op basis van land en taal (Tabel 2 als bijlage). 

Hoe de resultaten interpreteren?
Men kan nagaan of een bepaald keyword een goede ranking oplevert. Het woord 
‘water’ levert 585.000.000 zoekresultaten op. Met andere woorden, het is weinig 
waarschijnlijk dat men een top 30-ranking behaalt voor deze zoekopdracht? 
Realistischer is het om een goede ranking te bekomen voor ‘stroop’. Dit woord levert 
1.080.000 zoekresultaten op.

Indien de Zoetekauw een perfecte website zou maken waarin al deze zoektermen 
vervat zitten, dan zou de website binnen de 90 dagen 17.573 bezoekers kunnen 
realiseren via Google.com.

Welke conclusies kan men trekken?

 • Er zijn veel meer webpagina’s dan zoekopdrachten (de verhouding tussen  
  vraag en aanbod). Dit is een normaal resultaat. Het internet is zeer  
  concurrentieel.  

 • Per keyword zijn er weinig zoekopdrachten. Het is zinloos om de keywords  
  afzonderlijk te beoordelen. Best is het om de keywords thematisch te  
  clusteren en dan te beoordelen.

 • Niet alle woorden uit de woordenlijst van Zoetekauw zijn terug te  
  vinden in de resultatenlijst. Dit komt omdat ze niet allemaal gebruikt 
  worden als zoekopdracht.



44Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

Clusteren van de resultaten
Om een gebruiksvriendelijke website te bekomen heeft u maximaal zeven 
hoofdrubrieken nodig. Probeer dus zoektermen te groeperen in clusters. Welke naam 
u ze precies geeft is in dit stadium nog niet belangrijk. Het dient alleen om categorieën 
te onderzoeken.

In het geval van de Zoetekauw werden deze clusters gemaakt: 

 • Voeding: alles wat te maken heeft met koken en eten, zowel de ingredienten  
  als de recepten.
 • Natuur: de termen die slaan op natuur. Daar zijn landbouwgerelateerde  
  termen niet inbegrepen.
 • Recreatie: ontspanning en vakantie.
 • Infrastructuur: welk type infrastructuur is er aanwezig en wordt er  
  gezocht.
 • Gebruikersprofielen: kind, gezin en familie zijn klassieke omschrijvingen  
  van gebruikersprofielen.
 • Locatie: de geografische ligging met de specifieke benoeming.

Bekijk Tabel 3 (zie bijlage). De rubriek waarvoor de meeste zoekopdrachten gegeven 
worden, is ‘voeding’. Het levert 14.900 zoekopdrachten op gedurende de laatste 90 
dagen. Maar het blijkt ook veel concurrerende webpagina’s op te leveren in Google.
com.
‘Natuur’ levert een gelijkaardige score op: 13.992 zoekopdrachten en 1.057.660.829 
concurrerende webpagina’s. De rubriek ‘Recreatie’ geeft 10.629 zoekopdrachten.

Hieruit kan de Zoetekauw concluderen dat het zijn website zal moeten opbouwen 
rond drie belangrijke rubrieken: voeding, natuur, recreatie.

‘Infrastructuur’ levert amper 1.628 zoekopdrachten op, ‘gebruikersprofielen’ (395 
zoekopdrachten) en ‘locatie’ (96 zoekopdrachten) scoren nog slechter.

Hieruit kan samengevat worden:

De bezoeker wenst zich in de natuur te 
ontspannen en lekker te eten. Waar en met 
wie hij dat doet is minder belangrijk.
Maar: de belangrijkste rubrieken geven vorm aan de pullcontent. Het is de informatie 
waar de user naar op zoek is. Beschouw het als een lead, een opstapje naar een 
nauwer contact.

In uw pushcontent zijn ’infrastructuur’ en ’locatie’ wel heel belangrijk. Deze informatie 
heeft een direct verband met uw aanbod en leidt ook naar verkoop.

• Voeding

Opvallend is dat ‘streekspecialiteiten’ bijzonder slecht scoren, maar dat er wel 
aandacht is voor ‘recepten’ en ‘koken’. Daarom is het verstandig om op de website 
van Zoetekauw recepten te publiceren op basis van de hoeveproducten die worden 
aangeboden (Tabel 4 als bijlage).

Tip: Is het organiseren van kooklessen geen interessant idee? Een kookweekend?

• Natuur

Binnen de rubriek ‘natuur’ blijkt er veel interesse voor:
 • natuurlijke elementen: water, grond;
 • planten en dieren: fruit, kip, ei, …;
 • natuurbewustzijn: de aarde ontdekken, natuurlijk genezen, wat kan ik doen  
  tegen de opwarming van de aarde.
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De rubriek ‘natuur’ op de website van Zoetekauw moet bijgevolg een omschrijving 
bevatten van de natuurlijke omgeving, een gedetailleerde uitleg over de planten en 
dieren op de boerderij. Het meest verrassende is het natuurbewustzijn. Dit is een 
actueel thema waar men kan op inspelen (Tabel 5 als bijlage).

• Recreatie

Voor de rubriek ‘recreatie’ zijn verschillende subthema’s aan de orde: 

 • Het thema ‘fietsen’ is razendpopulair. Niet zozeer de fietsvakantie,  
  maar wel merknamen (Batavus) en technische informatie worden  
  opgezocht. Daarom kan ook nagedacht worden over een specifieke  
  invulling van de rubriek.
 • Vakantie en op vakantie gaan is een tweede thema.
 • Opvallend zijn de activiteiten voor kinderen. Het kind vormt een belangrijk  
  element binnen de recreatie.

(Tabel 6 als bijlage)

• Infrastructuur

De combinatie van hoeve en Bed & Breakfast is een duidelijk resultaat binnen deze, 
zij het minder belangrijke, categorie (Tabel 7 als bijlage).

• Gebruikersprofiel

Het duidelijkste gebruikersprofiel is het kind. Er is veel minder aandacht voor het 
gezin, wat nochtans onlosmakelijk verbonden is met het kind en de familie.  

De website voor de Zoetekauw zullen we vooral benaderen vanuit het kind.  Dit is 
de Pull-content.  Het gezin en de familie behoren tot de push-content. (Tabel 8 als 
bijlage).

• Locatie

De locatie moet onderdeel zijn van de pushcontent. Er zijn zeer weinig zoekopdrachten 
voor de regio en de provincie. Dit is een algemeen verschijnsel.

Waar de Zoetekauw gelegen is, doet minder terzake. Als het maar een natuurlijke 
omgeving is waar men kan ontspannen en genieten.

Uit deze analyse blijkt dat het vaak combinaties zijn binnen het aanbod die zorgen 
voor meerwaarde en bezoekers (Tabel 9 als bijlage).

4. Mediamix
Alleen investeren in zoekmachinemarketing geeft een te beperkte en onvolledige mix. 
Het is ook nodig om zich in te schrijven in diverse (toerisme)portaals en alternatieve 
internettoepassingen uit te proberen. 

De globale communicatiemix kan er als volgt uitzien:

• Eigen website bestaande uit: 
 - pullcontent opgebouwd op basis van de Wordtracker-analyse;
 - pushcontent met tarieven van kamers en hoeveproducten;
 - reservatieformulier en beschikbaarheidoverzicht (servicecontent);
 - arrangementenoverzicht (pushcontent);
 - bestelformulier en tarieflijst hoeveproducten (servicecontent);
 - informatie over de omgeving met fiets- en wandelmogelijkheden (meer- 
  waardecontent);
 - info over picknickmand met eigen producten, fietsverhuur, fiets- en  
  wandelkaarten, evenementenkalender van de regio, bezoek aan de boerderij,  
  boerderijnamiddag voor de kinderen;
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 - informatie over de eigenaars;
 - inschrijven nieuwsbrief;
 - feedbackformulier voor online gastenboek.

• Registratie van de website op verschillende zoekmachines. Dit kan door de 
website aan te melden bij een zoekmachine (lees de instructies op de betrokken 
zoekmachines). 

• Aanmaken van een blog over het reilen en zeilen op de boerderij. Eventueel een 
fictieve auteur creëren, bijvoorbeeld een koe die haar versie van de feiten vertelt. 
De boer of boerin kan regelmatig recepten op de blog zetten en vragen om ze uit te 
proberen en te beoordelen. Vakantiegangers kunnen hun foto’s of video’s op de blog 
plaatsen, ...

• Via eBay kunnen last-minute kamers worden aangeboden, maar ook bijvoorbeeld 
afgedankte lege confituurpotten, oude fruitbakken. Zorg in ieder geval voor een goede 
opvolging.

• Registratie op verschillende portaals, directories en startpagina’s (over hoeve- en 
plattelandstoerisme, -producten, regiowebsite, ...)

• Versturen van een persbericht aan zowel de geschreven pers als de online pers. 
Elke krant of magazine heeft vandaag zijn online versie. Ook Belga beschikt over een 
online nieuwsbrief.  Er zijn ook gespecialiseerde nieuwssites zoals www.6minutes.be, 
www.cultuurnet.be, het.reiswijzer.net, www.wegwijzer.be.  

• Een e-zine versturen naar vrienden, kennissen, collega’s en de sector. Tell-a-friend 
functie toevoegen!

• Als de website één à twee maand online staat, de statistieken raadplegen (aangereikt 
via de webserver) en eventueel de website aanpassen.

• De blog zeer regelmatig updaten en voeden!

• Een nieuwe e-zine maken om de update van de website aan te kondigen en de 
nieuwe abonnees een concreet aanbod te doen via een e-mailing.

Een belangrijk aandachtspunt in dit verhaal is de meertaligheid. Indien gekozen wordt 
voor een eentalige (nl) website, dan moet men beseffen dat men zich ook uitsluitend 
tot Vlaanderen en Nederland richt.

www.6minutes.be
www.cultuurnet.be
het.reiswijzer.net
http://www.wegwijzer.be
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IX. Besluit
De toeristische sector verwacht dat tegen 2008 bijna 40% van alle effectieve boekingen 
rechtstreeks via internet verloopt. Vandaag raadpleegt bijna iedereen die toegang 
heeft tot het net het World Wide Web om er toeristische informatie en inspiratie te 
zoeken. Het is bijgevolg voor élk toeristisch product lonend op een of andere manier 
present te zijn.

Het is echter al lang geen kwestie meer van er gewoon te zijn, wel van ‘gezien’ te 
worden in de chaos. Een kwalitatieve site die rekening houdt met de wensen van 
de gebruiker en antwoorden formuleert op afgebakende vragen, is de enige optie. 
Het is belangrijk dat u de toerist kent, dat u weet waar hij naar op zoek is en hoe 
hij zoekt. Een renderende aanwezigheid op het internet vraagt een kennis van de 
internetgebruiker, een kennis van de toeristische sector, en bovenal een doorleefde 
kennis van het medium zelf. 

Content, creativiteit en integratie zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle 
internetgang. De inhoud van een site is minstens even belangrijk als de vorm. U 
moet aandacht besteden aan de informatie die u geeft en de manier waarop u die 
formuleert. Creatief omgaan met internet betekent zijn toepassingen kennen en de 
grenzen ervan verleggen. U moet het medium pro-actief inschakelen en vriend en 
vijand verbazen met uw geïntegreerde aanpak. 

Internet is geen geïsoleerd gegeven. Het is een communicatie- en verkoopsinstrument. 
Beschouw het als een onderdeel van uw masterplan dat toekomstperspectieven biedt 
in een geglobaliseerde toeristische wereld. 

Wie de vruchten wil plukken van internetinvesteringen, moet bereid zijn het medium 
maximaal te exploreren en te beleven.

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007
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BIJLAGEN
7 Stellingen om over na te denken, 
tegen te spreken of te beamen
Als u deze vormingsbrochure heeft doorgenomen, dan ontwikkelde u vermoedelijk 
ook een mening over onderstaande stellingen.
Sommige beantwoorden aan de boodschap van de brochure; andere stellingen 
gaan er lijnrecht tegenin. Neem ze dus niet zomaar voor waar aan. Het is vooral de 
bedoeling om u aan de hand van deze stellingen te laten nadenken over het gebruik 
van internet in het algemeen en toegepast op de toeristische sector in het bijzonder. 

 1 Het internet zal de komende jaren beter gestructureerd en overzichtelijker  
  worden.  Het zal makkelijker  worden om toeristen te bereiken.  

 2 Het surfgedrag van de internetgebruiker zal het toeristisch aanbod  
  beïnvloeden.

 3 De impact van internet zal in de komende jaren nog toenemen. De toerist  
  zal in de toekomst alleen nog boeken via internet. Het heeft geen zin om  
  nog te investeren in klassieke media.

 4 Web 2.0 toepassingen ondermijnen het vertrouwen van de toerist in het  
  toeristisch aanbod. Een aanbieder heeft het profiel van zijn toeristisch  
  product niet meer in de hand.

 5 Een webbouwer moet meer rekening houden met de marketingdoelstel- 
  lingen en de verwachtingen van de uitgever. De editor blijft verantwoordelijk  
  voor de content en de architectuur van de site. Hij moet de inhoud van zijn  
  website zelf bepalen, permanent bijsturen en beheren.

 6 Investeren in een goede aanwezigheid op het internet is ook voor kleine  
  bedrijven een rendabele onderneming.

 7 Een uitgever moet minstens 1 uur per dag spenderen aan het bijsturen en  
  verwerken van zijn internetinformatie.
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10 tips om van uw website een  
verkoopsinstrument te maken

 1. Verkoopt u iets of kan de bezoeker online boeken? Zorg dan dat hij de  
  pagina met het reservatieformulier of de verkoopmodaliteiten makkelijk vindt  
  en kan inladen. Maak het de bezoeker niet te moeilijk. Hoe eenvoudiger en  
  duidelijker het aanbod, hoe sneller u een transactie realiseert. Zorg dat alle  
  pagina’s snel op het scherm verschijnen en dat een reservatie, boeking of  
  verkoop in een beperkte tijd kan gebeuren.

 2. Zorg dat uw website er professioneel uitziet: ga voor een heldere structuur, een  
  doordachte content, een verzorgde lay-out, een snelle navigatie.

 3. Maak dat de bezoekers doelgericht en efficiënt kunnen surfen door uw website.  
  Voeg voor alle zekerheid een sitemap en een zoekfunctie toe.

 4. Benut impulsverkoop en crosssellingmogelijkheden op uw website. Plaats  
  advertenties over nevenproducten, zorg dat de bezoeker op elke pagina in  
  contact komt met een concreet (verkoops-) aanbod. Varieer dat aanbod zodat  
  de bezoeker niet het gevoel heeft dat een bepaald artikel hem opgedrongen  
  wordt.

 5. Heeft de bezoeker geboekt, bedank hem en wijs hem ook op de mogelijkheid  
  om een diner te reserveren of een picknickmand te bestellen. Grijp de  
  bedanking aan om de omzet op een vriendelijke manier te verhogen.  

 6. Bied verschillende betaalmogelijkheden aan. Niet iedereen wil betalen met  
  visa of kan een online overschrijving uitvoeren. Hetzelfde geldt voor een  
  reservatie. Zorg dat men op diverse manieren kan reserveren: via mail, fax,  
  telefoon of met een onlineformulier.

 7. Vertel wie u bent en hoe men u kan contacteren. Zorg er ook voor dat deze  
  informatie duidelijk zichtbaar is. 

 8. Voeg een feedbackformulier toe. Op die manier creëert u een groter vertrouwen  
  tussen uzelf en de user. De klant kan het formulier gebruiken om extra  
  informatie aan te vragen of zijn mening te geven over uw product. 

 9. Beantwoord mails en feedbackformulieren binnen de 24 uur. Ook dit zorgt  
  voor een groter vertrouwen. 

 10. Zorg dat een toevallige surfer die midden in uw website terechtkomt, makkelijk  
  zijn weg vindt naar de homepage en de verkoopspagina. Help hem ook om  
  uw informatie eenvoudig te bewaren of op te slaan zodat hij bij een latere surf- 
  sessie uw website heel snel terugvindt.
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Woordenlijst

a
“ask an expert”: manier om een zoekopdracht te verfijnen, je vraagt aan een expert 
om een specifieke vraag uit een specifiek domein te beantwoorden. Voorbeeld: http://
answers.yahoo.com of http://www.askanexpert.com
 
alttag: alternatieve teksttag voor een afbeelding in een webpagina. Een tekst in html-
code die uw browser toont als u over een afbeelding gaat. Een alttag speelt een 
belangrijke rol bij het indexeren van webpagina’s voor zoekmachines en is noodzakelijk 
voor de toegankelijkheid van de site voor blinden en slechtzienden.

algoritme: een reeks samenhorende instructies in programmeertaal die een opdracht 
moeten uitvoeren, bijvoorbeeld een zoekopdracht in een zoekmachine. Het algoritme 
bepaalt de manier waarop zoekmachines de volgorde van de zoekresultaten 
weergeven.

automatische doorverwijzing: een internetadres kan worden gekoppeld aan 
een ander adres. Met een automatische doorverwijzing zal de user vanzelf op een 
bepaalde gewenste website terechtkomen.

b
B2B (Business to Business): communicatie tussen bedrijven onderling. 

backbone: een soort van ruggengraat, een netwerk waarop andere netwerken 
worden aangesloten. Een backbone laat communicatie met andere netwerken toe. 
Een backbone is een fysieke hogesnelheidsverbinding, die meestal bestaat uit 
glasvezel of coax.

banner: letterlijk vertaald een ‘vaandel’, internetpubliciteit die vergelijkbaar is met een 
advertentie in printmedia. Banners bestaan in diverse vaste formaten en zijn daardoor 
overal inzetbaar.

Belgian Internet Mapping: jaarlijkse internetstudie van Insites Counsulting die het 
internetgebruik in ons land in kaart brengt. 

blog: afkorting van weblog, soort internetdagboek, kan permanent worden aangepast 
en biedt mogelijkheden om interactief te communiceren met users.

browser: ook ‘Web-viewer’ of ‘Client program’ genoemd, kan vertaald worden als 
‘rondneuzer’. Het is een softwarepakket dat het mogelijk maakt om op een eenvoudige 
manier informatie op internet op te zoeken. Bekende browsers zijn Netscape, Firefox 
en Internet Explorer.

B2B:

c
channel: internetinformatiebron die doelgericht informeert of toegang verleent tot 
een bepaalde sector of groep van bedrijven, organisaties, personen. Voorbeeld: 
boekingchannels waar users rechtstreeks hun hotel kunnen boeken. 

chatten: het voeren van een gesprek door het heen en weer typen van tekst. Ontstaat 
tussen twee of meer computergebruikers. Een chat heeft het karakter van een gewone 
babbel, er wordt zin na zin geschreven en onmiddellijk geantwoord. 

chatroom: ook wel chatbox, een virtuele plaats op het internet waar er kan gechat 
worden met een of meerder chatters.

CMS: Content Management System, software die je toelaat om zelf tekst en inhoud 
aan een website toe te voegen en te beheren.

community: users die samen een soort gemeenschap starten op internet, zij delen 
pagina’s en communiceren over een bepaald thema.
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d
disclaimer: een kort stukje tekst waarin een organisatie erop wijst dat de informatie 
in een boodschap alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat de organisatie 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie (bron: 
Taaltelefoon). Op een website omvat het de samenvatting van een privacy statement 
en de gebruiksaanwijzing. 

discussieforum: een virtuele plaats op het internet waar er over een bepaald thema 
kan gediscussieerd worden. 

domeinnaam: de naam van een website die gelinkt is aan een internetadres. Meestal 
bevat het de naam van een organisatie en een achtervoegsel van twee of drie letters 
dat de soort organisatie aangeeft of het land van het domein. 

downloaden: het inladen (kopiëren) van een internetdocument (bijvoorbeeld muziek 
of video) op je computer. Er gebeurt een transfer van een externe webserver naar een 
lokale computer. 

e
e-banking: bankverrichtingen over internet vormen een van de belangrijkste 
internettoepassingen.

e-card: elektronisch wenskaartje dat over internet verstuurd wordt.

e-commerce: het online afhandelen van commerciële transacties.

e-mail: elektronische post over internet.

e-mail marketing: marketingmethode die gebruik maakt van elektronische post.

e-zine of e-newsletter: regelmatige nieuwsbrief via elektronische post.

e-form: formulier dat ingevuld en verstuurd wordt via internet. Het biedt de mogelijkheid 
om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen.

eBay: populaire veilingsite op internet.

editor: maker en uitgever van een website.

extensie: ook wel achtervoegsel genoemd, onderdeel van een domeinnaam, laatste 
twee of drie letters om een land of soort organisatie aan te geven.

f
Flash: een softwareprogramma in video formaat voor het bouwen van websites, 
vooral gebaseerd op visuele effecten.

forum: een virtuele plaats op het internet waar verschillende users discussiëren over 
een bepaald thema of onderwerp.

frames: een onderdeel van een webpagina die op haart beurt een andere pagina 
kan bevatten. De informatie op de verschillende pagina’s kan individueel worden 
bestuurd. Men kan de content onafhankelijk van elkaar aanpassen. Frames zijn 
zoekmachineonvriendelijk.

fullfilment: het opvolgen van bestellingen via internet.

g
googelen: zoeken via een zoekmachine op internet, meestal bedoelt men hiermee 
via de zoekmachine Google.

Google: populaire zoekmachine
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Google Adsense: advertentieaanbod van Google. Het laat toe om Google Adwords 
te plaatsen op andere websites.

Google Adwords: advertentieaanbod van Google bestaande uit een link naar uw 
website + korte omschrijving van de inhoud. U betaalt alleen als er op de link geklikt 
wordt.

group of newsgroup: ook wel nieuwsgroep, een soort elektronisch prikbord waar 
iedereen zijn mening kan ophangen. Ook is het mogelijk om op de mening van 
andere mensen te reageren. Er zijn nieuwsgroepen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen te vinden. Er is een speciaal programma nodig om nieuwsberichten te 
kunnen lezen of te versturen (posten). Newsgroups noemt men ook wel USENET. 

h
homepage: startpagina van een website.

hit: aantal keer dat er geklikt wordt op een webpagina. Het aantal hits is daarom veel 
groter dan het aantal websitebezoekers!

hosting: Het plaatsen van een website bij een webserver. Via een hostingbedrijf is 
een website zichtbaar voor andere users.
 
html-code: Hyper Text Markup Language, een opmaaktaal voor het bouwen van 
websites. Dankzij verschillende hulpprogramma’s kan vrijwel iedereen een html-
pagina bouwen. Voorbeeld:

<html>
<head>
<title>Dit wordt mijn Titel</title>
</head>
<body>
<h1>Dit is HoofdKopTitel 1</h1>
<p>En hier staat een paragraaf (alinea)</p>
</h2>We kunnen ook een OnderKopTitel gebruiken</h2>
<p>En ook die kan gevolgd worden door een paragraaf</p>
</body>
</html>

i
indexeren: een manier om orde te scheppen in de chaos. Google heeft een index 
opgemaakt met daarin meer dan acht miljoen url-adressen. Alle pagina’s kregen op 
een objectieve manier een beoordeling en PageRank. Een PageRank kan je niet 
kopen. 

interactie: directe communicatie tussen editor en user en users onderling. Er worden 
mails gestuurd, meningen gegeven, vragen beantwoord, ...

intranet: een private internetomgeving die binnen eenzelfde bedrijf of organisatie 
blijft, enkel toegankelijk voor de leden van dat bedrijf. Meestal wel gelinkt aan het 
World Wide Web. Ook wel EWW genoemd, het Enterprise Wide Web.

IP-nummer: Elke computer die met het internet is verbonden heeft een zogenaamd 
IP-adres. Dit is een uniek getal dat bestaat uit vier getallen gescheiden door een punt. 
Bijvoorbeeld: 194.23.18.2.

k
keyword: kernwoord dat de essentie van je activiteit of website weergeeft. Deze 
kernwoorden worden gebruikt in zoekmachines om websites op te zoeken. Keywords 
zijn een onderdeel van de meta-tags.

kruimelpad: een manier om aan te duiden waar de bezochte webpagina zich bevindt 
binnen de structuur van de website. Voorbeeld: home > overnachten > hotels > Hotel 
De Spreeuw.
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Door deze hiërarchische weergave weet de user dat de pagina van Hotel De Spreeuw 
een onderdeel is van de rubriek hotels binnen overnachten. De namen van de 
verschillende rubrieken bevatten een hyperlink. De user kan dus eenvoudig naar een  
bovenliggend niveau surfen.

l
link/hyperlink: doorverwijzing naar een internetadres of e-mailadres.

m
metatag: onderdeel van de html-code, wordt gebruikt om aanvullende informatie te 
geven over de pagina. Verborgen onderdeel van een webpagina dat noodzakelijk is 
voor de zoekmachines en de browser.

metazoekmachine: zoekmachine waarmee de user een zoekopdracht bij ver-
schillende zoekmachines ingeeft. De resultaten van de verschillende zoekmachines 
worden gecombineerd in één overzicht.

n
navigatiebalk: visuele horizontale balk met een vastgelegde volgorde van thema’s 
en aanklikbare webpagina’s op een website.

navigeren: bewegen of surfen binnen een website

p
pay per click: betaalsysteem voor webvertising. De adverteerder betaalt alleen voor 
de aangeklikte doorverwijzingen.

portal: ook wel portaalsite genoemd, verzamelsite met informatie over een bepaald 
thema, fungeert als toegangspoort tot het internet.

provider: letterlijk betekent het ‘leverancier’, het is een bedrijf dat internetdiensten 
aanbiedt, waaronder toegang verlenen tot het internet.

pull content: inhoud van een website die tot doel heeft de user de informatie te 
verschaffen waarnaar hij op zoek is.

push content: inhoud van een website die de editor in staat stelt om de user te 
overtuigen en tot kopen aan te zetten, te boeken of te reserveren. De user wordt in 
een bepaalde richting geduwd.

r
ranking: volgorde van websites in de zoekresultaten van zoekmachines.

referral marketing: marketingtechniek die gebaseerd is op referenties en wederzijdse 
links. Het is een van de belangrijkste onderdelen van het zoekmachine algoritme.

robots: een klein software pakket dat webservers afschuimt op zoek naar leesbare 
webcontent om te indexeren binnen de zoekmachine.

router: een apparaat of software op een computer dat twee of meer verschillende 
computernetwerken aan elkaar verbindt, bijvoorbeeld internet en een 
bedrijfsnetwerk.

RSS: Men is het niet helemaal eens over de verklaring van de afkorting. De meest 
gangbare is ‘Really Simple Syndication’. Het is een toepassing van de internettaal XML 
(Extensible Markup Language). RSS wordt vooral gebruikt bij blogs of nieuwssites 
om de user op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes. Via een eenvoudig 
programma kan de user de laatste updates van een website lezen. Populair is het 
lezen van de krant via RSS.
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s
Search engine: zie ook zoekmachine

SEO: Search Engine Optimalisation, zoekmachine optimalisatie dus. Verzameling tech- 
nieken die de score van een website in de zoekmachineresultaten kunnen verbeteren. 

server: Een server is een computer die diensten verleent aan meerdere computers 
in een netwerk. Zo kan een server harddiskruimte beschikbaar stellen aan meerdere 
mensen. Zo’n server heet een fileserver. 

sitemap: de korte samenvatting van de website. Het is een schema met links naar de 
betrokken pagina’s. 

skyscraper: een hoge, smalle banner.

spam: ongevraagde e-mails met commerciële berichten. Spam versturen is 
strafbaar.

spiders bots of crawlers: zie robots

t
tell a friend: mailtoepassing om een vriend of kennis op de hoogte te brengen van 
een bepaalde webpagina of bericht. Werkt via een e-formulier.

u
url: acroniem van uniform resource locator, het adres dat de elektronische locatie 
van een Internet-bron (bestand) aangeeft. Een url bestaat meestal uit vier gedeelten: 
protocol, server (of domein), pad en bestandsnaam. 

usability: ook wel internetgebruiksvriendelijkheid.

user: internetgebruiker of surfer

User Generated Content: inhoud van een website die door de users zelf wordt 
toegevoegd. Term uit Web 2.0.

User Needs Analysis: analyse van de noden en verwachtingen van de users.

v
verzamelpagina: webpagina met links van websites die over eenzelfde thema 
handelen.

verzamelsite: Een website die informatie verzamelt rond eenzelfde thema. Zie ook 
portal of directory (startpagina).

viral marketing: internetmarketingmethode die erop gericht is zoveel mogelijk via het 
‘tell a friend’ systeem te werken en informatie te laten doorsturen naar vrienden en 
kennissen.

vortal: zeer gespecialiseerde portal, meestal gelinkt aan een portal, bijvoorbeeld de 
toeristische site van een gemeente. 

w
Web 2.0: internettoepassing, evolutie van een verzameling websites van editors naar 
een platform voor interactieve toepassingen voor users. Je hebt geen programma 
nodig om een website aan te maken, alleen een browser om internetdocumenten te 
delen. 

website: een verzameling webpagina’s die een geheel vormen (via hun adres) en 
gestockeerd zijn bij een server.

websitearchitectuur: de structuur en opbouw van een website. Zie ook navigatie. 
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webvertising: adverteren op internet.

Wikipedia: Wikipedia: een project van de Wikimedia Foundation, een in Florida 
gevestigde organisatie zonder winstoogmerk. Het doel van Wikipedia is om in elke 
taal een complete, rechtenvrije encyclopedie op het web te creëren. De artikelen in 
deze encyclopedie worden geacht een neutraal gezichtspunt in te nemen. Omdat de 
artikelen door elke bezoeker bewerkt kunnen worden, geeft Wikipedia echter geen 
garantie wat betreft de juistheid van de informatie.

World Wide Web: een onderdeel van het internet, het is de verzameling van alle 
onderling gekoppelde computers waarop multimedia-inhoud (bijvoorbeeld websites) 
wordt aangeboden en die snel kan worden doorzocht met behulp van hyperlinks. 

z
zoekopdracht: je geeft een opdracht aan een zoekmachine om voor jou iets te 
zoeken op het internet, meestal gebeurt dat aan de hand van woorden of combinaties 
van woorden.

zoekmachine: ook wel zoekmotor of search engine, 

zoekmachinemarketing: een marketingtechniek om aan de hand van zoekmachines 
je website makkelijk te laten vinden.

zoektermen: woorden of combinaties van woorden die je ingeeft in een zoekmachine 
om bepaalde websites te vinden.

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007



57

Interessante websites

1. Websites bouwen:
www.dns.be
www.feweb.be
www.wordtracker.com
www.privacycommission.be
www.googlerankings.com
www.leerplatform.com
www.insites.be
www.paypal.com
www.ogone.be
www.google.com/adsense 

2. Zoekmotoren:
www.google.com
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.kartoo.com
www.lycos.com
www.hotbot.com
www.msn.com

3. Toerisme achtergrond: 
www.toerismevlaanderen.be
www.guidea.be
www.steunpunttoerisme.be
www.insites.be
www.duurzaam-toerisme.be
www.hotelmarketing.com
www.tripadvisor.com
www.travolution.co.uk

4. Reisblogs:
www.ecotourismblog.com
www.instablogs.com/popular/travel
http://nl.travelblog.be

5. Channels:
www.bookings.com
www.hotelboeken.com
www.weekendesk.com
www.hotelboeken.be
www.hotels.be
www.tobook.com
www.expedia.com
www.leisureplanet.com
www.bedandbreakfast.com
www.inpakkenenwegwezen.nl
www.weekendjeweg.nl
www.hotelspecials.nl
www.concierge.com

6. Reisportals:
www.wegwijzer.be
www.worldtravellers.net
www.looktravel.biz
http://travel.yahoo.com
www.eurotrotter.com
www.vakantiewijzer.nl
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7. Algemene portals:
www.about.com
www.excite.nl
www.lycos.com
http://home.about.com
www.mns.com
www.zita.be
www.skynet.be

8. Web 2.0:
www.ebay.be
www.kapaza.be
www.2dehands.be
www.youtube.com
www.tripadvisor.com
http://video.google.com
http://groups.yahoo.com
www.myspace.com
www.secondlife.com
http://nl.wikipedia.org
www.flickr.com
www.tripconnect.com
www.zoover.nl

9. Blogsjablonen:
http://blogs.skynet.be
http://blogs.linknet.be
http://blogs.seniorennet.be
http://zita.be/blogs
www.digs.be
www.blogs.com
www.blog.com
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Tabellijst Wordtracker Case 
Zoetekauw

Tabel 1: woordenlijst met 119 zoektermen

aardbei groenten perenboom

aardbeien grond perenjenever

aarde haspengouw perensap

akker hoeve platteland

akkers hoeve-ijs plattelandsproducten

appelbomen hoeveproducten proeven

appelboom ijs recept

appelen ijsje recepten

appelsap ijsjes rundsvlees

asperge jenever schuur

asperges jeneverbessen senioren

bed and breakfast kaas shoppen

bessen kaassoorten slapen

bezoeken kalf smaak

bezoeker kalfsvlees smaken

biologisch kamer specialiteit

boer kamers specialiteiten

boerderij kazen streekgerecht

boerin kinderen streekgerechten

boomgaard kip stroop

boomgaarden kippen terras

culinair kippevlees toerisme

dagtrip koe toerist

derde leeftijd kok uitgaan

ei koken uitstap

eieren landbouw vakantie

fiets landbouwbedrijf verblijf

fietsen landbouwer verblijven

fietsroute landelijk vlees

fruit limburg vleessoorten

fruitbomen logeren wandel

fruitboom logies wandelen

fruitsap medioren wandelroute

gastronomie midweek water

genieten natuur weekend

gerecht natuurlijk weide

gerechten nieuwerkerken weiden

gezin overnachten winkel

gezinnen peren zuivel

groente perenbomen  
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Tabel 2: Resultaten zoekopdrachten en aantal 
gevonden webpagina’s met keywords (13/04/2007)

Keyword Zoekopdrachten 
Aantal keer dat het woord de 
afgelopen 90 dagen voorkwam 
in zoekopdrachten

Aantal Webpagina’s 
Waarin het keyword voorkwam 
in Google.com

water 9.722 585.000.000

fruit 3.720 162.000.000

bed and breakfast 1.489 23.000.000

fiets 250 14.200.000

weekend 245 213.000.000

stroop effect 239 76.600

kip 186 14.000.000

kip pardue 171 179.000

ei 151 205.000.000

vakantie 98 39.800.000

boer 81 16.000.000

kinderen 75 50.600.000

koe 71 8.170.000

kok 64 17.500.000

stroop test 64 107.000

evenementen limburg en 
noorbrabant

42 0

asperges 34 1.880.000

kinderen voor kinderen 32 285.000

senioren 30 33.500.000

recept 28 19.100.000

terras verkapping 
zonwering

28 0

kaas 23 7.940.000

winkel 22 51.500.000

grond 20 23.000.000

gastronomie 18 84.000.000

stroop 17 1.080.000

midweek 16 5.640.000

kippen 14 3.590.000

slapen 13 8.720.000

limburg 12 35.700.000

fietsen webwinkel 10 4

het belang van limburg 10 753.000

ter hoeve 10 14.000

toerisme digitale televisie 10 0

boerderij 9 5.540.000

ijs 9 5.420.000

soya kaas 9 18.800

buikspek recepten 8 1

cursus bakkenen koken 8 0

ik wil mijn kinderen zien 8 207
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kazen film 8 3

natuur en boek 8 217.000

achterderaileur fiets 7 0

fiets kopen online 7 6

internet fietsen 7 73

kip sonnier 7 742

limburg cheese 7 948

natuur 7 28.900.000

gps pda fiets 6 74

kalf 6 1.130.000

kip blackshire 6 594

kip stockwell 6 2.670

koe magen 6 5

natuurlijk leren 6 55.000

paasbrunch voor kinderen 6 3

uitgaan 6 13.600.000

vakantie alleenstaande 
ouders met kinderen

6 0

abonnement groente 5 3

de aarde ontdekken 5 202

gazelle fietsen 5 19.900

intiatief kleine gemeenten 
limburg

5 0

kamer 5 31.900.000

landelijk bouwen 5 35

loeiende koe 5 619

mbk fietsen 5 2

recepten room 5 6

routeplanner fiets 5 1.150

shoppen 5 12.300.000

smaak 5 7.260.000

spelletjes kinderen 5 20.500

stappers noord limburg 5 0

te koop hoeve 5 3.880

toerisme opleiding 5 2.720

weiden 5 8.190.000

zomerkamp 2007 
kinderen

5 1

avance fiets 4 0

budget koken 4 290

engelen leraren kinderen 4 0

feestjes voor kinderen 4 1.990

fietsen te koop 4 20.800

galgplaatsen limburg 4 0

haspengouw 4 278.000
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haspengouw 
streekgerecht

4 0

hoe moet je kamer 
schoonmakenhuisstofmijt

4 0

hoe motiveer je kinderen om 
te spreken in een tweede taal

4 0

hoeve beestenspul 4 133

kip touraine 4 0

kraak & smaak 4 171.000

landbouw 4 13.100.000

natuurlijk genezen 4 36.400

natuurlijk verven rode kool 4 0

nederlands voor kinderen 4 48.400

nederlandstalige recepten 4 3.680

nieuwe hemel en nieuwe 
aarde

4 579

paasbrunch kinderen 4 3

paasdag kinderen 4 42

kinderen willen niet 
nederlands spreken

4 0

recepten rundvlees 4 1.600

schuur 4 2.610.000

spoorwegen senioren 
kaart

4 0

tennisles kinderen 4 1

vtm koken rcepten 4 0

wijnproeven limburg 4 3

afslanken recept 3 1.200

batavus fietsen 3 19.300

biologisch rozenwater 3 0

de natuur van vroeger 3 208

doven kinderen in de 
sport

3 0

duurzaam toerisme 3 301.000

ehbo kinderen cursus 3 0

eieren 3 4.170.000

electrisch senioren bed 3 4

fiets motor electrisch 3 0

fietsen en bromfietsen 3 86.400

genieten 3 15.600.000

geroosterde kip kerrie 
recept

3 0

gesprekken met kinderen 3 10.100

gezin 3 10.900.000

gezondheidsrisico stroop 3 0

glutenvrij lactosevrij 
recepten

3 0

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

Keyword Zoekopdrachten 
Aantal keer dat het woord de 
afgelopen 90 dagen voorkwam 
in zoekopdrachten

Aantal Webpagina’s 
Waarin het keyword voorkwam 
in Google.com



63

groente 3 3.120.000

hoe een koe een haas 
vangt knecht

3 0

hoe motiveer je kinderen 
om te praten

3 0

hoeve te koop 3 36.200

homepages gastronomie 3 50

inductief koken 3 0

italiaans ijs 3 21.100

kind en gezin 3 342.000

koken in de magnetron 3 655

kraak smaak 3 119.000

lachende koe 3 11.600

lengte kinderen 3 306

logies 3 2.740.000

luxe hotel kamer 3 363

marsepeintaart recept 3 0

merkmode voor kinderen 3 4

migraine kinderen 3 3

nationale fiets projecten 3 1.090

opwarming van de aarde 
vragen

3 2

overgewicht kinderen 3 11.200

pannekoeken recept 3 704

peultjes soep recept 3 0

recept stroopwafels 3 8

recept veganisme 3 0

recepten aperitief coctail 3 0

romantisch hotel limburg 3 5

sauna limburg belgie 3 7

snor fiets 3 993

sparta fietsen 3 12.300

tweedehandsbeurs kind 
en gezin limburg

3 0

vastgoed huur limburg 3 0

verslag verhaal viool 
kinderen

3 0

vervelende kinderen 3 719

vlees 3 6.060.000

vrouw op de fiets 3 22.100

wat kan ik doen tegen de 
opwarming van de aarde

3 0

aardbei charlotte 2 2

adhd kinderen 2 30.800

asperge 2 1.010.000

baby slapen 2 1.530
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bessen 2 668.000

boerderij huren 2 1.440

boerderij zorgvrij 2 751

broodbeleg recepten 2 3

budget recepten 2 9.670

caloriearme recepten 2 874

chocolade maken limburg 2 0

fruitboom 2 18.700

gerecht 2 18.200.000

jenever 2 523.000

natuur vakantie 2 17.100

nieuwerkerken 2 425.000

peren 2 1.170.000

Totalen 17.573 1.821.858.160

Gemiddelde 102 10.592.199
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Tabel 3: Clusterresultaten (13/04/2007)

Voeding 14.900 1.237.801.026

Natuur 13.992 1.057.660.829

Recreatie 10.629 996.169.244

Infrastructuur 1.628 138.636.811

Gebruikersprofiel 395 129.275.043

Locatie 96 1.456.963
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Tabel 4: Voeding (13/04/2007)

water 9.722 585.000.000

fruit 3.720 162.000.000

stroop effect 239 76.600

kip 186 14.000.000

kip pardue 171 179.000

ei 151 205.000.000

boer 81 16.000.000

kinderen 75 50.600.000

koe 71 8.170.000

kok 64 17.500.000

stroop test 64 107.000

asperges 34 1.880.000

recept 28 19.100.000

kaas 23 7.940.000

gastronomie 18 84.000.000

stroop 17 1.080.000

kippen 14 3.590.000

ijs 9 5.420.000

soya kaas 9 18.800

buikspek recepten 8 1

cursus bakkenen koken 8 0

kazen film 8 3

kip sonnier 8 7.742

limburg cheese 7 948

kalf 6 1.130.000

kip blackshire 6 594

kip stockwell 6 2.670

koe magen 6 5

paasbrunch voor kinderen 6 3

abonnement groente 5 3

loeiende koe 5 619

recepten room 5 6

smaak 5 7.260.000

budget koken 4 290

feestjes voor kinderen 4 1.990

kip touraine 4 0

kraak & smaak 4 171.000

nederlandstalige recepten 4 3.680

paasbrunch kinderen 4 3

recepten rundvlees 4 1.600

vtm koken rcepten 4 0

wijnproeven limburg 4 3

afslanken recept 3 1.200

biologisch rozenwater 3 0

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

Keyword Zoekopdrachten 
Aantal keer dat het woord de 
afgelopen 90 dagen voorkwam 
in zoekopdrachten

Aantal Webpagina’s 
Waarin het keyword voorkwam 
in Google.com



67

eieren 3 4.170.000

genieten 3 15.600.000

geroosterde kip kerrie 
recept

3 0

gezondheidsrisico stroop 3 0

glutenvrij lactosevrij 
recepten

3 0

homepages gastronomie 3 50

inductief koken 3 0

italiaans ijs 3 21.100

koken in de magnetron 3 655

kraak smaak 3 119.000

marsepeintaart recept 3 0

overgewicht kinderen 3 11.200

pannekoeken recept 3 704

peultjes soep recept 3 0

recept stroopwafels 3 8

recept veganisme 3 0

recepten aperitief coctail 3 0

vlees 3 6.060.000

aardbei charlotte 2 2

asperge 2 1.010.000

bessen 2 668.000

broodbeleg recepten 2 3

budget recepten 2 9.670

caloriearme recepten 2 874

chocolade maken limburg 2 0

gerecht 2 18.200.000

jenever 2 523.000

peren 2 1.170.000

Totalen 14.900 1.237.801.026

Gemiddelde 207 17.191.681
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Tabel 5: Natuur (13/04/2007)

water 9.722 585.000.000

fruit 3.720 162.000.000

kip 186 14.000.000

ei 151 205.000.000

koe 71 8.170.000

asperges 34 1.880.000

grond 20 23.000.000

kippen 14 3.590.000

natuur en boek 8 217.000

natuur 7 28.900.000

kalf 6 1.130.000

de aarde ontdekken 5 202

loeiende koe 5 619

weiden 5 8.190.000

natuurlijk genezen 4 36.400

de natuur van vroeger 3 208

duurzaam toerisme 3 301.000

eieren 3 4.170.000

groente 3 3.120.000

hoe een koe een haas 
vangt knecht

3 0

lachende koe 3 11.600

vlees 3 6.060.000

wat kan ik doen tegen de 
opwarming van de aarde

3 0

asperge 2 1.010.000

bessen 2 668.000

fruitboom 2 18.700

natuur vakantie 2 17.100

peren 2 1.170.000

Totalen 13.992 1.057.660.829

Gemiddelde 500 37.773.601
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Tabel 6: Recreatie (13/04/2007)
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Keyword Zoekopdrachten 
Aantal keer dat het woord de 
afgelopen 90 dagen voorkwam 
in zoekopdrachten

Aantal Webpagina’s 
Waarin het keyword voorkwam 
in Google.com

water 9.722 585.000.000

fiets 250 14.200.000

weekend 245 213.000.000

vakantie 98 39.800.000

evenementen limburg en 
noorbrabant

42 0

winkel 22 51.500.000

midweek 16 5.640.000

fietsen webwinkel 10 4

natuur en boek 8 217.000

achterderaileur fiets 7 0

fiets kopen online 7 6

internet fietsen 7 73

natuur 7 28.900.000

gps pda fiets 6 74

natuurlijk leren 6 55.000

paasbrunch voor kinderen 6 3

uitgaan 6 13.600.000

vakantie alleenstaande 
ouders met kinderen

6 0

de aarde ontdekken 5 202

gazelle fietsen 5 19.900

intiatief kleine gemeenten 
limburg

5 0

mbk fietsen 5 2

shoppen 5 12.300.000

spelletjes kinderen 5 20.500

stappers noord limburg 5 0

zomerkamp 2007 
kinderen

5 1

avance fiets 4 0

engelen leraren kinderen 4 0

feestjes voor kinderen 4 1.990

fietsen te koop 4 20.800

galgplaatsen limburg 4 0

hoe motiveer je kinderen 
om te spreken in een 
tweede taal

4 0

hoeve beestenspul 4 133

landbouw 4 13.100.000

natuurlijk genezen 4 36.400

natuurlijk verven rode kool 4 0

nederlands voor kinderen 4 48.400

nieuwe hemel en nieuwe 
aarde

4 579
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Totalen 10.629 996.169.244

Gemiddelde 177 16.602.821
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paasbrunch kinderen 4 3

paasdag kinderen 4 42

kinderen willen niet 
nederlands spreken

4 0

schuur 4 2.610.000

spoorwegen senioren 
kaart

4 0

tennisles kinderen 4 1

batavus fietsen 3 19.300

de natuur van vroeger 3 208

doven kinderen in de 
sport

3 0

duurzaam toerisme 3 301.000

ehbo kinderen cursus 3 0

fiets motor electrisch 3 0

fietsen en bromfietsen 3 86.400

genieten 3 15.600.000

hoeve te koop 3 36.200

nationale fiets projecten 3 1.090

snor fiets 3 993

sparta fietsen 3 12.300

tweedehandsbeurs kind 
en gezin limburg

3 0

vrouw op de fiets 3 22.100

boerderij huren 2 1.440

natuur vakantie 2 17.100
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Tabel 7: Infrastructuur (13/04/2007)

bed and breakfast 1.489 23.000.000

terras verkapping 
zonwering

28 0

winkel 22 51.500.000

fietsen webwinkel 10 4

ter hoeve 10 14.000

boerderij 9 5.540.000

kamer 5 31.900.000

landelijk bouwen 5 35

te koop hoeve 5 3.880

weiden 5 8.190.000

zomerkamp 2007 
kinderen

5 1

hoe moet je kamer 
schoonmakenhuisstofmijt

4 0

hoeve beestenspul 4 133

landbouw 4 13.100.000

schuur 4 2.610.000

electrisch senioren bed 3 4

hoeve te koop 3 36.200

logies 3 2.740.000

luxe hotel kamer 3 363

vastgoed huur limburg 3 0

boerderij huren 2 1.440

boerderij zorgvrij 2 751

Totalen 1.628 138.636.811

Gemiddelde 74 6.301.673
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Tabel 8: Gebruiksprofiel (13/04/2007)

boer 81 16.000.000

kinderen 75 50.600.000

kok 64 17.500.000

kinderen voor kinderen 32 285.000

senioren 30 33.500.000

ik wil mijn kinderen zien 8 207

vakantie alleenstaande 
ouders met kinderen

6 0

spelletjes kinderen 5 20.500

zomerkamp 2007 kinderen 5 1

engelen leraren kinderen 4 0

feestjes voor kinderen 4 1.990

hoe motiveer je kinderen 
om te spreken in een 
tweede taal

4 0

hoeve beestenspul 4 133

nederlands voor kinderen 448.400

paasbrunch kinderen 4 3

paasdag kinderen 4 42

kinderen willen niet 
nederlands spreken

4 0

spoorwegen senioren 
kaart

4 0

tennisles kinderen 4 1

doven kinderen in de sport 3 0

ehbo kinderen cursus 3 0

electrisch senioren bed 3 4

gesprekken met kinderen 3 10.100

gezin 3 10.900.000

hoe motiveer je kinderen 
om te praten

3 0

kind en gezin 3 342.000

lengte kinderen 3 306

merkmode voor kinderen 3 4

migraine kinderen 3 3

overgewicht kinderen 3 11.200

tweedehandsbeurs kind 
en gezin limburg

3 0

verslag verhaal viool 
kinderen

3 0

vervelende kinderen 3 719

vrouw op de fiets 3 22.100

adhd kinderen 2 30.800

baby slapen 2 1.530

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

Keyword Zoekopdrachten 
Aantal keer dat het woord de 
afgelopen 90 dagen voorkwam 
in zoekopdrachten

Aantal Webpagina’s 
Waarin het keyword voorkwam 
in Google.com

Totalen 395 129.275.043

Gemiddelde 11 3.590.973
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Tabel 9: Locatie (13/04/2007)

evenementen limburg en 
noorbrabant

42 0

het belang van limburg 10 753.000

limburg cheese 7 948

stappers noord limburg 5 0

galgplaatsen limburg 4 0

haspengouw 4 278.000

haspengouw 
streekgerecht

4 0

wijnproeven limburg 4 3

romantisch hotel limburg 3 5

sauna limburg belgie 3 7

tweedehandsbeurs kind 
en gezin limburg

3 0

vastgoed huur limburg 3 0

chocolade maken limburg 2 0

nieuwerkerken 2 425.000
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Totalen 96 1.456.963

Gemiddelde 7 104.069
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Toerisme Vlaanderen blogt.

Surfende toeristen, dus ook mevrouw Maes, zijn vaak kritisch en onverbiddelijk. 
Een foutje of een hapering in uw website, te moeilijk of te onoverzichtelijk... ze heb-
ben weinig geduld en haken meteen af. Hoe het moet, leest u in deze vormingsbro-
chure.

Hoe het er in de praktijk aan toe gaat, leest u op de nieuwe blogsite van Toerisme 
Vlaanderen: www.spiegelmijnsite.be. Hier worden een aantal toeristische websites 
aan een expert review onderworpen. Lees de mening van de experten, de reacties 
van uw collega’s en post zelf ook uw bijdrage. 

De nieuwe blogsite wordt een levende bron van waardevolle informatie. Uit de com-
mentaren zal u heel wat tips halen, die u kunnen helpen bij het optimaliseren van 
uw eigen website.

Ga meteen naar www.spiegelmijnsite.be,
registreer en reageer.

www.spiegelmijnsite.be
www.spiegelmijnsite.be

