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Voorwoord
Toerisme Vlaanderen volgt de evoluties in de toeristische sector op de voet. Onze 
missie is duidelijk ‘Vlaanderen als toeristische bestemming promoten in binnen- en 
buitenland’. Allerhande studies en observaties hebben aangetoond dat de behoeften 
van de hedendaagse toerist veranderen en dat de vrije-tijdsconsument handig van het 
internet gebruik maakt om zijn vrije momenten, vakanties en reizen te organiseren. 

De toerist zoekt ideeën op het internet, laat zich beïnvloeden door ervaringen van 
andere reizigers, vergelijkt prijzen, stippelt routes uit en reserveert. En dat allemaal 
via het kleine scherm dat hem realtime verbindt met de rest van de wereld. Het 
internet is zo uitgebreid en zo gevarieerd dat hij overal prikkels vindt en mogelijkheden 
aangeboden krijgt. Wij willen u graag helpen om het bos door de bomen te zien, om 
uw weg te vinden op het wereldwijde web. 

We merken dat de toerist het internet beter dan wie ook kent en dat hij eigenzinnig 
surft en communiceert met andere gebruikers om ideeën op te pikken en koopjes te 
doen. Met deze vormingsbrochure hopen we een ‘stand van zaken’ op te maken. Wat 
is het internet vandaag? Hoe en waarom wordt het gebruikt door onze klanten? Waar 
treffen we de toeristen op het internet? Web 2.0 blijkt het nieuwe toverwoord.

Als Vlaanderen van betekenis wil zijn op de internationale toeristische markt, dan 
kunnen we niet anders dan betekenisvol zijn op het web. Een uitdaging voor heel 
toeristisch Vlaanderen.

Raymonda Verdyck
Administrateur-generaal
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Inleiding
Sinds de publicatie van de vormingsbrochure ‘Het noodzakelijke internet’ van Toerisme 
Vlaanderen in 2007 is zowel de toeristische sector als het gebruik van internet 
geëvolueerd. Internet is nu eenmaal een medium in beweging. Dat dit een invloed 
heeft op de toeristische sector, lijkt ons logisch en onontkoombaar, want reizen – en 
vertellen over reizen - is ‘hot’ op het net.  

We kunnen vaststellen dat de trends (onder andere web 2.0) die we in ‘Het 
noodzakelijke internet’ schetsten wel degelijk ingang vonden en nu zelfs sneller dan 
voorspeld evolueren. De gebruiker bepaalt meer en meer de inhoud en de spelregels 
van het internet. Wat vooral opvalt, is dat de toerist mondiger wordt en dat hij de 
ervaring of het advies van mede-internauten belangrijker en geloofwaardiger acht dan 
het verhaal van de aanbieder. Een tendens waar we rekening moeten mee houden. 

Toeristen gebruiken het internet om reiservaringen uit te wisselen, ideeën op te doen 
en interessante deals te sluiten. Ze hebben de touwtjes graag zelf in handen. Dat 
hebben ook de vakantiemakers begrepen en ze trekken dan ook gewapend ten strijde 
op de interactieve informatiesnelweg. Overal waar de toerist aanwezig is, wordt hij 
geconfronteerd met tips of aanbiedingen. 

Het internet is een wereld op zichzelf. Het is zo divers en biedt zoveel mogelijkheden 
dat de toerist er voor al zijn noden een antwoord vindt. Wij helpen u graag om het juiste 
verhaal en het juiste kanaal te vinden om de toerist te overtuigen van uw toeristisch 
product.

Bent u niet echt vertrouwd met het internet, lees dan eerst ‘Het noodzakelijke internet’. 
Het is een instap met een bondige beschrijving over wat internet was, is en wordt. 

In deze vormingsbrochure zetten we de verkenning verder en gaan we dieper in op 
de nieuwe en vaak ook gratis mogelijkheden van het internet. 
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Mevrouw Maes op het internet
Sinds mevrouw Maes het idee opvatte om een hotelletje in Veurne over te nemen en ze een nieuw 
concept voor het hotel lanceerde, is ze ook bezig met een eigen website. Het is de bedoeling het hotel 
voor te stellen zoals het is en online boekingen te realiseren. Mevrouw Maes: ‘Ik heb over alle pagina’s 
grondig nagedacht en denk dat het nu wel goed zit. De beelden zijn heel zorgvuldig gekozen, ik heb 
informatie over de stad en links toegevoegd, de prijzen zijn duidelijk en correct, de mensen kunnen 
de kamers zien en op basis van een beeld kan men ook onmiddellijk informatie aanvragen. Ik ben 
tevreden. Toeristen kunnen mij zelfs terugvinden op Google. Al heb ik de indruk dat het nog beter kan. 
Een collega vertelde mij dat hij al na de eerste week online een boeking had. Dat vind ik toch wel sterk. 
Zijn aanwezigheid op hotelchannels kan er voor iets tussen zitten. Misschien wel, maar ik ben toch wat 
bang van de beoordelingen van klanten. Onterecht? Of zie ik iets over het hoofd?’

Om over na te denken

• Wat kan u doen om meer bezoekers naar uw website te lokken?

• Zijn de zoekmachines de enige oplossing?

• Welke impact hebben channels en toeristische portaalsites??

5

Een vaste waarde in de vormingsbrochures van Toerisme Vlaanderen is mevrouw 
Maes. In vorige uitgaven kon u lezen hoe zij als toerist op zoek ging naar informatie, 
hoe zij omging met internet, hoe zij reageerde op acties en ten slotte ook hoe zij 
een collega-vakantiemaker werd en zelf een hotel startte. Wij zetten het verhaal van 
mevrouw Maes verder en tonen u hoe zij nu als aanbieder omgaat met het internet.
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1 Toerisme op het internet 
1.1 De toerist aan het woord
1.2 Oorsprong van web 2.0
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Van 1.0 naar 2.0

Van statische brochurepagina tot web 1.0

1.3 Wat is web 2.0?
1.4 Een geïntegreerde internetcommunicatie

De ideale mix

User-to-user

1.5 Toeschouwer of deelnemer?
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1 Toerisme op het internet

1.1 De toerist aan het woord
Tot voor kort zocht de surfer naar doelgerichte informatie via zoekmachines. Vandaag 
is er een tendens naar meer user-to-userinformatie. Vergelijk het met het principe 
van mond-tot-mondreclame. De gebruiker gaat vanuit zijn eigen behoefte op zoek 
naar tips en informatie.  Hij laat zich daarbij graag beïnvloeden door meningen en 
ervaringen van andere toeristen. Die ontmoet hij op communitysites en andere 
web 2.0-toepassingen. Web 2.0 is dé plaats waar toeristen over hun reiservaringen 
praten. Het is dus ook de ideale plaats om ze in contact te brengen met uw toeristisch 
aanbod.

1.2. Oorsprong van web 2.0

De eerste generatie websites die ontstonden begin jaren ‘90 waren vrij statisch van 
vorm en inhoud. Men maakte enkele vaste pagina’s bestaande uit tekst en beeld met 
als doel informatie te verspreiden, net zoals een brochure.  Met de introductie van 
nieuwe technologieën en snellere verbindingen ontstonden er ook meer mogelijk-
heden en toepassingen. De communicatie werd alsmaar directer en interactief.  Het 
internet evolueerde naar een nieuwe wereld met meer communicatiedimensies.

Rond het millennium werden interactieve toepassingen geïntroduceerd die veel ver-
der gingen dan het versturen van mails, het aanklikken van buttons of het invullen van 
webformulieren. Deze voorbodes van de weblogs en forums bleven echter lange tijd 
alleen maar het speelterrein van internetaddicts. 

Vermoedelijk hebben dramatische gebeurtenissen zoals 9/11, de orkaan Katrina en 
de aanslagen in London en Madrid een kentering teweeggebracht. Mensen zochten 
naar geschikte kanalen om hun ongenoegen en mening te uiten en om in contact te 
komen met zoekgeraakte vrienden en familieleden. De weblogs en forums uit het 
achterkamertje waren daar ideaal voor. Het interactieve en sociale web 2.0 was ge-
boren.

1.3 Wat is web 2.0?

7

Web 2.0 is de volgende generatie (next generation) internet waar de gebruiker 
het initiatief neemt en zelf inhoud aanmaakt die vooral gericht is aan andere 
gebruikers. Men spreekt van user generated content (UGC). Door deze 
manier van aanpakken, creëert de internetgebruiker een sociaal netwerk van 
gebruikers.  Dit sociaal netwerk als communicatieplatform staat los van de 
aanbieders en de corporate websites die behoren tot het web 1.0.

Van statische brochurepagina tot web 1.0

Van 1.0 naar 2.0
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1.4 Een geïntegreerde internet- 
      communicatie

De web 2.0-evolutie ziet er op het eerste zicht niet goed uit voor de vakantiemaker 
die net investeerde in een gewone website.  Maar trek vooral geen al te voorbarige 
conclusies!  Web 2.0 is maar een onderdeel van uw internetcommunicatiemix. Met 
andere woorden, u heeft zowel een eigen website als web 2.0-toepassingen nodig om 
aandacht te trekken en transacties te kunnen realiseren. 

De eigen website blijft voor de vakantiemaker een belangrijke tool.  Alleen is de functie 
van de traditionele website veranderd.  In oorsprong was een website vaak de enige 
aanwezigheid op het internet. Een website moest én de aandacht trekken, én toeristen 
overtuigen, én informatie verschaffen én reservaties registreren. Vandaag moet u de 
eigen website vooral gebruiken in de laatste fase, namelijk overtuigen en aanzetten 
tot actie. Toeristen ontdekken reisideeën immers via zoekmotoren, communities en 
channels. Vandaar dat de conventionele website aan prospectiekracht verliest.

Op welke manier kan u deelnemen aan web 2.0?
Web 2.0 vraagt een engagement van de surfer. U kan zich op verschillende manieren en met een 
graduele intensiteit overgeven aan web 2.0.  Het is niet noodzakelijk dat u vanaf de start actief lid 
bent van de internetcommunity.  

Hierbij een overzicht van de verschillende gradaties van engagement.  Beschouw het eventueel als 
een leercurve om met web 2.0 om te gaan:

1.   Niets doen (do nothing): het is volledig legitiem om niet deel te nemen aan web 2.0.  Het is  
 een must, maar zeker geen verplichting.

2.  Waarnemen (monitor):  de eerste stap binnen web 2.0 is het verkennen van de verschillende  
 toepassingen en sites.  Gewoon de websites bezoeken en zien hoe het er aan toe gaat.

3.  Meten (measure): een manier om meer zicht te krijgen op de verschillende web  
 2.0-toepassingen is het meten van de impact en het belang van deze toepassingen.   
 Hoeveel deelnemers zijn er?  Waar komen ze vandaan?  Zijn er bijdrages over Vlaanderen  
 of mijn regio?  Wat is de kwaliteit van de bijdrages?  Om te weten hoeveel bezoekers er zijn  
 aan een website kunt u gebruik maken van Compete.com.

4.  Tussenkomen (interfere): na het waarnemen is het interessant om zelf al eens een reactie  
 te posten.  Zie hoe er op gereageerd wordt.  Wees niet ontmoedigd als er niet direct reactie  
 komt.  Probeer verschillende stijlen en types van reacties.

5.  Faciliteren (facilitate): start zelf een topic of een discussie en nodig de andere leden van de  
 community uit om te reageren.  Die bijdrages kunnen zowel in woord als beeld.

6.  Integreer (integrate): integreer uw content binnen de verschillende web 2.0-toepassingen.   
 De content moet wel aangepast worden naargelang het karakter van de verschillende web  
 2.0-toepassingen.  Maak bijvoorbeeld een Wikipedia-pagina aan.

7.  Participeer (participate): is de hoogste graad van engagement binnen web 2.0.  U bent een  
 actief lid van de community en gaat in interactie met anderen.  

8.  Distributie (distribute): contentdistributie is een belangrijk onderdeel van het web 2.0.  Web  
 2.0 biedt de mogelijkheid om content te plaatsen op verschillende sites.  Op deze manier  
 vergroot u de kans om gezien te worden op het net.
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Wilt u een bewuste toerist aanspreken tijdens zijn zoektocht naar een ideale bestem-
ming of een leuk hotel? Of wilt u eerder de toevallige surfer op een onbewaakt  
moment confronteren met uw product? Het contactmoment speelt een rol in uw 
strategie. Een bewuste koper reageert anders op prikkels dan een toevallige surfer. 
U moet, net zoals in print, uw boodschap aanpassen aan de toepassing en het 
confrontatiemoment. 

U moet de toeristen gaan zoeken daar waar ze vrijwillig aanwezig zijn, met name 
op communities en op forums.  Wilt u zeker zijn van succes, dan moet u op zoveel 
mogelijk plaatsen aanwezig zijn, u moet uw boodschap spreiden. Met een vakterm 
noemen we dit ‘content multiplication’.

Probeer door te dringen tot de web 2.0-wereld van de gebruikers. Uw aanwezigheid 
op web 2.0-toepassingen heeft vooral tot doel toeristen naar uw website te leiden om 
daar de transactie te vervolledigen. U bent dus bezig met sporen na te laten of zoals 
men het in verkoopstermen zegt, met ‘leads’ te creëren. 

Een voorbeeld: 
 
In uw regio werd een nieuwe thematische fietsroute gelanceerd. U kan zich 
beperken tot het aankondigen van de nieuwe route op uw eigen regiosite. 
Maar weet dat fietsers gretig gebruik maken van sites  als Forum.fiets.nl, 
Routeyou of Fietsroute. U kan omwille van allerlei redenen gekant zijn tegen 
dergelijke privéprojecten, maar zij bieden u wel de mogelijkheid om links 
of leads te leggen naar uw eigen website. Als u een bericht post, vergeet 
dan niet de link te vermelden. Zorg er wel voor dat de surfers rechtstreeks 
op de pagina terechtkomen waar de info over de nieuwe route staat (=een 
landingspagina, zie verder).

Een dubbel verhaal
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Elke internettoepassing heeft specifieke karakteristieken en bijgevolg ook 
communicatiefuncties (zie ‘Het noodzakelijke internet’ en ‘Boodschap van de toerist’). 
De ene toepassing is ideaal om te prospecteren, de andere om echt te verkopen. 
U heeft, net zoals in print, verschillende toepassingen nodig om uw verschillende 
communicatiedoelstellingen te realiseren.

Om te werven kan u, net zoals mevrouw Maes, onder andere kiezen voor channels.  
Vandaag de dag is dit bijna een must. 

De ideale mix

Mevrouw Maes: “Ik heb eens bekeken hoe mijn collega’s omgaan met het internet. Er zijn enkele hotels 
in Veurne die naast hun eigen site ook terug te vinden zijn op Booking, Tripadvisor en nog andere chan-
nels.  Dit lijkt me wel interessant. Ik heb contact opgenomen met Booking, maar moet er nog even over 
nadenken of het wel rendabel blijft. Ik sta immers aardig wat commissie af. Als ik mijn eigen website 
laat optimaliseren, zou dan de prijs/kwaliteit/opbrengst niet voordeliger zijn én zou dat niet evenveel 
internetboekingen opleveren?” Mevrouw Maes is zelf een ervaren internetgebruikster en herinnert zich 
hoe zij hotelkamers boekte. “Booking is interessant om hotels te vergelijken. Je ziet meteen de score 
die gegeven wordt door de bezoekers en dat is voor mij een eerste selectiecriterium. Als een hotel 
op Booking mij interesseert, dan probeer ik eerst even of het hotel een eigen site heeft. Daar staan 
meestal meer beelden op en je krijgt een betere indruk van de kamers. Voor de prijs moet je het niet 
echt laten, boeken via Booking is niet noodzakelijk goedkoper dan rechtstreeks bij de hotelier. Staat 
het hotel mij niet aan, dan ga ik terug naar Booking om een andere tip te zoeken.” 

Met haar internetervaring én internetdoelstellingen voor ogen neemt mevrouw Maes gerichte 
beslissingen. Ze is er toch voorstander van om haar eigen website beter af te stemmen op online 
boekingen. Tot voor kort kon de toerist alleen maar informatie opzoeken en reserveren via mail. Dat 
duurt te lang, weet ze uit eigen ervaring. “Je wilt als toerist onmiddellijk weten of de reservatie in orde 
is. Het is heel vervelend te moeten wachten op het antwoord van de hotelier. Is er plaats, is er geen 
plaats? De toerist wil snel zekerheid over zijn reservatie. Daarom wil ik naast een mooie website ook 
een website die toelaat om online de beschikbaarheid te checken en meteen te reserveren.” Mevrouw 
Maes twijfelt nog of ze haar website alleen in het Nederlands wil aanbieden of ook in het Engels en 
het Frans. Veurne is immers een stad die veel bezocht wordt door Britse WO-I toeristen. “Ik denk dat 
ik moet gaan voor meertaligheid. Al was het maar gedeeltelijk. Het zal me wel wat meer kosten, maar 
volgens mij is het echt belangrijk als ik buitenlandse toeristen wil aantrekken.”

Strikt genomen heeft u geen eigen website nodig, want boekingen kunnen ook 
rechtstreeks op de channel gebeuren.  Gratis is dit niet, u betaalt minimaal een 
commissie. In de praktijk blijkt dat heel wat channelbezoekers ook de site van het 
hotel zelf opzoeken om meer informatie en impressies te bekomen. Als ze daar 
rechtstreeks kunnen boeken, gebeurt dat meestal ook.  Channels zijn zeer handig om 
een ruim publiek te bereiken en een grote zichtbaarheid te bekomen. Om te overtuigen 
heeft u echter ook een eigen website nodig. Het moet er dan wel een zijn die aan de 
verwachtingen van de bezoeker voldoet. 
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Wat is een goede website?
Zie ook ‘Het noodzakelijke internet’

• Zorg voor een duidelijke en vooral eenvoudige structuur;

• Pas uw taal aan, teksten voor internet zijn anders dan voor print;

• Toon uw aanbod zoals het is, met beelden en ondubbelzinnige omschrijvingen;

• Zorg dat de gebruiker snel, zonder omwegen en efficiënt kan boeken, reserveren of  
 kopen;

• Wees overtuigend door kort, maar krachtig te informeren;

• Geef de juiste sfeer weer.

1.5 Toeschouwer of deelnemer? 

Als aanbieder heeft u misschien het gevoel aan de zijlijn te staan. Web 2.0 behoort 
immers toe aan de gebruikers. Het is de plaats waar toeristen elkaar ontmoeten. Hoe 
kan de vakantiemaker er efficiënt op inspelen? Door zelf web 2.0-toepassingen te 
integreren op de eigen website? 

De praktijk wijst uit dat dit niet werkt. U kan wel de techniek van web 2.0-toepassingen 
gebruiken, maar een eigen ‘community’ van klanten nastreven, is weinig realistisch. 
Bovendien, waarom zou u zelf initiatief nemen als er al web 2.0-sites bestaan voor 
toeristen? 

Het is evenmin een goed idee om een bestaande toepassing te gebruiken om uw 
aanbod op een commerciële manier in de kijker te zetten. Dat strookt niet met de geest 
van web 2.0 (zie verder).  Er zijn gelukkig heel wat dingen die u als vakantiemaker 
wel kan doen: meng u in de gesprekken, doe mee aan discussies, word lid van een 
community, leer de gebruiken van web 2.0 kennen en laat leads naar uw website 
achter, maar doe het op een vrijblijvende en eerlijke manier.

Hoe beter u web 2.0 leert kennen, hoe makkelijker het zal zijn u in het verhaal in 
te passen. ‘Tijd’ is dus de belangrijkste investering. Word deelnemer in plaats van 
toeschouwer. U kan eventueel uw aanwezigheid uit handen geven en specialisten 
inschakelen, maar u mist dan wel de voeling en het contact met potentiële klanten.

Het gaat bij web 2.0 om user generated content (UGC), inhoud aangemaakt door de 
gebruikers. Word dus zelf eerst gebruiker en laat uw ingesteldheid als aanbieder los. 
Bezoek de verschillende sites, ontdek de taal van de site, ga na wat de verhoudingen 
zijn tussen de verschillende leden van een community.  U zal zelf merken welke de 
meest interessante sites zijn (zie ook het overzicht in hoofdstuk 4). Probeer zowel 
Nederlands- als anderstalige sites. U zal immers zelf meer- of anderstalig moeten 
werken als u mikt op buitenlandse toeristen.
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Case: Groots in klein zijn
Luna Luna is een bescheiden B&B in Mechelen met maar één kamer. Voor Patricia 
Gobien en Peter Meuris is gastvrij zijn een hobby, geen economische noodzaak.  
Peter Meuris is softwareontwikkelaar en actief binnen Mechelen Blogt. Hij is ook gids 
van de stad Mechelen.

Het web geeft echter een ander, meer onderbouwd beeld van Luna Luna. 
www.lunaluna.be is een verzorgde website met sfeervolle foto’s. Alle informatie is 
aanwezig. Bescheiden, maar compleet. Ga echter eens naar de rubriek ‘reservaties’. 
De integratie van Google Agenda om de beschikbaarheid van de kamer na te gaan, laat 
vermoeden dat er meer knowhow van het internet achter zit dan de site op het eerste 
zicht laat vermoeden. Niet iedereen kent en past de vele mogelijkheden van Google 
toe. Google Agenda is een handige Outlook-achtige toepassing die gemakkelijk in 
een site kan geïntegreerd worden. 

Ga ook naar “Nieuwtjes”. De vele inspanningen van Peter vallen meteen op.  
U vindt een overzicht van channels en portaalsites waar Luna Luna op geregistreerd 
of aanwezig is. Bekijk de link naar een fotoreportage van Luna Luna gasten. De 
reportage staat op Webshots Travel met het commentaar: “We were delighted to be 
shown into our suite at the LunaLuna Bed and Breakfast in Mechelen, which is about 
25 minutes north of Zaventem, the Brussels International Airport.” In totaal hebben 
deze bezoekers 63 foto’s gepubliceerd van hun bezoek aan Luna Luna en Mechelen.  
Elke foto is voorzien van uitleg. Dit is werkelijk een prachtig relaas van een verblijf 
dat uitnodigt om zelf op bezoek te gaan. Als Peter de fotoreportage zelf had gemaakt, 
was ze maar half zo geloofwaardig en krachtig geweest.

Peter is via “Mechelen Blogt” in contact gekomen met de vele mogelijkheden van 
web 2.0. Hij gelooft in zijn aanwezigheid op andere sites. Hoeveel tijd hij precies 
spendeert aan web 2.0, weet Peter niet. Echt doelgericht is hij er niet mee bezig.  Het 
is meer een ingesteldheid. Komt hij ergens een bijdrage tegen over Mechelen of de 
omgeving, dan zal hij reageren met een link naar zijn B&B.  

Volgens Peter is het zeker dat web 2.0 zorgt voor return.
“Je mag het web 2.0 niet benaderen als een marketeer met de bedoeling om overal 
bedrijfslinks achter te laten. Dat is een verkeerde betrachting. Ben je bereid om 
informatie te delen en energie te steken in een community om toeristen te helpen,  
dan word je vanzelf beloond.”

Peter is ook zeer actief op Flickr. Vorig jaar organiseerde hij een ‘Meetup’ in Mechelen 
van Flickr-leden. Een Meetup is een afspraak tussen Flickr-adepten om een bepaalde 
stad of streek samen te bezoeken en te fotograferen. Het centrale trefpunt was de 
B&B Luna Luna. Naar aanleiding van dit treffen logeerden vier koppels in de B&B.

Door de uitgebreide aanwezigheid van Luna Luna op het internet krijgt de surfer een 
compleet en uitnodigend beeld van de B&B, en dat zonder commercieel te pushen.
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2. Web 2.0 binnen mijn  
    communicatie

Mevrouw Maes heeft al wel wat ervaring met het internet. Google is haar steun en toeverlaat. ‘Eerlijk 
gezegd, ik vind dat de makkelijkste weg om iets te zoeken. Als ik informatie nodig heb, twijfel aan iets 
of wat tips kan gebruiken, dan tik ik het in en ik krijg meteen een lijst van antwoorden. Eenvoudiger 
kan het toch niet? Mijn zoon zegt dat ik niet kan omgaan met het internet. Hijzelf zit uren te chatten 
of van gedachten te wisselen met onbekenden over zijn hobby, strips. Vorige week kwam hij met een 
vakantie-idee dat hij van het web haalde. Ze willen met de fiets naar Amsterdam! Daar steek ik toch wel 
een stokje voor, ze zijn nog veel te jong. Hij toonde mij verhalen van andere jonge gasten uit Roeselare 
die ze ontmoetten op het internet.  Zij deden de tocht vorig jaar al, het reisverslag staat integraal 
beschreven. Mijn zoon kan het verslag zo kopiëren. Hij wil zelf ook een fotodagboek bijhouden en 
filmpjes opnemen met zijn gsm zodat we hem van dag tot dag kunnen volgen. Hier wordt een aardig 
woordje over gepraat...’

Om over na te denken

• Hoe anders is een reis plannen via web 2.0 ?

• Welke soort informatie zoeken reizigers op websites van hotels  
  of regio’s?

• Hoe vindt een reiziger zijn weg zonder Google??

14
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2.1  Toeristen werven met web 2.0 

Web 2.0-toepassingen zijn perfecte kanalen om toeristen te werven. Toeristen 
gebruiken web 2.0-toepassingen om onderling over hun reiservaringen te praten. Het 
is dus ook een ideale gelegenheid om ze via die weg naar uw toeristisch aanbod te 
loodsen. 

Sommige reisorganisaties hebben de impact van blogs al goed ingeschat en probe-
ren op allerhande manieren toeristen van hun producten te overtuigen. Een voorbeeld:  
Op de blog van Koen Fillet (van O tot 42 km) was ooit te lezen dat hij een Bongo-
cadeaubon aangeboden kreeg als hij over zijn trip een bijdrage zou plegen op zijn 
blog. Verstomming alom, maar de reacties waren verrassend positief: ‘Geniet ervan, 
zolang je ook de negatieve dingen vertelt, is het niet echt reclame...’ Een bewijs dat 
gebruikers vertrouwen hebben in het oordeel van bloggers. 

Om toeristen te werven gaat u het best op zoek naar de web 2.0-toepassingen die 
het best bij uw product en profiel passen. Zorg voor een evenwichtige mix en spreid 
uw aanwezigheid.

• U zal heel wat inspanningen moeten doen vooraleer de wandelaar uw  
 nieuwe wandelroute vindt in de zoekresultaten van Google. Het is immers een  
 uitdaging om bovenaan de resultatenlijst te komen. Plaatst u de wandelroute  
 alleen op uw eigen website, dan zal u handig moeten omspringen met zoek- 
 machineoptimalisatie (meer informatie vindt u in “Het noodzakelijke internet”).  
 U hangt voor het resultaat volledig af van de indexeringsmethode van de  
 zoekmachines. Meer kans om gezien en gevonden te worden, heeft u als u  
 de wandelroute aanmeldt op een portaal voor toeristische routes. U zit daar  
 in het centrum van de doelgroep.

• Als museum heeft u er misschien baat bij om uw collectie toe te lichten op  
 Wikipedia. Mensen met specifieke interesses gaan via dit kanaal vaak op  
 zoek naar achtergrondinformatie. Dankzij de aanwezigheid van uw collectie  
 (of een deel ervan) op Wikipedia, vinden deze mensen uw museum.

• Hotels hebben er dan weer belang bij aanwezig te zijn op hotelchannels. Een  
 groot aantal toeristen boekt via bijvoorbeeld Booking.  U betaalt misschien niet  
 voor uw aanwezigheid (in sommige gevallen wel!), maar des te meer voor  
 een boeking die via de channel verloopt.  Sta echter eens stil bij de kosten die  
 u zou hebben als u de potentiële internationale toeristen zelf zou moeten  
 benaderen. Desalniettemin blijft het financieel interessanter om zelf boekingen  

15

http://koenfillet.blogspot.com
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=478
http://wikipedia.org
http://www.booking.com
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 te genereren via de eigen website.  Misschien kan u beide doen: aanwezig  
 zijn op channels én online boekingen op de eigen site voorzien. Hou wel  
 rekening met twee belangrijke voorwaarden: 

      1. geïnteresseerde toeristen moeten uw website vinden; 
      2. online reservatie moet mogelijk zijn.  

  De meeste boekingsmodules voor websites zijn echter niet goedkoop en  
  complex om te integreren.  

• Zijn groepen of zakentoeristen uw doelgroep, dan moet u nagaan wat sociale  
 netwerken (zie hoofdstuk 4) voor u kunnen doen. LinkedIn en Facebook  
 bieden de mogelijkheid om een mooie beschrijving van uw activiteiten aan uw  
 profiel toe te voegen.  Deze beschrijvingen zijn zoekbaar en op deze manier  
 is het mogelijk om klanten en contacten te bereiken.

2.2 Klanten binden met web 2.0 

Het internet vakantieaanbod is zo groot dat de toerist, als u hem niet regelmatig 
herinnert aan zijn leuke vakantie bij u, misschien wel zal ingaan op gelijkaardige 
prikkels van concurrenten. Hou het contact warm!

U moet ‘Top of Mind’ blijven.  Daarvoor zijn er frequente contacten nodig.  Web 2.0 
biedt diverse mogelijkheden. Verhoog het aantal potentiële contactplaatsen via web 
2.0.  Ook virale marketing (zie ‘Het noodzakelijke internet’) met het doorsturen van 
tips naar (internet)vrienden, zorgt voor een grotere klantenbinding. Wie zich enga-
geert om vrienden te overtuigen met een eigen positieve ervaring, bevestigt zichzelf 
in zijn keuze en een eventueel herhaalbezoek. 

Dit zijn voorbeelden van passieve klantenbinding.  Het is echter ook mogelijk klanten 
actief aan u te binden.  Organiseer bijvoorbeeld een foto- of videowedstrijd op Flickr 
of Youtube. Vraag aan uw gasten of ze leuke vakantiekiekjes of video’s op deze sites 
willen plaatsen. U beloont de leukste foto of video met een mooie prijs (een gratis 
overnachting of een pakket routekaarten of streekproducten). Bijkomend voordeel 
is dat de deelnemers allicht aan kennissen zullen vragen om ook een kijkje te gaan 
nemen (=virale marketing). U kan nog een stapje verder gaan en de inzending die het 
meest bekeken is, belonen. De winnaars maakt u dan bekend op uw eigen website.  
Zo creëert u ook leads naar de boekingspagina. 
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2.3  Informatie toevoegen op web 2.0 

De reisideeën en tips die de toerist vergaart via web 2.0 worden zeer hoog ingeschat.  
Dergelijke informatie is in de ogen van de gebruiker veel geloofwaardiger dan deze 
die hij vindt op de websites van de vakantiemakers zelf. U begrijpt dat de toon en de 
inhoud van web 2.0-bijdragen heel anders zijn dan de taal op websites van bedrijven 
of organisaties. U praat als aanbieder anders over uw product dan de toerist die 
‘ervaart’, ‘beleeft’ of ‘ondergaat’. Ook de manier waarop de inhoud wordt aangeboden, 
is anders. 

Bij web 2.0 spreken we van ‘contentreproductie’, hertaling en fragmentatie. De 
inhoud wordt op verschillende locaties gepubliceerd onder verschillende vormen en 
in afzonderlijke stukken. Er worden als het ware op verschillende plaatsen flarden 
inhoud achtergelaten. De content wordt op deze manier een onderdeel van een 
ruimer geheel (context).

Omgaan met web 2.0 is een kwestie van creatief en inventief denken. Kies de juiste 
toepassingen om op een creatieve manier flarden informatie achter te laten.
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Een voorbeeld:
Over een toeristische regio valt veel te vertellen.  Een feitelijke omschrijving 
van het aanbod maakt weinig los bij potentiële toeristen. U kan een opsomming 
geven van routes en bezienswaardigheden, het hotelaanbod oplijsten en 
creatief zijn met taal. Maar welk effect heeft dit op de toeristen? Toont u 
beelden  van charmante pleintjes en unieke architectuurelementen, lachende 
mensen en tevreden fietsers, dan zal de toerist meteen een ervaring beleven. 
Hij is als het ware ter plekke. Verschillende web 2.0-toepassingen laten het 
toe om informatie op een ervaringsgerichte manier bij de toerist te brengen. 
Foto’s, commentaren, video’s en testimonials brengen uw toeristisch product 
dichter bij de vakantieganger. 

Wilt u informatie groeperen of meer achtergrondinformatie aanbieden?  
Waarom niet op een online encyclopedie? Toeristische regio’s kunnen 
hun troeven perfect kwijt op Wikipedia. Zolang u zich maar behoedt van 
schaamteloze reclame. Heel wat toeristische regio’s hebben hun weg al gev-
onden naar Wikipedia, jammer genoeg alleen in het Nederlands.  Doe de 
moeite om ook te publiceren in andere talen. 

Voor logiesuitbaters is Wikipedia iets minder evident of toepasbaar, toch 
zijn er interessante aanknopingspunten denkbaar. Is uw hotel een historisch 
pand of sluit het aan bij een architecturale stroming? U heeft het interieur 
misschien ingericht met designmeubels of de B&B ligt in een uniek landschap. 
Heeft u een actieve boerderij met logiesuitbating, dan kan u misschien iets 
vertellen over de gewassen die u teelt of de koeien die u houdt. Waarom niet 
een streekgerecht beschrijven?

http://wikipedia.org
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Een voorbeeld: 
 
Youtube-fans kennen misschien wel de ‘Caminito del Rey’ in Spanje. Zoek 
naar “Dangerous Pathway” en ga zelf ook eens kijken.  Er zijn al meer dan 
440.000 bezoekers die deze video bekeken. Er staat een link naar meer in-
formatie op Wikipedia . De wandelroute is nu wel gesloten, maar toch vinden 
avonturiers hun weg ernaartoe. 

Hoe komt het dat deze video zoveel bezoekers telt?  De aard van de beelden 
heeft er allicht mee te maken, maar niet alles. Op een of andere manier 
moeten alle 440.000 bezoekers de weg naar de video vinden. Ze zijn er 
op dezelfde manier gekomen als u: ergens gelezen, een link doorgestuurd 
gekregen, via gelijkaardige video’s. Zoek ook eens naar blogbijdrages over 
dit thema? Dit is een hedendaagse vorm van mond-tot-mondreclame.

Hoe deze truc zelf toepassen? Spring op de fiets en maak beelden van een afdaling 
in de Vlaamse Ardennen, beklim het belfort en toon beelden van de omgeving, film de 
sfeer op een festival, maak een gerecht klaar, film als duozitter op een tandem een 
flitsbezoek door de stad. Het mooiste dorp van Vlaanderen was een aanleiding voor 
heel wat gemeenten om filmpjes op Youtube te plaatsen. U herinnert zich misschien 
wel de naakte burgemeester? Ondertussen is het filmpje van het net gehaald, maar de 
gemeente is er toch in geslaagd om op tv te komen. U kan ook gewoon commentaar 
plaatsen bij beelden uit uw streek en een link nalaten.

18

Wat met commerciële informatie?  Die plaatst u op uw eigen website. Dankzij goed 
gekozen links komt de geïnteresseerde toerist wel vanzelf bij de noodzakelijke 
boekingsinformatie op uw landingspagina’s (zie verder).

Stel dus een mix samen van web 2.0-websites waar u meerwaardecontent plaatst of 
reageert op berichten van toeristen. Vergeet de links niet naar uw corporate website! 
Die combinatie van web 2.0-leads en commerciële informatie op uw eigen site vormt 
een mooi geheel. 

http://www.youtube.com/watch?v=xNSVcmBnt-o
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2.4 Nieuwe rol weggelegd voor  
      websites 

Mevrouw Maes is zich niet volledig bewust van de mogelijkheden van web 2.0. Nochtans zal blijken 
dat er ook wat in zit voor haar hotel. Eigenlijk is de reis van haar zoon een ideale gelegenheid om web 
2.0 van nabij te leren kennen. ‘Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Mijn zoon en ik plannen onze reis 
met behulp van het internet, maar we doen dat op twee totaal verschillende manieren. Er bestaan 
dus mogelijkheden die ik niet ken en die misschien ook interessant zijn voor mijn hotel... Ik zou het 
allemaal eens moeten bekijken vanuit de ogen van een toerist. Hoe groot is de kans dat die op mijn 
website landt? Op dit moment bijna nihil. Er is nog werk aan de winkel. Ik ga eerst even uitpluizen wat 
dat “andere” internet dan precies te bieden heeft.’  

Mevrouw Maes wordt zenuwachtig. Ze heeft nog maar net heel wat inspanningen gedaan om haar 
website intelligent op te bouwen en te laten vertalen naar het Frans en het Engels. Blijkt nu dat het 
efficiënter kan. Maar hoe meer ze zelf surft, hoe geruster ze wordt. Web 2.0 en haar eigen website 
zijn beide nodig! Mevrouw Maes: ‘Ik ben toch wel blij dat onze website wel degelijk een functie heeft. 
Al besef ik nu ook dat er nog heel wat moet gebeuren om alles open te trekken voor internationale 
gasten...’ 

Om over na te denken

• Hoe trekt u buitenlandse toeristen aan via internet?

• In welke taal communiceert men op web 2.0??

19
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Als u web 2.0 integreert in uw internetmix, dan verandert voor een groot deel de rol 
van uw bestaande website. Binnen web 1.0 is uw website het Single Point of Contact 
(SPOC). Het is de enige plek op het internet waar toeristen u kunnen bereiken of 
tegenkomen. Als u gebruik maakt van web 2.0 is dat enigszins anders. Hoe meer 
leads u voorziet, hoe meer kans dat u gevonden wordt en dat de gebruikers ‘landen’ 
op uw website.

Het zou wat voorbarig zijn om te stellen dat een eigen website overbodig wordt. Maar 
als het internetgebruik verder evolueert in de richting die vandaag wordt aangegeven 
(de gebruiker dirigeert het internet dankzij User Generated Content), dan zou het 
wel eens kunnen dat corporate websites net zo’n eigenaardigheid worden als 
bedrijfsfolders vandaag. 

Wie van web 2.0 intelligent gebruik wil maken, gaat op zoek naar de mogelijkheden 
van bestaande sociale en interactieve toepassingen en benut deze waar mogelijk. 
Lok de aandacht via web 2.0, maak de transactie rond op uw eigen website.

Wat is een landingspagina?

Met een bewuste integratie van web 2.0 in uw verkoopsproces, wordt de eigen website 
meer en meer de plek om ‘de koe bij de hoorns’ te vatten. De laatste stap als het ware. 
Uw contact met de gebruiker op web 2.0 is eerder van prospectieve aard. Net zoals 
een vrijblijvende aanwezigheid in een krant, op een evenement of in een toeristisch 
informatiekantoor. De corporate website is eerder als een winkelpunt.  Het is de plaats 
waar de transactie kan doorgaan. U moet alle mogelijkheden dan ook benutten om 
die transactie zo vlot mogelijk te laten verlopen en elementen toevoegen die een 
impulsverkoop stimuleren.  Vergelijk het met de verkoop van parfum en prularia 
aan de kassa. Maar omdat de gebruiker vanuit verschillende hoeken in uw winkel 
binnenkomt, moet u hem blijven motiveren en herinneren aan de reden waarom hij 
naar de winkel komt. Hij mag niet verdwalen. U moet zorgen dat de  landingspagina’s 
duidelijk en to-the-point zijn. Datgene wat u via web 2.0 beloofde te vinden in uw winkel 
(website), moet onmiddellijk te vinden zijn op de landingspagina. Het is de bedoeling 
dat de toerist zich goed voelt en tevreden is van zijn ‘landing’ op uw website. 
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Een voorbeeld: 
 
Op een forum over kamperen worden nieuwe staanplaatsen voor mobil-
homes met extra faciliteiten aangekondigd.  De boodschap wordt afgerond 
met een link naar de website. Het zou een gemiste kans zijn de bezoeker 
te leiden naar de homepage van uw website. Dan moet de potentiële klant 
binnen de site op zoek gaan naar de juiste informatie, tussen misschien 
heel wat dingen die hem niet interesseren. De kans dat de bezoeker dit niet 
doet of de informatie niet vindt, is reëel. Het is beter om de bezoeker direct 
door te verwijzen naar een detailpagina met alle nodige informatie over die 
nieuwe staanplaatsen. Wil u rendement, bied dan de kans om onmiddellijk 
te boeken.
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Hoe maak ik een landingspagina aan?

Een goedwerkende landingspagina bestaat uit verschillende onderdelen:

•  Een herkenbare titel die verwijst naar de communicatie op de andere sites;

•  Een gebalde wervende tekst over het aanbod;

•  Een overzicht van de voordelen of de sterke punten van het voorstel;

•  Uitleg over de procedure om dit voordeel te verwerven (boeking, bestelling, betalings- 
  mogelijkheden, levering, verkoopsvoorwaarden)

•  Een elektronisch bestel- of contactformulier.

Een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden is verplicht.  Vergeet niet de annulatievoorwaarden 
te vermelden.

Tip
Geef de landingspagina een eigen korte en begrijpelijke URL (naam).  Dit zorgt ervoor dat de bezoeker 
gemakkelijker het adres onthoudt voor een eventuele naverkoop.

2.5 Rekening houden met  
  zoekmachines 

De relatie tussen de zoekmachines en uw eigen website verandert.  Een zoekmachine 
stelt de ranking van de zoekresultaten op volgens een wiskundige formule: het 
zoekalgoritme.  Dit algoritme is afhankelijk van verschillende variabelen. De waarde of 
het belang dat aan bepaalde variabelen wordt gegeven, verandert constant. Vandaag 
hechten de zoekmotoren veel belang aan externe links op andere sites.  Hoe meer 
externe links naar uw website, hoe beter de ranking.

De gebruiker verwacht dat alle content, ook de user generated content van web 
2.0-toepassingen, terug te vinden is in zoekmachines. Content wordt belangrijker dan 
software. De inhoud van of de teksten op een website zijn hierdoor veel waardevoller 
geworden.  

Zoekmachines zoeken ook naar manieren om afbeeldingen en filmpjes te indexeren.  
Nu doen ze dat op basis van de begeleidende teksten. 

Het gevolg van de integratie van web 2.0-toepassingen is dat ze een bevoorrechte 
positie krijgen op de zoekresultaten van zoekmachines. Web 2.0-toepassingen 
kunnen er voor zorgen dat een camping, B&B of regio een betere ranking krijgt binnen 
de zoekmachines.

21
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Web 2.0 biedt de mogelijkheid om het aantal externe links aanzienlijk te verhogen 
en dus ook een positieve invloed te hebben op uw ranking. Maar het is en blijft een 
kat-en-muisspel met de zoekmachines.  De spelregels worden regelmatig veranderd 
omdat de webbouwers deze technieken onder de knie krijgen en zo de zoekmachines 
trachten te manipuleren.  De kwaliteit van de links wordt alsmaar belangrijker. Maar 
wat is een kwalitatieve link? Besteed aandacht aan de linktekst: ‘Klik hier voor meer 
info’, werkt niet. ‘Op deze site vindt u meer informatie over Diest’, werkt wel. 

Zoekmachines hebben ook een zwak voor tags.  Tags zijn keywords die aan een 
artikel of een bijdrage, bijvoorbeeld op blogs, worden gekoppeld om het artikel een 
karakter of een korte inhoud te geven.  Deze keywords worden gebruikt om artikels 
en bijdragen over een bepaald thema makkelijk terug te vinden. Wie op een keyword 
of tag klikt, krijgt een overzicht van alle bijdragen met dezelfde tag. Een voorbeeld 
hiervan vindt u op Flickr. (Zie verder in hoofdstuk 4)
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http://www.flickr.com/photos/tags/
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3. Hoe web 2.0-toepassingen  
     gebruiken?

Mevrouw Maes beseft dat er voor haar een kans is weggelegd op de internationale toeristische markt, 
maar ze is er helemaal niet op afgestemd. ‘Eigenlijk vissen wij met zijn allen in de vijver van de Vlaamse 
toerist, terwijl er zoveel reizigers Europa aandoen en net zo goed kunnen logeren in Veurne. Dank-
zij het internet is elke wereldreiziger een potentiële klant. Wij besteden aandacht aan goed eten en  
drinken, een culturele ontdekking van de regio. Waarom zou een Nederlander of een Duitser geen  
interesse hebben in onze stad? We bieden het alleen niet uitgesproken genoeg aan. We moeten af van 
de idee dat Vlaanderen geen toeristisch interessante regio is voor buitenlandse toeristen. Gisteren-
avond vond ik op Google een link naar een speciale zoekmachine voor blogs: Google Blog Search.  
Tot mijn verbazing was er een bijdrage over ons hotel!  Ongelooflijk, ik wist het niet eens. Gratis re-
clame waar ik bij wijze van spreken niets heb moeten voor doen. Toch wel,  ik heb de mensen blijkbaar 
goed ontvangen. Ik heb ze dan ook bedankt voor hun lovende woorden. Het blijken Nederlanders die 
regelmatig naar Brugge en Antwerpen gaan, maar toevallig nu in Veurne terechtkwamen. We hebben 
hen verrast met onze gastvrijheid, de charme van de stad en uiteraard het lekkere eten! Ik heb ze een 
gratis drankje aangeboden als ze volgende keer terugkomen. Via deze link ben ik ook op blogs gebotst 
uit Groot-Brittannië, Ierland en Spanje. Allemaal reissites met verhalen over stedentrips. Boeiend om 
te lezen hoe buitenlandse toeristen de Westhoek ervaren. Soms merk je toch wel dat ze dingen mis-
sen. Ik heb dan maar wat informatie over Veurne gepost en links geplaatst naar boeiende dingen die 
ze moeten gezien hebben. Ons hotel bijvoorbeeld!’

Om over na te denken

• Wat vertelt u op web 2.0-toepassingen?

• Gaan de reizigers een hoteleigenaar wel accepteren als  
  communitylid?

• Mag u zomaar foto’s publiceren van gasten??
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http://www.google.com/blogsearch?hl=en
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3.1 Schrijven voor web 2.0

We hebben het al gehad over het verschil in taal en toon tussen web 2.0 en de eigen 
website. Zowel de inhoud als de stijl is totaal anders

Ga er niet van uit dat u niets te vertellen heeft op web 2.0. De lezer zal zelf oordelen 
of uw bijdrage boeiend is. Dingen die voor u zeer evident lijken,  kunnen voor anderen 
net heel interessant zijn. De ervaringen van de barman in een hotel bijvoorbeeld of 
een anekdote vanuit de beleving van een kamermeisje. Wie een vlotte pen heeft, 
kan daar leuke verhalen over schrijven. In Zottegem schreef een ambtenaar ooit een 
verhaal vanuit het standpunt van een kasseisteen op de Paddestraat (passage Ronde 
Van Vlaanderen), een hilarisch stukje dat toen werd gepubliceerd in een magazine, 
maar nu perfect zou passen op een blog.

Interessante voorbeelden vindt u op de blogs van Opushotel.com  
of van Marriott.com. 

Hoe kan u deelnemen aan bestaande web 2.0-toepassingen? 

• Reageer op forums vanuit uw persoonlijk standpunt;

• Reageer altijd positief op reviews;

• Maak een profiel (zie verder) aan met persoonlijke en professionele  
 informatie;

• Reageer op reisblogs;

• Neem deel aan discussieplatforms;

• Plaats foto’s op fotoalbums en video’s op Youtube;

• ...
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Een voorbeeld: 
 
Een voorbeeld van hoe het niet moet, vonden we op een Vlaams forum (om 
privacyredenen hebben we de namen van de auteurs weggelaten):

Bericht door ***naam verwijderd*** op 11 jun 2007 20:12
Op ***link verwijderd *** bieden we een ruime keuze aan lastminutes, 
vlieg- en autovakanties. Nu willen we elke maand 1 aanbieding in de kijker 
zetten op de homepage. Is er iemand die in de reissektor werkt en unieke 
aanbiedingen heeft die je bijna nergens kan vinden? Wij willen ze gratis 
promoten op onze site en u wordt er beter door.

Antwoord van de moderator:

“Je hebt dit reeds gepost! En ik heb het toen moeten verplaatsen! Gelieve 
geen spam-gedrag te vertonen aub, dit is een waarschuwing.”

http://opushotel.com/blog/
http://www.blogs.marriott.com
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Wat meer duiding: 

Op het reisforum was er een discussie aan de gang over wat er te beleven valt 
in Gent.  Een toeristisch aanbieder dacht in deze discussie zijn commerciële 
boodschap kwijt te kunnen, maar hij vergiste zich.  Voor een logiesuitbater 
is de verleiding groot om net zoals in het voorbeeld reclame te maken.  Niet 
doen!  U zal waarschijnlijk een opmerking krijgen of van het forum gebannen 
worden.

Een paar basisregels waar u best rekening mee houdt:

• Geef uw boodschappen een meerwaarde voor de bezoeker, echte reclame  
 wordt niet getolereerd;

• Schrijf vanuit uw eigen ervaringen.  Persoonlijke meningen en anekdotes  
 zijn veel geloofwaardiger dan steriele commerciële teksten;

• Wees correct en eerlijk bij het aanmaken van een online profiel;

• Het nieuwe internet is in de eerste plaats sociaal.  Indien u iemand kan  
 helpen,  zal de waardering voor u stijgen en zal men u ook helpen;

• Web 2.0 is internationaal. Denk vanuit het standpunt van de internationale  
 bezoeker die de streek en de gewoontes niet kent;

• Web 2.0 is interactief, bezoekers verwachten ook interactie.  U zal moeten  
 reageren op hun reacties en meedenken;

• Krijgen is geven. Het is niet omdat er een filmpje op Youtube staat, dat er  
 spontaan reacties komen.  Interactie komt er pas nadat de andere  
 gebruikers u aanvaarden en vertrouwen.  Daarom moet u zelf eerst het spel  
 meespelen en reageren op andere filmpjes.

• Vernieuwen is essentieel. Web 2.0-gebruikers zijn vaak op zoek naar  
 nieuwigheden. Stop niet met een filmpje, maar voed  regelmatig de  
 verschillende websites.

3.2  Foto’s op het web

De fotoalbums op het web (zie hoofdstuk 4)  hebben een revolutie veroorzaakt in 
de fotografie. Met een goedkope digitale camera (of gsm!) bereikt u al schitterende 
resultaten. Amateurfotografie is soms geloofwaardiger dan professionele fotografie 
omdat de beelden veel spontaner zijn en onvolmaaktheden vertonen. 

Als u fotografeert voor internet en web 2.0, hou dan rekening met enkele 
basisvoorwaarden:

• de foto moet herkenbaar zijn: het onderwerp moet duidelijk zijn;

• foto’s die niet scherp zijn, zijn niet bruikbaar;

• besteed aandacht aan een mooie compositie.
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Op welke web 2.0-toepassingen kunnen foto’s geplaatst worden? 

Uiteraard op de succesvolle fotosites. Maar daarnaast ook op blogs, channels, por-
taals, wiki’s, geografische sites, overal waar een beeldillustratie een meerwaarde 
biedt. Let er wel op dat de foto’s aangepast zijn voor publicatie op internet. Het for-
maat en de resolutie mogen veel lager liggen dan voor print (zie hoofdstuk 4).

3.3 Zelf video’s aanmaken

Video was nog nooit zo populair als nu. Dit hebben we niet alleen te danken aan de 
goedkope en eenvoudige videocamera’s, maar ook aan het succes van Youtube en 
andere videosites zoals Google Video. 

Videobeelden tonen de wereld (en dus ook uw hotel, regio of camping) zoals hij is, 
met mooie en lelijke dingen. Vandaar ook het succes van video. Het is een eerlijk en 
heel direct medium. Het laat u toe om binnen te dringen in de verbeelding van de 
toerist.

Grote troef is dat video naast visuele ook auditieve prikkels geeft. U kan gebruik 
maken van de echte geluiden of muziek monteren over de beelden. Maar let op, dit 
kan niet zomaar. Gebruikt u bestaande muziek, dan moet u daar auteursrechten op 
betalen, zelfs voor een amateurfilmpje op Youtube.

U kan vrij een video integreren in uw eigen website, maar makkelijker is het als u ge-
woon een filmpje downloadt op een videosite (meer info in hoofdstuk 4).  

Publiceert u een filmpje op een videosite, zorg dan voor een goede beschrijving en 
een link naar een landingspagina op uw website. De beschrijving is even belang-
rijk als het filmpje zelf. Deze teksten worden immers door zoekmachines gelezen en 
komen voor in de zoekresultaten.
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http://www.youtube.com
http://video.google.com
http://www.youtube.com
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Case: Strijd voor “Het Mooiste  
          Dorp van Vlaanderen” op  
          het internet
U herinnert zich waarschijnlijk nog de verkiezing van “Het Mooiste Dorp van 
Vlaanderen”, een initiatief van Toerisme Vlaanderen en VRT. Het was een multimediaal 
samenwerkingsproject op touw gezet door Toerisme Vlaanderen. De krant Het 
Nieuwsblad, uitgeverij Lannoo, Radio 2 en Eén ondersteunden de wedstrijd met 
een grootse mediacampagne en publicatie van een toeristische gids ‘De 50 mooiste 
dorpen van Vlaanderen’. Maar ook het internet speelde een voorname rol in de 
wedstrijd. Het gevecht voor de stem van de kiezer heeft zich in hoofdzaak afgespeeld 
op verschillende web 2.0-toepassingen.

Een beperkt overzicht van het strijdtoneel:  

> Er werd naast de officiële campagnewebsite ook een officiële blog van “Het Mooiste 
Dorp van Vlaanderen” gelanceerd. De artikels werden uitdagend en professioneel 
geschreven door een persmedewerker van Toerisme Vlaanderen. Dat merk je aan 
de reacties van de lezers. Er is een band ontstaan tussen de schrijver en de lezers. 
Wat opvalt: de bijdrages over Oud-Rekem hebben de meeste reacties. Op bijdra-
ges van andere dorpen is respons eerder mager. Je merkt ook een grote emotionele 
betrokkenheid bij het onderwerp. “Proficiat aan Oud-Rekem, het mooiste dorp van 
Vlaanderen. We hebben met een zeer groot verschil gewonnen, dan kun je niets an-
ders zeggen dan dat we de mooiste zijn.” Deze betrokkenheid is een noodzakelijke 
basis voor een web 2.0-campagne.

> Op Youtube staan 86 videoclips over Het Mooiste Dorp van Vlaanderen. De ene 
al origineler dan de andere. De koning op bezoek in Bazel en Eric Gerets in Oud-
Rekem.  Toeval of niet, Oud-Rekem spant de kroon op Youtube. Met een serie paro-
dieën slaagt Oud-Rekem erin om te domineren op Youtube. Bekijk: “Gors-Opleeuw: 
burgemeester naakt…”. De reacties op de uitdagende video’s van Oud-Rekem  
blijven niet uit: “Deze mensen hebben duidelijk geen niveau. In plaats van hun dorp 
te promoten, andere dorpen afbreken... Een dorp dat zich zo gedraagt, verdient het 
duidelijk niet om deze titel te winnen.” Oud–Rekem gaat nog verder.  Bekijk “Indiana 
Willen”, een geweldige parodie op Indiana Jones. Toch even opletten met de wet op 
de auteursrechten.

> Ook op forums bleek de verkiezing van “Het Mooiste Dorp van Vlaanderen” een 
topic.  Op Skyscrapercity staat een mooi voorbeeld van een dergelijke discussie.  
De discussie is zeer beschaafd en goed geargumenteerd. “Het stoort me dat deze 
wedstrijd alweer zal uitdraaien in een provinciestrijd. Het is op voorhand al duide-
lijk dat het Limburgse Oud-Rekem deze wedstrijd gaat winnen. Tegen dat fameuze  
‘Limburggevoel’ valt niets te beginnen.” Of “De bedoeling van de wedstrijd is te weten 
te komen wat het mooiste dorp van Vlaanderen is. Niet welke provincie het meest 
provincialistisch is. De opzet van de wedstrijd is om die reden gewoon fout. Hier wordt 
niet gezeurd, hier wordt simpelweg terechte kritiek gegeven.”

> Verschillende andere blogs nemen het persbericht van Toerisme Vlaanderen over. 
Op andere blogs, bijvoorbeeld Archeonet.be gaat de discussie gewoon verder. Dit is 
een mooi voorbeeld van content distribution. Inhoud wordt door derden opgevist en 
opnieuw gepubliceerd. Zo gaat die een eigen leven leiden.  

> Google op Oud-Rekem en merk dat zelfs internationale websites aandacht be-
steden aan Oud-Rekem. Op America On Line Video (AOL) staat een video over 
Oud-Rekem. Deze video werd niet actief geplaatst op AOL-video. AOL-video neemt 
de populairste video’s van Youtube over. Oud-Rekem heeft de strijd gewonnen door 
onder andere een zeer actieve internetcampagne te voeren. Geef in Google ‘mooiste 
dorp van Vlaanderen’ in en u krijgt een overzicht van maar liefst 673.000 pagina’s. 
Een bewijs dat een Vlaamse toeristische campagne wel degelijk impact kan hebben 
op het internet. 
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http://hetmooistedorp.blogspot.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=wFz3FPYqfA0
http://www.youtube.com/watch?v=wFz3FPYqfA0
http://www.youtube.com/watch?v=T-gUNjodLdY
http://www.youtube.com/watch?v=T-gUNjodLdY
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=620114&mode=linear
http://www.archeonet.be/?p=2184
http://video.aol.com/video-detail/oud-rekem-tvl-tv-publiek-3-juni/732097770
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4. Tot slot
4.1 Web 2.0-campagne in 10 stappen
4.2 Breinbrekers
4.3 Soorten web 2.0-toepassingen 

3.1 Sociale netwerken

4.4 Woordenlijst
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4. Tot slot

4.1 Web 2.0-campagne in 10 stappen

1.   Ontdek web 2.0 door verschillende websites te bezoeken;

2.    Experimenteer met het aanmaken van online profielen.  Maak een account aan bij de  
  belangrijkste zoekmachines: Google, Yahoo! en msn;

3.    Maak een lijst van toepassingen en websites die mogelijkheden bieden voor uw organisatie  
  of bedrijf;

4.   Formuleer haalbare doelstellingen. Bijvoorbeeld:
  • Prospecteren op nieuwe doelgroepen of landen en regio’s door een aanwezigheid op  
   buitenlandse channels en portaalsites;
  • Klantenbinding verhogen door een community of een wedstrijd te lanceren;
  • Imago versterken (kwalitatieve doelstelling) door te reageren op bijdragen en reviews  
   van andere surfers;
  • Naambekendheid verhogen (kwantitatieve doelstelling) door aanwezig te zijn op zoveel  
   mogelijk andere sites; 
  • Introductie van nieuwe producten door ze aan te kondigen op andere websites en zo  
   het viraal effect te verhogen;
  • Ranking van de corporate website binnen de zoekresultaten verhogen door zoveel mogelijk  
   externe links aan te maken op andere websites;
  • …

5.    Stel een internetmarketingmix samen waarin zowel de eigen website als de verschillende  
  web 2.0-toepassingen een duidelijke functie hebben;

6.   Stel een realistisch actieplan op, rekening houdend met uw tijdsbesteding en deze van uw  
  medewerkers en collega’s.  Zorg voor goede interne communicatie rond het project;

7.   Bepaal welke content in aanmerking komt voor reproductie en publicatie op andere sites,  
  maak aangepaste content aan.  

8.   Betrek zoveel mogelijk de toeristen bij uw web 2.0-campagne.  Dit kan u doen door aan  
  de bezoekers te vragen ‘user generated content’ te publiceren op bepaalde sites.  

9.   Probeer zoveel mogelijk de impact van de campagne - in verhouding tot de doelstellingen -  
  te meten;

10.  Evalueer en stuur de campagne bij.
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4.2 Breinbrekers

1. Websites als Myspace, Youtube en Facebook maken geen volwaardig  
 onderdeel uit van een internetmarketingmix.

2.   De reviewwebsites hebben enkel een negatieve invloed op de  
 toeristische sector.

3.   Klantenreviews zijn niet objectief.

4.   De klassieke website heeft nog weinig zin. Het is beter te investeren in  
 gratis web 2.0-toepassingen.

5.   Een eigen website moet niet langer geoptimaliseerd worden  
 voor zoekmachines.

6.   De return-on-investment van web 2.0-websites is zeer klein. 
 Het is de moeite investeren niet waard.

7.  Gezien de meeste web 2.0-toepassingen internationaal zijn, bieden ze geen  
 meerwaarde voor de kleine regionale aanbieder.

8.  Mijn klanten zijn niet vertrouwd met web 2.0-toepassingen, dus het heeft  
 ook geen zin om erin te investeren.

9.  De online profielen zijn een inbreuk op de privacy van de surfer en daarom  
 zeer gevaarlijk.

10.  Door de dominantie van de channels en de grote toeristische aanbieders op  
 het internet, is er geen plaats voor de kleinere vakantiemakers.

11.  Een regio, provincie of gemeente heeft niets aan het web 2.0-gebeuren.
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1. Websites als Myspace, Youtube en Facebook maken geen volwaardig onder-
deel uit van een internetmarketingmix.
In de media wordt er een nogal eenzijdig (negatief) beeld geschetst van web 2.0- 
toepassingen in de toeristische sector. De realiteit is vaak anders. Uiteraard bestaan 
er extremen die de aandacht trekken, maar als u de kenmerken van web 2.0-websites 
en -toepassingen van nabij bekijkt, merkt u veel opportuniteiten:

• Het grote aantal gebruikers bewijst dat het publiek ze aanvaardt;

• De meeste web 2.0-toepassingen zijn gratis;

• Zoekmachines besteden veel aandacht aan user generated content: ze worden  
 sneller geïndexeerd en hebben een betere ranking;

• web 2.0-websites en -toepassingen zijn zeer gebruiksvriendelijk;

• De beveiliging van de toepassingen wordt continu verhoogd om misbruiken tot  
 een minimum te herleiden.
 
Gezien de meeste web 2.0-websites echte sociale platformen zijn, is er een belangrijk 
viraal aspect. Te vergelijken met de mond-tot-mondreclame.

2. De reviewwebsites hebben enkel een negatieve invloed op de toeristische 
sector.
Over reviews op channels en portaalsites is er al veel geschreven. Vanuit het stand-
punt van de vakantiemaker is negatieve commentaar een slechte zaak. Maar toeris-
ten zelf hechten zeer veel belang aan de reviews. Ze zullen in de toekomst nog aan 
belang winnen.

Wat is de oorzaak van een negatieve review? In de meeste gevallen is het een oor-
deel gebaseerd op de realiteit.  Als dit inderdaad het geval is, dan is het probleem niet 
de review, maar de productontwikkeling of de dienstverlening. Voorkomen is beter 
dan genezen. Lees in hoofdstuk 4.3.11 hoe u moet omgaan met klantenreviews. In 
‘Een nieuw (reis)verhaal’ vindt u tips en advies om uw toeristische producten te eva-
lueren en bij te sturen. 

3. Klantenreviews zijn niet objectief.
Objectiviteit is een complexe term. Het gaat erover hoe een klant iets ervaart. ‘Té 
warme koffie’ is een mening die moet gerespecteerd worden. Het heeft geen zin daar 
tegenargumenten op te formuleren. Op de meeste reviewsites wordt er een algemene 
score weergeven die het gemiddelde is van alle reviews. Het is deze score die de 
grootste impact heeft op het koop- of boekingsgedrag van de toerist. Lees reviews als 
gratis advies en beschouw het als gepersonaliseerd marktonderzoek. U zal merken 
dat de commentaren een waardevolle informatie- en inspiratiebron zijn.

4. De klassieke corporate website heeft nog weinig zin.  Het is beter te inves-
teren in gratis web 2.0-toepassingen.
Aangezien we aan het begin van web 2.0 staan (althans voor de Vlaamse toeris-
tische sector), zijn zowel de corporate website als web 2.0-toepassingen nodig. Er 
is echter een tendens aan de gang naar uitsluitend web 2.0-toepassingen. De toerist 
zal deze verder ontdekken en waarderen. Voorheen was de eigen website vaak de 
enige internetaanwezigheid. Nu is dat niet meer zo. De internetaanwezigheid wordt 
gespreid over verschillende websites. De functies van corporate websites en web 
2.0-toepassingen zijn verschillend binnen de internetmarketingmix. Web 2.0-toepas-
singen worden gebruikt om te werven en een grotere naam- en productbekendheid 
te creëren. De corporate websites zorgen via specifieke landingspagina’s voor de 
fullfilment van het aanbod. 

5. Een corporate website moet niet langer geoptimaliseerd worden voor zoek-
machines.
Zoekmachines indexeren zowel corporate websites als web 2.0. De eigen website 
vervult nog altijd een belangrijke rol in de internetmarketingmix. Daarom blijft het zin-
vol om de eigen website te optimaliseren voor zoekmachines.  Het is de mix tussen de 
verschillende internetaanwezigheden die zorgt voor succesvolle zoekmachinemarke-
ting. 

Genuanceerde breinbrekers
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6. De return-on-investment van web 2.0-websites is zeer klein.  Het is de moeite 
investeren niet waard.
Bij de berekening van de return-on-investment houdt u rekening met investering en 
opbrengst. De investering kan men uitdrukken in geld of in tijd. De financiële inspan-
ning voor web 2.0 is klein omdat de meeste toepassingen gratis zijn. De channels 
buiten beschouwing gelaten omdat ze geen zuivere web 2.0-toepassingen zijn. De 
tijdsinvestering in web 2.0 is belangrijk. Ze is afhankelijk van de doelstellingen. Hoe 
prioritair is het internet voor het bedrijf of de organisatie? Heeft uw aanwezigheid op 
web 2.0-toepassingen een wervende functie of een verkoopsfunctie? Een goede en 
gebalanceerde mix tussen bedrijfssite en web 2.0 zorgt voor een hoger rendement. 
Meteen ook de reden waarom grote toeristische aanbieders en zoekmachines zoveel 
aandacht spenderen aan web 2.0. 

7. Gezien de meeste web 2.0-toepassingen internationaal zijn, bieden ze geen 
meerwaarde voor de kleine regionale aanbieder.
Web 2.0 groeit, ook in Vlaanderen. Er komen steeds nieuwe initiatieven en vertalingen 
van de internationale web 2.0-toepassingen. Aan de internationale web 2.0-websites 
nemen steeds meer Vlamingen deel. De internationale web 2.0-toepassingen bieden 
ook de mogelijkheid, om aan een lage kost, een internationaal potentieel te bereiken 
dat anders buiten bereik is. Op het vlak van imago en naambekendheid is een inter-
nationale aanwezigheid zeer verdienstelijk. Het zal een twijfelende toerist overtuigen 
en een overtuigde toerist bevestigen in zijn keuze. 

8. Mijn klanten zijn niet vertrouwd met web 2.0-toepassingen, dus het heeft ook 
geen zin om erin te investeren.
De helft van de actieve Belgische bevolking maakt actief gebruik van het internet. Het 
aandeel boekingen en transacties via het internet stijgt continu. Onrechtstreeks komt 
elke surfer in contact met web 2.0-toepassingen, daarom niet als een actieve gebrui-
ker. Maar ook de passieve toeschouwer leest de bijdragen van andere toeristen en 
wordt daardoor beïnvloed.  

9. De online profielen zijn een inbreuk op de privacy van de surfer en daarom 
zeer gevaarlijk.
Wie een profiel aanmaakt, is verantwoordelijk voor de inhoud van dat profiel. U be-
paalt zelf welke informatie u wilt vrijgeven en welke niet. Vertrouw dus niets toe aan 
het internet dat per definitie niet publiek mag worden gemaakt. Profielen zijn de basis 
van het sociale internet. U kan er niet omheen als u actief wilt deelnemen aan een 
community. In de reële wereld worden er meer identiteitskaarten en persoonlijke ge-
gevens gestolen dan op het internet.  

10. Door de dominantie van de channels en de grote toeristische aanbieders op 
het internet, is er geen plaats voor de kleinere vakantiemakers.
De channels en portaalsites zijn dominant op het internet omdat ze veel geraadpleegd 
worden door toeristen. De grote internetspelers hebben ook de middelen om het inter-
net te domineren. Nemen ze daarom het volledige internet in? Zeker niet. Het internet 
is veel ruimer dan alleen de channels en de portaalsites. “If you can’t beat them, join 
them” of “ if you can’t beat them, be different”. Het internet biedt tal van creatieve 
mogelijkheden om zich te positioneren. Heeft een grote speler een beperkt aantal 
vermeldingen op de zoekresultaten, dan kan u proberen een betere ranking te krijgen 
door op verschillende websites aanwezig te zijn.

11. Een regio, provincie of gemeente heeft niets aan het web 2.0-gebeuren.
Gezien web 2.0 een belangrijke bijdrage levert aan de geloofwaardigheid van infor-
matie op het internet en gezien het zorgt voor een breed draagvlak bij de bevol-
king, is web 2.0 interessant voor verschillende overheden. Web 2.0 is veel vrijer dan 
een overheidswebsite. Het laat de bezoeker aan het woord en biedt de gemeenten,  
regio’s en provincies de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met de  
bezoeker. Op veel sites (bijvoorbeeld Wikipedia ) is er nood aan algemene informatie 
over regio’s, steden, gemeenten en provincies. Het is aan de desbetreffende over-
heden om deze te voorzien.
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4.3 Soorten web 2.0-toepassingen 

Het hotel loopt ondertussen zeer goed.  De bezettingsgraad is prima, ook tijdens de weekends. Mevrouw 
Maes heeft zich ingewerkt in heel het web 2.0-gebeuren en houdt er vrienden aan over. Ze startte samen 
met enkele collega’s een blog waarop ze verhalen vertellen over buitenlandse toeristen. ‘Echt hilarisch 
soms. Niet dat we mensen uitlachten, integendeel.  Het gaat vaak over blunders van ons personeel 
en foutjes in de keuken. Ik vertel mijn ervaringen met Nederlandse toeristen. Mijn Nederlandse collega 
geeft haar verhalen over Belgische klanten. Zo leer je nog eens iets over mekaars reiscultuur. De blog 
staat ook open voor toeristen die zelf hun versie op het verhaal kwijt willen. Ze sturen zelfs foto’s door. 
Je moest eens weten hoe de versies van elkaar verschillen.’
 
Deze blog heeft mevrouw Maes al heel wat nieuwe klanten opgeleverd. Ze komen er terecht via 
zoekmachines die de blog om een of andere reden altijd een goede ranking geven. ‘Uiteraard staat 
er een link naar ons hotel op de blog. Daar kunnen ze meteen boeken en dat wordt ook geregeld 
gedaan!’  

Om over na te denken

• Kan een blog van een vakantiemaker de toerist overhalen?

• Welke web 2.0-mogelijkheden zijn interessant voor een hotel,  
  voor een regio?

• Wat kan Google Maps betekenen voor de toeristische sector??
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Er bestaan wel honderden verschillende soorten web 2.0-toepassingen en websites.  
Voor de vakantiemaker is de ene al interessanter dan de andere.  Een mooie verza-
meling vindt u op go2web20.net.

Het overzicht in deze vormingsbrochure is onvolledig. Dat komt omdat er bijna weke-
lijks nieuwe initiatieven ontstaan. Hieronder vindt u een persoonlijke selectie van de 
auteurs. De focus ligt uiteraard op toeristische websites, en wel deze die actief waren 
in juni 2008.  We raden u aan de  de besproken websites te bezoeken om er een dui-
delijker beeld van te kunnen vormen.  

De auteurs kunnen vanzelfsprekend niet verantwoordelijk worden gesteld voor de 
kwaliteit van de sites. Wij vertellen wat u er kunt mee aanvangen, niet wat de waarde 
van de informatie is. 

Wat opvalt, is dat de meeste web 2.0-toepassingen een internationaal karakter  
hebben. Een drempel? Hopelijk niet, want het biedt een unieke gelegenheid om uw 
initiatief internationaal te promoten.

Niet alle sites zijn bruikbaar voor een Vlaamse vakantiemaker, maar ze kunnen wel 
dienen als inspiratiebron.

Bekijk web 2.0 niet vanuit uw standpunt als vakantiemaker, maar word toerist. Hoe 
zou u omgaan met web 2.0 als u zelf op zoek zou gaan naar reisinformatie?

35

http://www.go2web20.net


Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

Door het succes van mevrouw Maes haar inspanningen moet ze op zoek naar een meertalige re-
ceptionist. ‘Ik zou voor de klassieke kanalen kunnen kiezen en bij de VDAB langsgaan, maar ik denk 
erover een buitenlandse kracht aan te trekken die misschien ook voeling heeft met de behoeften van 
vooral Engelsen. Vorige week kreeg ik via een contact op Facebook.com een jobadvertentie binnen.  
Misschien moet ik dat ook eens proberen?’

Mevrouw Maes plaatst een jobadvertentie op Facebook en krijgt na enkele dagen al drie kandidaten 
over de vloer.  Ze kan het gesprek goed voorbereiden want, alle info en de professionele loopbaan 
van de kandidaten staan op het internet. ‘Als er geen goede kandidaat uit de bus komt, zoek ik naar 
wereldreizigers die voor een paar maand in het hotel willen werken. Die vind ik vast op reissites’.

Mevrouw Maes is ambitieus. Ze wil de bezettingsgraad tijdens de week nog verhogen. Er loopt al een 
actie via Seniorennet.be om medioren aan te trekken met een speciaal midweekarrangement, maar 
de reservaties zijn teruggevallen. Daarom overweegt mevrouw Maes om tijdens de week meer zaken-
toeristen aan te trekken. Ze is lid van een Group op LinkedIn.com, een sociaal netwerk waar heel wat 
buitenlandse zakenmensen deel van uitmaken. Zou ze het aandurven om via dit kanaal een voorstel 
te formuleren? ‘Ik weet niet of ze het zouden appreciëren als ik met een hoteldeal op de proppen kom. 
Zou ik er zelf oog voor hebben? Misschien, afhankelijk van de omstandigheden. Ik denk het echter 
niet.  Het is toch wel een beetje een brute manier om mijn hotel voor te stellen. Er zijn allicht andere 
wegen? Misschien moet ik gewoon aan mijn profiel toevoegen dat ik een hotel leid in Veurne en dat ik 
heel veel over de stad weet.’

3.1 Sociale netwerken

Omschrijving

Sociale netwerken vormen de kern van web 2.0. Het zijn virtuele ontmoetingsplaat-
sen.  Surfers komen op basis van hun ‘profiel’ met elkaar in contact en breiden zo hun 
netwerk uit. Het is een mooi voorbeeld van virale marketing.

Met een gemiddelde groei van 19% (bron Comscore.com) per jaar zijn de sociale 
netwerken zeer populair. De grote internetspelers als Google en Microsoft hebben 
grote budgetten ter beschikking om sociale netwerken te beheren.

Sociale netwerken zijn geografisch opgesplitst. Een interessant overzicht vindt 
u op de site van Le Monde.fr.  In Belgie zijn vooral Netlog.com, Facebook.com en  
LinkedIn.com succesvol.
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Toepassingen

> Als marketingtool zijn de sociale netwerken zeer nuttig. Het is mogelijk een doel-
groep samen te stellen en te contacteren voor niet-commerciële initiatieven. Sociale 
netwerken kunnen zeer veelzijdig gebruikt worden binnen de communicatiemix. Ze 
hebben een grote invloed op uw reputatie en imago. De omschrijving van uw profiel 
en de omvang van uw netwerk bepalen hoe andere leden u zien en inschatten.

> Elk sociaal netwerk heeft zijn eigen specifieke toepassing. Bij LinkedIn is het 
mogelijk om een “Group” aan te maken. Een groep is een verzameling van leden die 
dezelfde interesse of achtergrond hebben. De omschrijving van een groep kan zeer 
verscheiden zijn. U kan een groep maken van mensen uit dezelfde stad. Als u de  
stad bezoekt of specifieke informatie hebt, dan kan u een bericht sturen naar de  
leden van de groep.

> Meer en meer worden de sociale netwerken ingezet bij het rekruteren van perso-
neel. U kan een zoekopdracht laten uitvoeren op basis van het profiel om zo mensen 
te rekruteren. De personeelsadvertentie kan dan gestuurd worden naar het netwerk.

> In Facebook kan u een evenement organiseren met behulp van de kalender. Het is 
ook mogelijk om kleine advertenties (Classifieds) te plaatsen om iets te verkopen of 
te verhuren. Handig voor een B&B.

> De meeste sociale netwerken beschikken over een forum en andere diensten.  

> Zoekmachines zijn dol op de sociale netwerken. De publieke profielen worden door 
de zoekmachines geïndexeerd. Ze kunnen daarom ook ingezet worden binnen de 
zoekmachinemarketing.

Hoe te gebruiken?

Web 2.0 is vooral een sociaal gebeuren waar communicatie en het uitwisselen van 
ervaringen en berichten centraal staan.  Omdat er geen fysiek contact is tussen de 
leden onderling - die soms duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn – is het 
boeiend om op een andere manier meer te weten te komen over de persoon met wie 
u chat of mailt.  Het persoonlijke profiel is een hulpmiddel.

Hoe maakt u een profiel aan? U kiest een gebruikersnaam en paswoord, vooral voor 
uw eigen veiligheid en deze van de website. Met een gebruikersnaam kan u zich ook 
anoniem melden en deelnemen aan het netwerk. 
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Tips voor het aanmaken van een profiel:
• Wees eerlijk. Vul de gegevens zo correct mogelijk in. Dit zal het vertrouwen vergroten en  
 aanvaarding binnen een gemeenschap (community) versnellen;

• Vul enkel de velden in die volgens u relevant zijn. Later is het altijd mogelijk om uw profiel  
 aan te passen;

• Hoe meer u geeft, hoe meer u zal krijgen;

• De velden die vragen naar uw interesses en hobby’s zijn zeer belangrijk. Op deze manier  
 zal u in contact komen met mensen die dezelfde (muziek- of reis)interesses hebben;

• Web 2.0-toepassingen zijn gratis voor gebruikers. Men zal dus nooit financiële gegevens  
 opvragen (Creditcardnummes of PayPal-adres). Gebeurt dit wel, bedenk dan waarom men  
 dat zou kunnen doen. Financiële gegevens worden altijd via een beveiligde verbinding  
 doorgestuurd (SSL: Secure Socket Layer is een beveiligingsprotocol op het internet. Op  
 verschillende webpagina’s komt u deze afkorting tegen);

• Wees voorzichtig met het invoeren van uw adres en telefoonnummer.  Indien deze gegevens  
 gevraagd worden, moet u nagaan of deze gegevens publiek zijn of verborgen blijven. In  
 veel toepassingen hebt u de keuze. Wij raden u aan om deze te verbergen;

• Meer en meer toepassingen maken gebruik van de digitale identiteitskaart om toegang te  
 verschaffen tot de website. Dit is een relatief veilige werkwijze;

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens, niet de website of de toepassing;

• Tot slot: wees niet naïef, maar ook niet achterdochtig. Het komt maar zelden voor dat  
 persoonlijke gegevens misbruikt worden. In de pers wordt er veel negatieve aandacht  
 aan geschonken. Maar in de realiteit worden er meer identiteitskaarten gestolen dan  
 persoonlijke gegevens op het internet.

Voorbeelden

Zoek in Facebook eens naar een evenement in Brugge. Klik in de linkerkolom op 
“Events” en tik Brugge in het veld “Search for events”. Er blijken tal van evenementen 
in Brugge te zijn. U ziet ook het aantal mensen dat interesse heeft in dit evenement.
Geïnteresseerden kunnen boodschappen uitwisselen. Een handige tool voor organi-
satoren!

Voor de zakenwereld zijn sociale netwerken een uitstekend prospectiemiddel om de 
juiste contactpersonen te vinden
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Overzicht 

Een volledige lijst met alle sociale netwerken is te vinden op Wikipedia . 
Een beperkt overzicht van enkele sociale netwerken:

MySpace.com: het oudste (2002) en meest populaire sociale netwerk (110  
miljoen gebruikers). Heeft zeer veel mogelijkheden: groups, Instant Messaging,  
news, MySpaceTV.

MySpace is vooral populair bij jongeren en muzikanten. Typisch voor MySpace zijn 
de verregaande mogelijkheden om de persoonlijke profielpagina sterk te persona-
liseren. Het zijn kleine websites met een eigen stijl die stilaan ook toegepast wordt in 
klassieke websites. Het is een interessant kanaal om te weten te komen er leeft bij de 
jongeren.  De spelregels zijn zeer strikt.

Facebook.com: een van de eerste en belangrijkste sociale netwerken. Het is vooral 
populair in de Verenigde Staten. Sinds 2008 is er ook een Nederlandstalige versie.

Linkedin.com: LinkedIn heeft meer dan 21 miljoen geregistreerde gebruikers en is 
daarmee een zeer grote speler op de markt.  Het is vooral een zakelijk netwerk.

Orkut: sociaal netwerk van Google. Is vlot toegankelijk met een Google Account.  
Orkut biedt de mogelijkheid om een eigen community te starten. Met 120 miljoen 
gebruikers één van de grote spelers.

Netlog.com: een Gentse uitvinding die vooral populair is in Europa. Met zijn 36 miljoen 
leden een sterke groeier.

Hyves.net: vooral populair bij de Nederlandse jongeren. Het kent ook een sterke op-
mars in Vlaanderen.

Couchsurfing.com: een sociaal netwerk in de toeristische wereld. De leden stellen 
hun huis open voor andere reizigers.  

HospitalityClub.org: is gelijkaardig aan Couchsurfing, maar met een ruimere dienst-
verlening. Het biedt de mogelijkheid aan reizigers om in contact te komen met de 
lokale bevolking.

Passportstamp.com: belangrijkste sociale netwerk voor reizigers om ervaringen te 
delen.  Als vakantiemaker moet u zeker lid worden.

Travbuddy.com: sociaal netwerk waar reizigers met andere reizigers kunnen af-
spreken.  Met meer dan 1 miljoen leden een populaire speler.

Travellerspoint.com: sociaal netwerk voor reizigers met enorm veel extra mogelijk-
heden. Veel tips en advies. Een zeer leuke en open sfeer.

Wayn.com: een sociaal netwerk voor de meer luxueuze reiziger en levensgenieter,  
inclusief Travel Guide met hotels, bars, restaurants. Ook een mogelijkheid om online 
te boeken. Wayn heeft reeds meer dan 11 miljoen leden.
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Omschrijving 

Wie houdt er geen favoriete websites bij in bladwijzers? Maar wie van ons gebruikt 
die favorieten ook echt? In de praktijk worden ze niet zo veel geraadpleegd als oor-
spronkelijk gedacht. 

Interessanter is het om favorieten te delen met anderen. Sociale bookmarksites geven 
de gebruikers de mogelijkheid om een persoonlijke melding of een beoordeling aan 
een site toe te voegen. Op deze manier ontstaat er een “menselijke” zoekmachine die 
door iedereen kan geraadpleegd worden. Wandeltoeristen willen bijvoorbeeld graag 
weten welke reissites bezocht worden door collega-wandelaars. 

Toepassingen 

> De gewone zoekmachines zoals Google.be of Yahoo.com indexeren de inhoud van 
de sociale bookmarksites. Websites die opgenomen zijn in bookmarksites bekomen 
zo een betere ranking. Sociale bookmarks kunnen bijgevolg ingezet worden binnen 
de zoekmachineoptimalisatie.

> Omdat er ook een belangrijke sociale component aan verbonden is, is het interes-
sant om uw site te koppelen aan een bookmarksite. Het is immers mogelijk om na te 
gaan wie de site heeft gebookmarkt. U kan deze persoon dan contacteren. Het virale 
element is zeer belangrijk.

Hoe te gebruiken? 

Sociale bookmarksites zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. U hoeft alleen maar een 
account aan te maken en u kan aan de slag.  

U kan met een klik een site opslaan in een sociale bookmarksite, en dit dankzij de 
handige toolbar (takenbalk) in uw populaire browsers (Internet Explorer of Firefox).

3.2 Social bookmarks

Tagging of etiketteren van content

Binnen web 1.0-sites wordt de inhoud van de site geordend volgens de navigatie. Binnen de web 
2.0-toepassingen wordt de inhoud echter geordend met tags of etiketten.  

Aan een artikel of een tekst wordt een serie kernwoorden (tags) gekoppeld. Door te klikken op een tag 
worden alle artikels weergegeven die gekoppeld zijn aan de tag. U navigeert volgens inhoud en niet 
volgens de categorie.

Voorbeeld:

U publiceert enkele foto’s van uw bezoek aan Gent op Flickr.com. U koppelt er de kernwoorden ‘Gent, 
Korenmarkt, vrienden, weekendje’ aan. Als een bezoeker klikt op “vrienden” krijgt die alle foto’s van uw 
vrienden te zien, op voorwaarde dat de foto’s ook de tag “vrienden” dragen.

U kan op sommige websites lijsten of groepen (Tag Cloud) met tags terugvinden. De ene tag is groter 
weergegeven dan de andere. De grootte van het woord is afhankelijk van de populariteit. Hoe meer 
mensen klikken op een tag, hoe groter deze wordt weergegeven. Sociale bookmarksites zijn gebaseerd 
op tags. Bepaalde zoekmachines zijn dol op tags en indexeren deze ook.
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Voorbeelden

U bent verantwoordelijk voor een toeristische regio (bijvoorbeeld de Kempen) en u 
wil graag weten wie webpagina’s over de Kempen heeft gebookmarkt. Dit kan u doen 
met Del.icio.us. Surf naar Del.icio.us en tik “Kempen” in het zoekvenster. 

Eind juni 2008 waren er bijvoorbeeld 277 verschillende webpagina’s opgeslagen waar 
de tag ‘Kempen’ in voorkwam. Het is perfect mogelijk om te zien wie deze pagina’s 
heeft opgeslagen.

U kan Del.icio.us ook gebruiken om alle websites die u kent over de Kempen op te 
slaan. Op die manier is de regio ruim aanwezig op de sociale bookmarksite.

Overzicht 

Del.icio.us: de meest populaire sociale bookmarksite. Beschikt over een handige 
werkbalk voor de browsers.

Digg.com: een uitgebreide sociale bookmarksite die verder gaat dan Del.icio.us. In 
Digg worden niet alleen weblinks gebookmarkt maar volledige webteksten, nieuws-
berichten, foto’s en video’s die door de leden worden beoordeeld en voorzien van 
commentaar. In oorsprong werd Digg enkel gebruikt voor technische onderwer-
pen. Nu is het veel ruimer en is er ook een categorie Lifestyle met een onderdeel 
Travel&Places. 

Feedmarker.com: gebruikt een combinatie van RSS zoekmachine (zie hoofdstuk 
4.3.6) en sociale bookmarksite. In Feedmarker worden niet alleen webpagina’s, maar 
ook newsfeeds (RSS) gebookmarkt. Op deze manier wordt er meer actuele content 
opgenomen. De structuur is gebaseerd op een uitgebreid systeem van tags. Jammer 
genoeg kunnen er geen nieuwe accounts meer aangemaakt worden.

Reddit.com: leuke bookmarksite die ook een ranking en evolutie geeft aan de opge-
slagen sites. Er is ook een Nederlandstalige interface.

Technorati.com: verzamelt meer dan enkel bookmarks. Het is een directory van ver-
schillende vormen user generated content gegroepeerd rond een bepaald thema.
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Omschrijving 

Geografische sites zijn websites waar de reiziger dynamische kaarten kan raadple-
gen. Een zeer gekend voorbeeld is Google Maps.  

De gebruiker kan op een dynamische kaart inzoomen op een locatie, hij kan de kaart 
ook personaliseren, voorzien van eigen gegevens (tekst, foto’s en video) en verschil-
lende lagen selecteren.

32% van alle zoekopdrachten over reizen en toerisme gaat over geografische sites 
(bron: Hitwise.com)  De reiziger bereidt zijn reis of uitstap voor aan de hand van een 
geografische website. Voor de vakantiemaker een interessante site om op aanwezig 
te zijn. 

De Google zoekmachine geeft de kaarten weer in de zoekresultaten.

Veel van deze geografische sites hebben ook een mobiele versie die bruikbaar is op 
de geavanceerde gsm’s. Hierdoor groeit het belang van geografische sites nog.

Geografische sites vormen de basis voor veel toeristische websites omdat ze zeer 
eenvoudig kunnen geïntegreerd worden in andere websites. 

Toepassingen 

> De reiziger kan de geografische websites gebruiken als routeplanner.  
Het belangrijkste gebruik is echter het virtueel verkennen van een locatie. Door  
gebruik te maken van verschillende informatielagen (hotels, bezienswaardigheden, 
wegen, weer, etc.) kan de reiziger ook bijkomende informatie opvragen zoals de aan-
wezigheid en exacte locatie van restaurants, musea, hotels.

> De geografische websites staan ook open voor user generated content.  De reiziger 
kan zelf content (foto’s, video’s en reviews) toevoegen aan een kaart en deze be-
schikbaar maken voor andere gebruikers. Dit maakt dat geografische sites meer en 
meer de basis vormen voor het voorbereiden van een reis of uitstap.

> De vakantiemaker kan zijn locatie toevoegen aan een kaart. In bepaalde gevallen is 
dit betalend, maar er zijn ook gratis toepassingen.

> U kan dynamische kaarten ook integreren in de eigen website. Dit is een extra ser-
vice die door de surfer wordt gewaardeerd.  

> Een kalender of een lijst met bezienswaardigheden kan ook voorgesteld worden 
op een kaart. Google Maps biedt deze mogelijkheid. Deze kaart kan dan terug in een 
webpagina geïntegreerd worden.

3.3 Geografische sites
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Hoe te gebruiken? 

Lees ook  “Spelen met Google en Yahoo!” in hoofdstuk 4.3.6.

Google heeft het grootste marktaandeel in geografische websites en toepassingen.  
De basis van de Google geografische toepassingen is Google Earth. Het is een gra-
tis programma dat op een computer wordt geïnstalleerd. Google Earth is een 3D-
weergave van de aarde aan de hand van gedetailleerde satellietbeelden. Bepaalde 
streken zijn zo gedetailleerd in beeld gebracht dat het bijna mogelijk is om de mensen 
op straat te zien. 

Naast de 3D-weergave van de aarde zijn er ook kaarten van alle planeten en de 
maan. Er is zelfs een dynamische sterrenkaart. 

• Download eerst Google Earth en installeer het op uw computer.  
 U vindt de richtlijnen online.

Na het openen van Google Earth ziet men in de belangrijkste items:

• de 3D-weergaven van de aarde;

• een zoekbox;

• plaatsen en lagen.  

Als u plaatsen en lagen aanvinkt, kan u de inhoud van Google Earth uitbreiden of 
verrijken.

Een basiskenmerk van Google Earth zijn de lagen die over satellietbeelden wor-
den gelegd. Er zijn een aantal basislagen die aangevuld kunnen worden met tal van  
andere lagen die gratis beschikbaar zijn op het internet.  

Het is ook mogelijk om zelf lagen aan te maken. Bijvoorbeeld een laag met alle  
bezienswaardigheden van een regio.  

Zoek naar een locatie. Als u inzoomt ziet u verschillende gekleurde bolletjes. Dit zijn 
user generated content en webpagina’s van Wikipedia. Het kunnen ook foto’s of  
video’s zijn.  Google Video, Youtube en Panoramio hebben rechtstreekse links met 
Google Earth. Op deze manier is het mogelijk om een foto van een B&B, hotel, restau-
rant, camping, attractie of bezienswaardigheid toe te voegen aan Google Earth.

Als u beschikt over een Google Account, dan kan u een bedrijf of organisatie toevoe-
gen aan de kaarten:  

• zoek in uw Google Account naar “Local Business Center”;

• klik op “Nieuwe vermelding toevoegen”;

• vul het formulier in.  

U kan zoveel locaties toevoegen als u wenst.  Let wel: de locaties worden niet direct 
toegevoegd.  Google heeft een controlemechanisme ingebouwd om het eigenaar-
schap van een locatie te checken.  

Voorbeelden 

Bekijk de bezienswaardigheden op de site van In&Uit Mechelen. Zou een dynamische 
Google Map waarop alle bezienswaardigheden zijn aangeduid niet handig zijn? Op 
de kaart kunnen er links geplaatst worden naar informatie op Wikipedia  en naar foto’s 
van bezoekers.  
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Overzicht  

Google Maps werkt op basis van de gegevens in Google Earth. Het grote verschil 
is dat Google Maps een website is en geen programma dat op de computer wordt 
geïnstalleerd.

In Google Maps is het mogelijk om een gepersonaliseerde map te maken en deze te 
integreren in een andere website of blog.

U kan zelf foto’s en Wikipediadata toevoegen door op ‘Meer’ te klikken. Selecteer 
‘Kaart, Satelliet of Terrein’. Boven de kaart ziet u de mogelijkheid “Link naar deze pa-
gina”.  Als u dat aanklikt, zijn er twee mogelijkheden om de kaart te integreren in een 
andere webpagina naar keuze: via een link naar de Google Maps website of door het 
integreren van de kaart. Voor de laatste optie kopieert u de code uit het tweede veldje 
en u plakt dit in de webpagina naar keuze.  

Google Maps Code: Voor ontwikkelaars om zelf lagen en toepassingen aan te maken 
op basis van Google Earth.

Google Earth: de basis van vele geografische toepassingen. 3D-weergave van de 
aarde op basis van gedetailleerde satelietfoto’s. In Google Earth kunnen er geperso-
naliseerde lagen (layers) aangemaakt en publiek verspreid worden. Een voorbeeld 
van een dergelijke laag zijn de art-nouveaugebouwen in Brussel.

Webcams.Travel: via deze site kunnen de locaties en de webcams toegevoegd wor-
den aan Google Earth. Interessant voor de steden en de attracties die al over web-
cams beschikken.

KLM GlobeAssistent: een Google Earth toepassing waarmee de KLM-reizigers hun 
reisfoto’s kunnen toevoegen aan Google Earth.

Schmap.com: virtuele reisgidsen gebaseerd op Google Maps.  Een must voor regio’s 
en steden. Hotelreservaties gebeuren via Priceline.com

Mappy.be: een gewone routeplanner zonder extra mogelijkheden.

Mapquest.com: een zeer populaire routeplanner in de VS.

Viamichelin.com: de elektronische versie van de klassieke en beroemde Michelinkaar-
ten. Op deze site staan ook grote hotels en restaurants. U kan betalend aanwezig zijn 
op deze kaarten.

VeniVidiwiki.org: een reiswiki gebaseerd op Google Maps. Jammer genoeg is er zeer 
weinig informatie over Vlaanderen beschikbaar. Er zijn nog veel opportuniteiten voor 
de Vlaamse vakantiemaker. Via de link “Add a place” is het mogelijk om gratis een 
locatie toe te voegen.

Trippermap.com: maakt het mogelijk om gepersonaliseerde mappen aan te maken op 
basis van foto’s uit de fotowebsite Flickr.

PHZplanner: Nederlandse routeplanner voor het zelf aanmaken van gepersonaliseer-
de toeristische routes.

Fietsnet.be: Vlaamse site om zelf een toeristische kaart aan te maken.

44

http://maps.google.be/maps?ie=UTF8&hl=nl
http://earth.google.com
http://earth.google.com
http://nl.webcams.travel
http://www.klm.com/travel/nl_nl/special_offers/all_offers/google_earth.htm
http://www.schmap.com
http://www.priceline.com
http://www.mappy.be
http://www.mapquest.com
http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm
http://www.venividiwiki.eu
http://www.trippermap.com
http://www.flickr.com
http://pzhplanner.demis.nl/InterNetter2.swf
http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx


Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

Omschrijving 

Foto’s worden niet langer afgedrukt, maar gepubliceerd op het internet. Dit maakt dat 
fotografie één van de belangrijkste vormen van user generated content is.

Foto’s kunnen gepubliceerd worden op eigen websites of op fotocommunities. Online 
fotoalbums zijn ongelooflijk populair.  Ze kunnen tot 50 miljoen leden hebben.

De online fotoalbums worden vaak uitgebreid met extra diensten zoals blogs, fora, 
chats en afdrukdiensten. De foto’s kunnen ook becommentarieerd worden door  
andere gebruikers. Op deze manier ontstaan er online gemeenschappen.  

Naast de foto kan de fotograaf ook zelf wat uitleg geven en een link plaatsen naar een 
landingspagina op een website. Deze tekst wordt door de zoekmachines geïndexeerd 
en draagt bij tot een betere ranking van de website.  

De foto’s worden voorzien van tags, een handige manier om foto’s te vinden. Ze moe-
ten ook voldoen aan bepaalde technische voorwaarden.  U moet rekeningen houden 
met de resolutie. Dit is het aantal pixels (punten) per vierkante inch.  Voor het internet 
is dit 72dpi (dot per inch). De grootte is afhankelijk van de toepassing. Meestal wordt 
die vermeld.

Opgelet!
Er rijzen grote vragen over het eigenaarschap en de auteursrechten van een foto op 
fotosites. De website die de foto’s publiceert, is niet verantwoordelijk voor de auteurs-
rechten. De fotograaf is zelf verantwoordelijk voor de rechten en moet er voor zorgen 
dat de gebruiker ze respecteert.

3.4 Fotoalbums

Auteurs- en gebruiksrechten

Het is zeer aanlokkelijk om foto’s van online fotoalbums te downloaden en te gebruiken op andere 
sites.  Maar dat is niet zomaar mogelijk.  

De Creative Commons Licensing Process (CC) schept hier duidelijkheid in.  De Creative Commons 
bestaat in verschillende gradaties van vrij voor elk gebruik tot gebruik verboden.  Tussenin zijn er ver-
schillende varianten.  Deze worden aangeduid met een logo naast de foto.  Afhankelijk van de kleur 
van het logo is er een of andere vorm van bescherming.  Meer informatie op CreativeCommons.org.

Om geen vergissingen te begaan is er ook een etiquetteregel op het internet: gebruik nooit werk van 
iemand anders zonder toestemming.  Op deze manier worden moeilijkheden vermeden.
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Toepassingen 

> Online fotoalbums kunnen zeer ruim worden ingezet voor een marketingcam- 
pagne.  

> Een webstrijd waar de gebruikers hun foto’s online publiceren, is een eenvoudige 
en haalbare tool. Logiesuitbaters kunnen gasten uitnodigen om hun foto’s online te 
plaatsen en de winnaars belonen met een overnachting.

> Regio’s, attracties en gemeenten kunnen foto’s publiceren met meer uitleg en met 
een link naar een landingspagina. Zorg dat de foto’s voorzien zijn van geografische 
tags zodat ze ook opgenomen worden op de geografische sites.

Hoe te gebruiken? 

Bij wijze van voorbeeld bekijken we Flickr van dichterbij. Flickr is eigendom van  
Yahoo!. Met een Yahoo!-account kan er vlot ingelogd worden op Flickr.

De instructies voor het uploaden zijn zeer eenvoudig en kunnen gewoon gevolgd wor-
den. Heeft u veel foto’s, gebruik dan offline software. De Flickr Uploadr is eenvoudig 
te gebruiken.

Aan elke foto kunnen een titel, beschrijving en tags worden toegevoegd. In het veld 
van de ‘description’ is het mogelijk om de URL van een landingspagina in te voeren.  

De andere instellingen dienen voor de beveiliging en de bescherming van de foto. 

Nadien kunnen de foto’s toegevoegd worden aan een collectie of een set. Dit is te 
vergelijken met de navigatie van een klassieke website.

Tip:
Bij het opladen van foto’s op de fotoalbums passen de meeste websites automatisch de grootte, 
resolutie of verhouding aan. Websites als Picasa of Flickr hebben een ingebouwd foto-bewerk-
ingsprogramma. Voor andere websites zal u dat echter zelf moeten doen. U heeft daarvoor een 
fotobewerkingsprogramma nodig. Het meest gebruikte is Adobe Photoshop. Dit is een duur, maar 
beproefd programma. Gratis alternatieven zijn:

• GIMP.org: een zeer populair en uitgebreid programma;

• Serif PhotoPlus: minder mogelijkheden dan GIMP, maar zeer bruikbaar;

• Pixia: een bewerkingsprogramma dat zich meer leent voor het manipuleren (tekst toevoegen,  
 kleuren aanpassen, schilderen op de foto, etc.) van foto’s;

• PhotoFiltre: een Franstalig programma dat het meest eenvoudig in gebruik is.   
 Zeker een aanrader.
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Voorbeelden 

Surf naar Gusto.com en zoek naar Brussels. Gusto! is een online community die  
gebaseerd is op een fotoalbum. U vindt er een beschrijving van Brussel met een 
review. Jammer genoeg is Brussel één van de weinige Belgische steden met een 
beschrijving. Er is nog werk aan de winkel voor de andere steden.

Klik op foto’s en u vindt een mooie collectie gebruikersfoto’s.
Verder is er ook informatie over hotels, restaurants en attracties.  

Overzicht 

Panoramio.com: dit fotoalbum is gespecialiseerd in geografische tagging. De foto’s 
die worden opgeladen, worden gekoppeld aan Google Earth en Maps. Het is een  
ideale manier om een hotel, attractie of restaurant toe te voegen aan Google Earth.

Blogr.com: een blogsite met een uitgebreid fotoalbum.  

Everytrail.com: een reisportaal gebaseerd op een fotoalbum. De reiziger laadt zijn 
vakantiefoto’s op en deelt ze met andere toeristen die ook interesse hebben in deze 
bestemming. Het is een zeer levendige community.

Flickr.com: met meer dan 26 miljoen leden is Flickr een van de meest populaire foto- 
albums. Interessant zijn de Groups die gebruikers groeperen rond een bepaald  
thema. Op deze manier is er een levendige community ontstaan. Flickr bevat ook 
een gratis fotobewerkingsprogramma. Er is een goede relatie met verschillende zoek-
machines. Flickr is eigendom van Yahoo!.

FotoViewr.com: een online programma waarmee schitterende designs voor Flickr 
kunnen worden gemaakt.

Gusto.com: online reiscommunity gebaseerd op een fotoalbum.

Imageshack.us: een typisch Amerikaans fotoalbum. Vanuit Imageschack worden  
foto’s gemakkelijk opgeladen naar MySpace.

Pbase.com: een kleinere fotoalbumsite met zeer veel mogelijkheden, een sterke 
groeier.

Picasa.com: on- en offline gratis fotoalbum van Google. Het is eenvoudig te gebruiken 
met een Google Account. Picassa kan lokaal op een pc gebruikt worden om de foto’s 
op de harde schijf te beheren. De foto’s kunnen vrij eenvoudig van de harde schijf 
naar het internet worden gebracht. Ook eenvoudige beeldbewerkingen zijn mogelijk.

MijnAlbum.be: het belangrijkste fotoalbum in Vlaanderen en Nederland, met beperkte 
mogelijkheden. Vergis u niet, het is een commercieel initiatief om de afdrukmogelijk-
heden te promoten.

Openphoto.net: eenvoudig fotoalbum. Wordt gebruikt door andere web 2.0-toepas-
singen zoals Blogger en MySpace.
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Rtravel.com: een reiscommunity gebaseerd op een foto- en videoalbum. Het is een 
zeer levendige community. Jammer genoeg zat er in juni 2008 maar een foto van 
België in het album. 

Smugsmug.com: een semi-professioneel fotoalbum. De kwaliteit van de foto’s is zeer 
hoog. Veel extra diensten en ondersteuning, jammer genoeg betalend.

Zenfolio.com: ook een semi-professioneel fotoalbum met veel betalende mogelijk-
heden. Zeer mooie designs. 

Zoomandgo.com: de grootste reiscommunity gebaseerd op een fotoalbum. U vindt er 
veel reiservaringen en u kan er hotels boeken, reviews schrijven, attracties ontdekken 
en locaties opzoeken met behulp van Google Earth.
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Omschrijving 

Sinds 2005 is er een explosie van websites waar gratis video’s kunnen worden opge-
laden en bekeken. Een overzicht van de belangrijkste videosites vindt u op Wikipedia. 

Online video bekijken en delen is zeer populair. Dagelijks worden er duizenden video-
clips op het internet gepubliceerd. De belangrijkste speler, Youtube, heeft maandelijks 
meer dan 52 miljoen bezoekers. Omdat de impact van de videosites zo groot is, heb-
ben de grote internetspelers veel interesse in deze sites. Video bekijken en opladen 
is immers van alle leeftijden en sociale klassen. Google heeft Youtube opgekocht voor 
1,65 miljard dollars in aandelen. 

De videosites zijn zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik. Er is bijna geen 
technische voorkennis nodig om videosites te gebruiken.

U vindt:

• homevideo’s: zelf gemaakte video’s, door amateurs opgeladen;

• trailers: introductievideo’s voor films;

• commercials: reclamefilmpjes al of niet door de fabrikant gepubliceerd;

• remix: nieuwe montages en parodieën op bestaande video’s;

• instructievideo’s: handleidingen voor producten en software;

• slideshows: clips gemaakt op basis van foto’s;

• nieuws: al of niet gemaakt door professionele journalisten.  
 Vooral de amateurbeelden hebben veel impact;

• reportages: over allerlei onderwerpen gemaakt door amateurs  
 en professionals.

Het succes van de videosites heeft de interesse in video terug tot leven gewekt. Voor-
al het gebruik van mobile videocamera’s (gsm) heeft veel impact. Daarom wordt video 
ook in tal van andere web 2.0-toepassingen en -sites geïntegreerd.

De impact van video is veel groter dan deze van tekst of foto. De betrokkenheid, bele-
venis en geloofwaardigheid is groter. Amateurvideo’s scoren beter dan professionele 
video’s. Het filmen vanuit een zeer subjectief standpunt met technische onvolmaakt-
heden geeft de kijker meer vertrouwen dan een afgewerkte en dure professionele 
video. Daarom kopiëren veel professionals deze stijl.

3.5 Videosites
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Toepassingen 

De toepassingen zijn afhankelijk van de creativiteit van de maker en de gebruiker.

> Een belangrijk kenmerk van video is dat de betrokkenheid en de belevenis veel 
groter is dan bij andere media. Het is dus zeer goed inzetbaar om de bezoeker te 
motiveren om deel te nemen aan een evenement of om op bezoek te komen.

> Een video op een website of landingspagina zal veel meer impact hebben dan een 
wervende tekst.

> In de hotelwereld is video wijdverspreid. In de andere sectoren is video aan het 
doorbreken.

> Video wordt veel gebruikt voor webstrijden en online verslagen van evenementen.

> Te weinig toeristische attracties maken al gebruik van video. Een live verslag van 
een dag van een medewerker of een interview met een bezoeker heeft zeker im-
pact.

> Laat vooral de bezoekers aan het woord of aan het werk. Vergeet niet dat videosites 
deel uitmaken van de user generated content.

Hoe te gebruiken?

Het opladen en bekijken van videofilmpjes of videosites is meestal gratis.  Naast de 
broadcasting (uitzenden, tonen, publiceren van de clips) worden er verschillende an-
dere services aangeboden:

• commentaar geven;

• score geven;

• videoblog;

• uitgebreide zoekmachine; 

• chat;

• statistieken;

• community;

• maildienst;

• integratie van de video in andere webpagina’s.

Het is gemakkelijk om een video die op een videosite staat te integreren in een andere 
webpagina. 

De editor kan teksten en webadressen toevoegen aan zijn video.  Deze teksten wor-
den door de zoekmachines geïndexeerd en zorgen voor een betere ranking van een 
corporate website.
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Enkele tips en dingen die u moet weten:

• Korte clips (maximum 60 seconden) hebben meer impact dan lange clips;

• Maak eerst een scenario op, al was het maar in uw hoofd; 

• Een amateurvideo komt geloofwaardiger over en creëert meer betrokkenheid;

• Zorg dat u de toestemming hebt van de gefilmde mensen om de beelden op het  
 internet te plaatsen;

• Leg aan de figuranten uit waarvoor de beelden zullen worden gebruikt;

• Muziek ondersteunt uw boodschap, kies dus muziek met de juiste sfeer;

• Maak er geen reclamefilm van, zorg voor ludieke of spannende scenario’s; 

• Bent u geen goed filmer, maak dan gebruik van stockbeelden of monteer foto’s  
 aan elkaar (opgelet voor auteursrechten);

• Soms is het nodig om het filmpje te bewerken (editeren); 

• Gebruik alleen de beste opnames;

• Soms helpen woorden...en zeggen ze meer dan beelden!

Tip:
Voor het editeren van een video is er speciale software nodig. Heel vaak wordt die meegeleverd 
met de camera of gsm. Het kan natuurlijk ook met  professionele software, al  bestaan er alweer 
gratis alternatieven:

• Windows Movie Maker: gratis videopakket dat op elke pc met Windows staat. Geschikt  
 om eenvoudige bewerkingen te maken. Er is een functie voorzien om automatisch  
 filmpjes te monteren;

• Jashaka.org: een gratis softwarepakket met semi-professionele functies. Er is wel een  
 grote harde schijf en een snelle processor nodig;

• VirtualDub.org: een zeer volledig programma met veel mogelijkheden. Wordt vooral  
 gebruikt om een clip lichter te maken (comprimeren).

Voorbeelden 

Ga eens op zoek naar video’s over uw organisatie, regio of bedrijf op Youtube. U zal 
verrast zijn van het resultaat. U kan deze video’s gewoon integreren in uw website.  
Indien u de video’s gebruikt via de softwarecode van Youtube is er niet direct een 
probleem met de auteursrechten. Maar de etiquette schrijft wel voor dat u de auteur 
van het filmpje op de hoogte brengt.

Bekijk eens de attracties van Bellewaerde Park op Youtube. Het is precies alsof u er 
zelf zit.  Nodigt dit niet meer uit dan traditionele reclame om het park te bezoeken?

Ooit ‘Dancing Matt’ gezien op Youtube? Er is een hele hype en handel ontstaan rond 
een dansende reiziger. Hij bezoekt beroemde plaatsen in de wereld en maakt er tel-
kens een filmpje van een banaal dansje dat hij opvoert. Vandaag krijgt hij vragen 
vanuit de hele wereld om eens ‘langs te gaan’. Via Google Earth kan u zien waar hij 
overal al is geweest. Mensen imiteren Matt en zetten massaal ‘where the hell is...’ 
filmpjes op Youtube.
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Overzicht 

Youtube.com: de meest bekende web 2.0 toepassing. Youtube komt veel in de pers 
en is soms zeer omstreden omwille van de video’s die op de site staan. Youtube is 
een handig en veelzijdig medium dat vlot kan gebruikt worden binnen de communi-
catie.

Google Video: het kleinere broertje van Youtube. Google Video biedt de editor meer 
mogelijkheden om tags en teksten toe te voegen aan de video. Er is ook een ‘embed-
ded code’ voorzien om te knippen en te plakken (cfr. systeem Youtube.com).

Yahoo! Video: het alternatief voor Google en Youtube. Is kleiner maar biedt ook veel 
extra mogelijkheden.

Vimeo.com: een kleinere speler op de markt, maar wel van zeer hoge kwaliteit. Er is 
veel aandacht voor de privacy en de auteursrechten van de leden.

Triptuber.com: is deels gebaseerd op user generated content. Interessante video’s 
van reisfanaten.

MyVideo.be: is de Belgische versie van een videosite. Dezelfde kwaliteit en sfeer als 
Youtube en MySpace of Hyves. Is zeer populair bij jongeren.

HotelVideo.com: professionele site, geen echte web 2.0-toepassing, maar wel een 
marketing- en presentatiesite.

Travelnotes.org: gratis upload van video’s. Niet echt professioneel en gebruiksvrien-
delijk.

Hotelview.com: betalende videosite die niets te maken heeft met web 2.0 en user 
generated content.

Tvtrip.com: een belangrijke hotelwebsite met de mogelijkheid om rechtstreeks een 
hotel te boeken. Er kunnen door de gebruikers geen video’s opgeladen of reviews 
geschreven worden. Daarom is het geen volwaardige web 2.0-website.

Travelistic.com: een schitterende site die gebaseerd is op user generated content.  
Biedt ook de mogelijkheid voor regio’s en steden om zelf video’s te publiceren. Er is 
ook een uitgebreide blog voorhanden.
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Omschrijving 

RSS (Really Simple Syndication) nieuws- of webfeed is een buitenbeentje in het over-
zicht. RSS is eigenlijk een plug-in die u op veel nieuwswebsites of blogs tegenkomt.  
RSS laat u toe om, op een eenvoudige manier, nieuwsberichten van een andere web-
site op uw eigen website te integreren.  

Deze vorm van externe content noemt ook ‘syndicated’ content. Het is een manier om 
een website te voorzien van interessante en actuele weetjes als nieuws-, verkeers- of 
weerberichten.

Om RSS-feeds te gebruiken is er een speciaal programma nodig (zie kadertekst). U 
kan ook gebruik maken van een gepersonaliseerde startpagina.

Toepassingen 

De functie van RSS (binnen web 2.0) is het beheren van forums en blogs. Als u in de 
weelde duikt van web 2.0, dan zal u merken dat het moeilijk is om alles bij te houden 
wat er door de gebruikers wordt gepubliceerd. Het is tijdrovend om elke dag alle blogs 
en forums te bezoeken om de laatste berichten te lezen. RSS biedt een handige op-
lossing voor dit probleem. Maak een persoonlijke startpagina aan, bijvoorbeeld via 
iGoogle, en verzamel daar alle newsfeeds rond een bepaald thema. Zo hebt u in een 
oogopslag een overzicht van alle nieuwtjes.

Op deze manier kan RSS een alternatief zijn voor de klassieke e-mailings of elektro-
nische newsletters. De bezoeker zorgt zelf dat hij op de hoogte is van de updates van 
een website. Als website eigenaar hoeft u geen moeite meer te doen om adressen 
te verzamelen en e-mailings uit te sturen. In theorie fantastisch, in de praktijk is RSS 
echter te weinig ingeburgerd en is het nodig om zowel RSS als newsletters aan te 
bieden.

3.6 RSS

Spelen met Google en Yahoo!

Google en Yahoo!, twee van de belangrijkste zoekmachines, misten de web 2.0-boot niet en 
integreerden verschillende toepassingen in hun dienstenpakket. Google en Yahoo! zijn veel meer 
dan een zoekmachine.  Op basis van hun content bieden ze veel meer diensten aan dan men zou 
vermoeden.  

De extra diensten zijn bereikbaar als u een mailaccount aanmaakt bij de zoekmachines.  Zowel Google 
als Yahoo! bieden een zeer goede mailservice aan die uitgebreider is dan de klassieke Hotmail van 
Microsoft.

Ontdek op Google: Gmail (e-mailaccount), iGoogle (gepersonaliseerde homepage), Blogger.com 
(blogsoftware), Analytics (websitestatistieken), Alerts (gepersonaliseerde updates van zoekresultaten), 
Picasa (fotoalbum), Orkut (Sociaal netwerk), Docs (alternatief voor Microsoft Office), Reader (pro-
gramma om newsfeeds (RSS) te lezen), Google Video en Youtube (videowebsites), Google Groups 
(discussiegroepen) Al deze diensten zijn gratis en veilig!

Hoe gaat u aan de slag?  

•  Meld u aan op de Google homepage (bovenaan rechts: iGoogle | Aanmelden);

•  Vul het formulier in om een Google-account aan te maken;

•  U krijgt een mail ter bevestiging;

•  Bevestig deze mail;

•  Uw Google-account is actief en u kan aan de slag.
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Als u de volgende keer inlogt, zal u een lijst zien met allerlei diensten en toepassingen.  

IGoogle: een gepersonaliseerde startpagina van Google

> Maak een eigen homepage aan op iGoogle.  Dit is een gepersonaliseerde startpagina van de Google 
zoekmachine die alleen voor u zichtbaar is en waar u allerlei interessante content kan verzamelen.  Het 
is uw persoonlijke startpagina bij het surfen.

> In de lijst van toepassingen klikt u op ‘iGoogle’.  U krijgt nu een voorstel van een gepersonaliseerde 
startpagina met een zoekvenster en een contentvoorstel.

Wat kan er aan deze pagina gepersonaliseerd worden?  

•  Thema’s: dit zijn sjablonen met illustraties die bovenaan komen.  Klik op thema’s;

•  Tabbladen: bij aanvang staat er één tabblad bovenaan “Home”. Daarnaast staat er “Een  
  tabblad toevoegen”. Als u daarop klikt, moet u een tabnaam invullen. Bijvoorbeeld “web 2.0”.   
  U merkt dat er automatisch een persoonlijke homepage wordt aangemaakt met voorstellen  
  van content;

•  Content toevoegen: klik op “Items toevoegen” om extra content toe te voegen. Er zijn  
  drie mogelijkheden om content toe te voegen: door een keuze te maken uit de “Gadgets”  
  die Google voorstelt, door te zoeken naar “Gadgets” of door links te klikken op “Feed  
  of gadget toevoegen”. Deze laatste manier wordt gebruikt om RSS-feeds toe te voegen aan  
  de gepersonaliseerde startpagina. 

MyYahoo!: een gepersonaliseerde startpagina van Yahoo!

Yahoo! biedt gelijkaardige diensten aan als Google, al is het beperkter. Tenzij u een MyTravel startpa-
gina aanmaakt op Yahoo!Travel.

De werkwijze is gelijkaardig als bij Google.  

> Surf naar http://nl.yahoo.com/;
> Klik op “Meld je aan”;
> Vul het formulier in en u kan aan de slag met MyYahoo! 

Het eerste wat u ziet is het startscherm van Yahoo!Mail.  
> Klik rechtsboven op “My Yahoo!”.  Hier ziet u de gepersonaliseerde startpagina van Yahoo!.  

U kan ook RSS-feeds toevoegen en beheren en Yahoo Groups integreren.  (meer informatie over 
discussiegroepen vindt u in 4.3.10)
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Hoe te gebruiken? 

> Als u dit icoontje ziet of de vermelding ’RSS, Feed of Atom’, klik dan met de rechter 
muisknop en klik op “Snelkoppeling kopiëren”.

> Ga naar de newsreader of de startpagina en plak deze URL in het gepaste veld.

Het heeft geen zin om met de linker muisknop te klikken op het RSS-logo of link.

Overzicht 

De recente browsers als Internet Exlorer, Firefox of Opera hebben ingebouwde RSS- 
of Newsreaders. Raadpleeg de helpfunctie om deze te gebruiken.
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Omschrijving 

Een wiki is in oorsprong software voor het maken van een online encyclopedie. De 
term wordt vandaag algemeen gebruikt om een online encyclopedie aan te duiden.  
Het bijzondere aan een wiki is dat iedereen kan meewerken aan de encyclopedie.  
Wiki’s behoren tot de oudste internettoepassingen die ooit werden gemaakt (1994).  

Het is ook voor iedereen mogelijk om, op basis van gratis wikisoftware, een encyclo-
pedie te starten.  

Wiki’s zijn zeer populair als naslagwerk. Op Wikipedia  (de beroemdste wiki) staan er 
meer dan 2,4 miljoen artikels.  Maandelijks zijn er meer dan 53 miljoen unieke bezoe-
kers die de artikels van Wikipedia  raadplegen.

Een wikipagina of artikel heeft een vaste structuur die door de gebruiker zeer herken-
baar is. Een wikipagina staat nooit alleen. Ze is altijd gelinkt aan een ruimer onderwerp 
en aan een subthema. Wiki’s kunnen meertalig zijn. Over sommige onderwerpen kan 
u meerdere bronnen raadplegen omdat de vertalingen niet 1 op 1 worden gemaakt. 
Het gaat telkens om een ander artikel.

Een groot probleem bij wiki’s is de betrouwbaarheid van de artikels. Omdat iedereen 
een bijdrage kan publiceren, is de correctheid van de inhoud niet verzekerd. Gelukkig 
ondersteunt Wikipedia de artikels door een redactieraad. Ook een bezoeker kan een 
artikel beoordelen of aanpassen.  

Op zich is een wiki een zeer boeiend formaat om informatie op een geordende grote 
schaal te verspreiden.

Zoekmachines zijn dol op wiki’s in het algemeen en Wikipedia  in het bijzonder omdat 
zij “de” bron zijn van content.

Toepassingen 

> Een wiki biedt de mogelijkheid om informatie internationaler te verspreiden dan met 
uw eigen website.  

> Een tekst op een wiki zoals Wikipedia heeft een grotere geloofwaardigheid dan een 
tekst op uw website. De tekst op een wiki is ook dynamisch omdat ze door de bezoe-
kers kan worden verrijkt.

> Er kan gekozen worden om zelf een wiki op te starten of om deel te nemen aan een 
bestaande wiki.

Zelf een wiki opstarten is zoals een klassieke website, maar dan dynamischer. Het 
betekent dat de initiatiefnemer zelf de marketing moet verzorgen en moet instaan 
voor het onderhoud van de wiki.

Interessanter is het om deel te nemen aan een bestaande wiki en de teksten te publi-
ceren op de communitysite van een grote organisatie. 

3.7 Wiki’s of encyclopedieën 
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Enkele voorbeelden:

• Een regio kan een wikipagina aanmaken op Wikipedia;

• De regio kan op zoek gaan naar bestaande artikels en deze verrijken of een  
 link plaatsen naar de regiowebsite;

• Hotels, B&B’s, attracties of campings kunnen een eigen pagina aanmaken;

• Een hotel dat een specifieke architectuur heeft (art deco, barok) kan op de  
 pagina een link plaatsen naar het hotel;

• Een restaurant dat gespecialiseerd is in een bepaald streekgerecht, kan een  
 link plaatsen op de pagina van het streekgerecht of de pagina zelf aan- 
 maken; 

• Vergeet de andere taalversies niet: kijk eens wat er staat op de Engelse,  
 Duitse, Franse of Spaanse Wikipedia. Het zijn interessante insteken.

Hoe te gebruiken? 

Neem Wikipedia.org. Voor u een pagina aanmaakt of wijzigt, moet u zich eerst aan-
melden. De procedure is eenvoudig. 

Na de bevestigingsmail is het mogelijk om gelijk welke pagina aan te passen. Een 
pagina aanpassen doet u door op “Bewerken” te klikken.

Een nieuwe pagina is iets ingewikkelder, maar als u de instructies volgt, lukt het wel. 

Een ander verhaal is wikitravel. Dit is een wiki gespecialiseerd in reizen en toerisme. 
Er bestaat een Nederlandstalige versie van de internationale wiki. Het is een groeiend 
project met nood aan Vlaamse editoren die de pagina’s updaten.  

Voorbeelden  

Ga op Wikipedia  eens op zoek naar “Hotel”. Het is een pagina aangemaakt door 
een Nederlandse editor. Jammer genoeg is er geen sprake van de Vlaamse hotels. 
Wie neemt de handschoen op om deze pagina aan te passen met informatie over de 
Vlaamse situatie?
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Overzicht 

Wikipedia.org: de grootste en belangrijkste wiki.  Er is nog veel ruimte voor de Vlaam-
se vakantiemaker.

Wikitravel.org: schitterend internationaal project met een Nederlandstalige versie.  De 
content wordt aangemaakt door reizigers die ter plaatse geweest zijn.  Er is nog nood 
aan bijdrages over Vlaanderen.

Wikivoyage.org: een recente reiswiki met nog maar weinig content.  Heeft wel een 
goede redactionele ondersteuning.

World66.com: een reisencyclopedie die behoort tot dezelfde groep als wikitravel, 
maar die niet is opgebouwd volgens het wikiformat.  Bevat enorm veel informatie, 
maar is zeer onvolledig over Vlaanderen.

AustraliaTravelwiki.com: een mooi voorbeeld van een nationale wiki die gebruikt wordt 
binnen de promotie voor Australië.  De content is een mengeling van user generated 
content en content aangemaakt door professionele editoren.  Dit is een mooie inspi-
ratiebron voor veel regiowebsites.

WikiHow.com: een zeer ruime wiki over “hoe iets doen” met een ruime categorie “Tra-
vel”.  De reistips (Travel Tips) zijn inspirerend.  Bijvoorbeeld: “How to share a hotel 
room with strangers”.

WritingTravellers.com: wiki opgestart door een Amsterdammer en iemand uit New 
Dehli.  Het is de ultieme site voor de schrijver van reisverslagen.

Vidipedia.org: een wiki of een videosite? Het is een wiki met encyclopedische inhoud 
die opgebouwd is uit enkel video’s.  
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Omschrijving 

Een blog of weblog is een dagboek op het internet waar de blogger regelmatig of bijna 
dagelijks een bijdrage post.

Een blog is een website die gebaseerd is op speciale, meestal gratis software. Voor-
beelden zijn Wordpress.org of Nucleus.org. Een overzicht van de verschillende blog-
softwarepakketten vindt u op WeblogMatrix.org. U kan echter ook gebruik maken van 
software die deel uitmaakt van een bestaande bloggemeenschap. Voorbeelden zijn 
Blogger.com of Bloggen.be. Het voordeel om deel uit te maken van een bloggemeen-
schap is dat er direct een grote gemeenschap van bloggers en geïnteresseerden 
wordt bereikt.

De blog is een van de oudste web 2.0-toepassingen. Al in 1994 verschenen de eer-
ste versies. In Vlaanderen is dit pas veel later gestart. Bij aanvang waren veel blogs 
politiek en maatschappelijk getint. Ze vormden een onderdeel van veel burgerbewe-
gingen. Het waren de underground journalisten die publiceerden wat veel journalisten 
dachten, maar niet durfden te schrijven. De grote doorbraak kwam er tijdens de ver-
schillende oorlogen in het Verre Oosten waar de Amerikaanse soldaten hun ervarin-
gen neerschreven. De impact van deze verhalen was zeer groot. Blogs zijn nadien 
gerecupereerd door de media. Veel bekende figuren en politici schrijven vandaag een 
blog. De populariteit van blogs daalt, maar het blijft een populaire webvorm.

Zowel bloggers als lezers van blogs hebben een specifiek webprofiel van heavy users.  
Ze zijn ook zeer kritisch en trouw aan hun onderwerp.  

Het meest boeiende aan een blog is dat er feedback kan worden gegeven. De toe-
schouwer kan reageren op bijdrages van andere bloggers. Op deze manier worden 
er gemeenschappen gevormd.

Er zijn geen beperkingen wat betreft stijl en inhoud. Een blogbijdrage kan een zin zijn, 
een link of een foto. Alles is mogelijk binnen de internetethiek en -etiquette.  

Een inspirerend voorbeeld is deze van Michel Vuylsteke uit Gent.

De meeste blogs maken gebruik van RSS-feeds.
Blogs worden ook geïntegreerd in andere web 2.0-toepassingen.

Een nieuwe vorm van bloggen is microblogging. Dit is een mengvorm tussen SMS, 
instant messaging, chat en blog. Een voorbeeld is Twitter.com. 

3.8 Blogs
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Toepassingen

Een blog kan een tijdelijk of een permanent karakter hebben. Individueel of in groep.

> Tijdelijke blogs zijn interessant als achtergrond voor een evenement. Voorbeeld van 
een tijdelijke blog is deze van de Gentse Feesten.  

> Starten met een blog is een verantwoordelijkheid opnemen. Het is een inspanning 
die blijvend moet zijn. Met regelmaat posten is de boodschap.  

> U kan ook bloggen in groep. Bezoek eens De Panne Blogt. Een privé-initiatief waar 
iedereen een bijdrage kan leveren over De Panne. Dergelijke initiatieven zijn interes-
sant als alternatief gastenboek.  

Een blog wordt best gemodereerd en gevoed door een editor.

Hoe te gebruiken?

Bloggemeenschappen als Blogger.com of Bloggen.be zijn een goede start voor be-
ginnende bloggers. Ga naar de Blog Search van Google en zoek naar een blog die u 
interesseert. Lees eerst wat blogs en reacties op blogs vooraleer u zelf aan de slag 
gaat. Eens u de taal en gewoontes van een blog onder de knie hebt, kan u zelf aan 
het bloggen gaan.

Lees ook eerst “Het noodzakelijke internet”. Daarin staan tips die u helpen om het 
internet beter te leren kennen.

Navigeren op een blog is anders dan navigeren op een corporate website waar de 
inhoud opgedeeld is in categorieën.

Een blog is chronologisch opgebouwd met het meest recente artikel bovenaan. Het 
is mogelijk om te surfen via een tijdslijn door de publicatiemaand te selecteren. Een 
thematische navigatie gebeurt via tags.

Voorbeelden

Cases van Vlaamse vakantiemakers die bloggen zijn zeer moeilijk te vinden. Het is 
nochtans een zeer sterk medium om aan klantenbinding te doen.

Enkele opmerkelijke initiatieven:

de blog van Toerisme Vlaams-Brabant: een blog onderhouden door Lieven Elst. Deze 
blog is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de redacteur.

De blog van MSC Cruises: MSC Cruises is een internationaal bedrijf met een corpo-
rate website waar weinig ruimte is voor de nationale vestigingen. Om toch efficiënter 
te communiceren met Belgische klanten, werd een eigen blog opgestart. Dit formaat 
biedt meer vrijheid dan een corporate website.
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Overzicht

Travelogger.net: een blog van een ervaren reiziger die de lezers de knepen van het 
reizigersvak bijbrengt.

Travelpod.com: een reissite voor reisverhalen in verschillende formats: blog, foto of 
video. De reisroute wordt weergegeven op een Google Map.

Vcarious.com: een reissite met een commerciële inslag.

TheLobby.com: groepsblog voor en van de bezoekers aan de Starwood hotels. Een 
zeer upscale blogproject met heel wat respons. Kan dienen als inspiratiebron voor 
onze hoteliers.

TheGeekyTraveller.com: te gekke site over reisgadgets en tips. Bij gebrek aan inspi-
ratie om te bloggen kan dit een oplossing zijn.

WorldHum.com: een mengeling van reisverslagen, tips en weetjes. Opgebouwd rond 
Q&A (vraag en antwoord) met de redacteurs. Dit zorgt voor een directe band tussen 
de redactie en de bezoekers. Een ideale manier om aan klantenbinding te doen en te 
zorgen voor herbezoek.

NotesfromtheRoad.com: visueel zeer sterke blog. Knappe fotografie. Heeft veel weg 
van een glossy magazine.

Hotel-Blogs.com: blog speciaal voor de hotelier. Zeer inspirerend en humoristisch.

Share your story.nl: een Nederlandstalige weblog vol reisverslagen. De bezoeker kan 
zelf een blog starten of deelnemen aan bestaande blogs. Er is een sterk sociaal luik 
aan verbonden.
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Omschrijving 

Forums of discussieforums zijn websites die gebaseerd zijn op speciale software die 
eenvoudig en gratis kan geïnstalleerd worden op een webserver.

Een forum is meestal ingedeeld in verschillende rubrieken.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen forums. Veel forums worden gespamd 
of belaagd door reclame. Daarom moet er eerst een profiel worden aangemaakt voor 
er actief kan gepost worden.

Toepassingen 

> Eigenaars van websites met zeer veel bezoekers kunnen overwegen om zelf een 
forum te starten. Natuurlijk moeten ze de verantwoordelijkheid nemen om zelf te mo-
dereren.  

> Een forum is ideaal om aan reputatiemanagement te doen. Het biedt de mogelijk-
heid om negatieve berichten op een diplomatieke manier bij te sturen.

> Door het lezen en volgen van een discussieforum voelt u wat er leeft tussen de 
potentiële klanten.

> Veel communitysites integreren forums binnen hun platform.

> Een forum zal de bezoeker binden aan een website en zorgen voor herbezoek.  
Indien de discussies op het forum boeiend zijn, zal het ook bijdragen tot het positief 
imago van de organisatie of het bedrijf.

> Het is zeker aangewezen om actief aanwezig te zijn op forums over toerisme, reizen 
en vakantie. De vakantiemaker kan daar de interesses van de doelgroep nagaan.  
Deelnemen is nog beter. Vergeet niet dat de bijdrages aan een forum geen commer-
ciële inslag mogen hebben.

Hoe te gebruiken?

Forums laten zich vrijwel allemaal op dezelfde manier gebruiken omdat ze  voorzien 
zijn van dezelfde software. Meestal wordt er gestart met de aanmaak van een profiel.  
Besteed er aandacht aan, het biedt u de mogelijkheid om uw website en organisatie 
te vermelden.

Er bestaan verschillende functies op een website:

• De administrator is verantwoordelijk voor het technisch en ethisch aspect van  
 het forum. Hij zorgt ervoor dat de software in orde is. Hij kan echter ook dis- 
 cussies verwijderen en gebruikers bannen of blokkeren;

• De moderator zorgt voor het inhoudelijke aspect en waakt over de orde in de  
 discussies. In bepaalde gevallen kan enkel de moderator een discussie star- 
 ten. Hij is sowieso de enige die een rubriek kan lanceren;

• De gebruikers zijn de deelnemers die discussies starten en/of reageren op  
 bestaande discussies;

• Toeschouwers of bezoekers lezen enkel de discussies, maar nemen er niet  
 actief deel aan.

3.9 Forums
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Een groot probleem met forums is het modereren of het vinden van moderators. Op 
dit moment zijn de mediaforums het populairst. Jammer genoeg worden ze niet, of te 
weinig gemodereerd, en verliezen ze aan impact en betrouwbaarheid.

Er heerst een strenge etiquette op een forum en er moeten spelregels worden ge-
volgd die onder sociale controle staan. Leden die niet volgens het boekje spelen, 
worden meestal genegeerd. Inbreuken worden afgestraft door verbanning.

Taalgebruik op web 2.0 
Web 2.0 is afhankelijk van het geschreven woord. De gebruikte schrijftaal wijkt af van de stan-
daardtaal. Taalfouten moet u uiteraard vermijden. Literaire ambities hoeft u echter niet te hebben. 
Meestal wordt in een soort mengtaal geschreven. 

Het taalgebruik is afhankelijk van het type website of toepassing:

• chattaal is iets anders dan een reactie op een forum;

• een artikel op een blog is iets anders dan een reactie op een blogbijdrage.

Schrijven voor realtimetoepassingen (zoals chat) is zeer kort, direct en zit vol met emoticons of 
smileys. Dit zijn kleine figuurtjes die gevormd worden met leestekens en een emotie toevoegen 
aan een bericht. Voor reacties op forums kan u iets meer tijd nemen en aandacht besteden aan 
correcte zinnen en verwoordingen.

Sowieso zijn bijdrages voor web 2.0 best zo kort mogelijk. De lezer is op zoek naar kant-en-klare 
informatie. Een link naar achtergrondinformatie is altijd welkom.

Gedragsregels:

• hou u aan het onderwerp,  of vermeld dat het off-topic is;

• val nooit rechtstreeks iemand aan. Persoonlijke berichten worden best via een ander  
 kanaal verstuurd;

• neem nooit schaamteloos de tekst van iemand over. Vermeld dat het een citaat (quote)  
 van iemand anders is;

• respecteer de andere leden van een gemeenschap;

• respecteer de gewoontes van de gemeenschap;

• pure reclame is uit den boze;

• volg de richtlijnen van de moderator.
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Voorbeelden 

Een mooi voorbeeld is het forum van Joker Reizen. Het is een goed opgebouwd en 
correct gebruikt forum.

Overzicht 

Er zijn enorm veel Nederlandstalige forums over reizen en vakantie. Hieronder een 
kleine selectie:

Wereldwijzer.nl: is het grootste Nederlandstalige forum over reizen. Vooral de rubriek 
“Reisgenoten Forum” kent veel bijval. Het forum is handig onderverdeeld in verschil-
lende rubrieken volgens bestemming. Het “België Reisforum” heeft aandacht voor 
ervaringen met hotels. De gebruikers hebben er echter weinig interesse in.

Joker Forum: mooi voorbeeld van een privé-initiatief. Joker Reizen heeft een eigen 
forum dat vlot gebruikt wordt door de reizigers. Het is een goed voorbeeld van extra 
dienstverlening en klantenbinding.

Omgili.com: een handige forumzoekmachine.

Themepark.nl: een Nederlands initiatief over attractieparken. Er is ook veel aandacht 
voor de Belgische parken.

Mediaforums: forums verbonden aan kranten, radio en televisie zijn zeer populair.  
Een lijst van Vlaamse radio- en tvzenders en kranten is te vinden op Wikipedia.org. 
Jammer genoeg zijn niet alle mediaforums gemodereerd.  

Seniorennet.be:  zeer actief forum van senioren met een rubriek Reizen.

Fietsroute.org: forum over fietsroutes in Vlaanderen. Mooi initiatief, maar weinig  
actief.

Zappybaby.be: website voor jonge ouders met een actief forum over reizen.

Libelle.be: Libelle heeft een forum voor uitstapjes dicht bij huis.  Interessant om op 
aanwezig te zijn.

Nest: heeft ook een levendig forum, maar jammer genoeg niet onderverdeeld in  
rubrieken.  Er is wel een zoekmachine.

Knack: Niet echt dynamisch, maar toch enkele interessante topics.

Hiking.be: community van trekkers door Vlaanderen en de buurlanden. Zeer knap en 
interessant.  Een belangrijke community.

Zita.be:  zeer populaire forumgemeenschap met discussies over vakantie en toerisme 
onder “hobby” en “lifestyle”.

BBGuide.eu: de portaalsite voor B&B’s in België en Nederland heeft ook een forum.  
Interessant onderwerp, maar een weinig actief forum.

Hiking-Info.net: zeer mooi forum over trekken als onderdeel van een grotere  
community.

Belg.be: algemeen forum met veel kijkers en weinig reacties. 
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Omschrijving 

Een nieuwsgroep is een mailinglijst over een bepaald thema. Op deze lijst kunnen er 
honderden of duizenden geïnteresseerden ingeschreven zijn die discuteren over een 
specifiek onderwerp. Nieuwsgroepen zijn het kleine broertje in de web 2.0-familie.
Binnen de toeristische sector worden ze minder gebruikt. De structuur en werking is 
vergelijkbaar met deze van een forum. Het grote verschil is dat er gecommuniceerd 
wordt via e-mail.

Een ander belangrijk verschil is dat nieuwsgroepen geslotener zijn dan forums. Om 
deze reden wordt er soms intenser gediscuteerd. De nieuwsgroepen die we nu ken-
nen zijn in niets vergelijkbaar met de archaïsche nieuwsgroepen uit de jaren tachtig.  
Het zijn allemaal gebruiksvriendelijke webtoepassingen geworden. 

Toepassingen 

> Omdat nieuwsgroepen zeer gesloten gemeenschappen zijn die nauw betrokken zijn 
bij hun onderwerp, is het een interessante doelgroep om nieuwe producten of ideeën 
te testen. 

> De leden van een nieuwsgroep zullen bereid zijn te helpen zolang het over niet-
commerciële boodschappen gaat. 

Hoe te gebruiken?

De grootste internationale aanbieders van nieuwsgroepen zijn Google, MSN, en  
Yahoo!. Ze bieden ook een handige zoekmachine aan.

Met een Google, MSN of Yahoo! Account worden de groepen gemakkelijk bereikt. 
Om te kunnen toetreden tot een nieuwsgroep moet de moderator uw lidmaatschap 
aanvaarden.

De berichten ontvangt u via e-mail.

Iedereen kan zelf een nieuwsgroep aanmaken, maar zonder de nodige marketing-
inspanningen en moderatoren zal het niet succesvol zijn.

Met de meeste e-mailprogramma’s is het ook mogelijk om berichten van de oudere 
nieuwsgroepen te lezen en te versturen.

3.10 Nieuwsgroepen
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Voorbeelden 

Over Limburg zijn er 185 Yahoo! Groups. Een opportuniteit voor vakantiemakers en 
regioverantwoordelijken om actief deel te nemen aan deze groepen.

Bezoek de MSN Group Fietsprikbord.  Er zijn niet alleen Nederlandse bijdrages, maar 
ook bijdrages over ‘De Belgische Kust: genieten, genieten en genieten!’. Zo’n getuige-
nis vertelt meer dan duizend reclamecampagnes.

Overzicht

De belangrijkste nieuwsgroepen vindt u bij Google, MSN en Yahoo!.

66

http://groups.yahoo.com
http://www.fietsen.123.nl/fietsprikbord.htm
http://groups.google.com
http://groups.msn.com
http://groups.yahoo.com


Copyright Toerisme Vlaanderen 2008 67

Uit een Nederlands onderzoek van WUA (Online klantenervaringen, Onderzoek 2008) 
blijkt dat 62% van de ondervraagden rekening houdt met de online reviews bij hun 
beslissingen. De reviews wegen zwaarder door dan de prijs. Daarnaast wil 84% van 
de ondervraagden ook de mening weten van professionals en experts. Als er op een 
website geen reviews aanwezig zijn, vindt 53% van de ondervraagden dit vervelend. 
Hoe hoger de opleiding van de gebruiker, hoe meer aandacht hij besteedt aan de 
reviews. Gebruikers met meer internetervaring hechten meer belang aan reviews.

Gebruikers hebben ook een bepaalde achterdocht bij reviews. De ondervraagden 
waardeerden de reviews van andere gebruikers met een 3,34 op 5. Daarom vinden 
gebruikers het ook interessant om de reviews zelf te kunnen beoordelen.

Er zijn vijf criteria waarop gebruikers de reviews van andere gebruikers beoordelen: 

• datum;

• naam van de schrijver;

• profiel van de schrijver;

• video van de klantenervaring (indien deze voorhanden is);

• woonplaats van de schrijver;

• foto van de schrijver.

Niet alleen de score van de reviews is belangrijk, ook het aantal reviews speelt mee 
in de beoordeling.

3.11 Reviewsites

Mevrouw Maes boekt regelmatig buitenlandse toeristen sinds ze aanwezig is op diverse hotel- 
channels. ‘Het leuke is dat de mensen meestal heel tevreden zijn over hun verblijf en ik regelmatig 
goede reviews lees over mijn hotel. Behalve die ene keer. Er had een koppel uitdrukkelijk om een 
kamer aan de straatkant gevraagd. Ik was het uit het oog verloren en had ze een mooi uitzicht gegeven 
op het stadspark. Ze hebben niets gezegd en ik was me van geen kwaad bewust. Hun beoordeling 
was niet mals. Terecht een beetje. Jammer dat ze op het moment zelf geen woord hebben gerept. 
Ik probeer het goed te maken door mijn excuses aan te bieden en een compensatie aan te bieden.’ 
Mevrouw Maes spendeert veel tijd aan het lezen van reviews over haar hotel. Ze vindt het belangrijk 
dat de klanten tevreden zijn. Is dat niet het geval, zoals in dit verhaal, dan doet ze er alles aan om die 
ontevredenheid weg te werken. Niet met mooie woorden, wel met eerlijkheid.

 Onderzoek bewijst belang van review

http://www.wua.nl
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Omschrijving 

Reviewsites zijn sites die zijn opgebouwd uit beoordelingen van gebruikers. Er is 
geen directe koppeling met een aankoop. Dit is een verschil met de channels waar de 
review rechtstreeks gekoppeld is aan een aankoop.

Tien manieren om met reviews om te gaan 
1.   Lees de reviews: Check op regelmatige basis de reviews op de verschillende websites.  
 Is dit voor u te complex of te tijdrovend, gebruik dan speciale software. ReviewAnalyst is  
 daar een voorbeeld van;

2. Controleer de reviews: Gaat het commentaar wel over uw hotel of accommodatie? Klopt  
 de informatie wel? Blijkt dat de review over een ander hotel of andere regio gaat, rea- 
 geer en zet het misverstand recht;

3. Overloop alle reviews: Komt de opmerking terug? Gaat het telkens om andere toeristen?   
 Maak een onderscheid tussen feiten en opinies;

4. Beloon de reviews: Bedank voor een positieve bijdrage;

5. Vergelijk de reviews intern: Hoe interpreteren andere medewerkers de reviews? 

6. Verdeel de reviews intern: Verdeel de reviews binnen de verschillende departementen  
 zodat ze sneller kunnen opgevolgd worden;
 
7. Concurrentieanalyse: Vergelijk uw score met deze van concurrenten, maar leg ook een  
 link naar prijs, plaats, kwaliteit;
 
8. Analyseer de reviews: Het aantal en de algemene score van de reviews bepalen de  
 volgorde van verschijnen op een channel. Beoordeel de perceptie van het aanbod ten  
 opzichte van de ranking. Er kan een verschil zijn tussen de quotering en de review. Voor  
 de ene is 7 op 10 een zeer goede score, voor een ander is dit maar een middelmatige  
 score. Kwaliteit is belangrijker dan een lage prijs. Evalueer uw plaats op de channel in  
 functie van het aantal boekingen. Bekijk uw concurrenten op de verschillende channels.   
 Is de volgorde overal gelijk? Waar ligt het verschil?
 
9. Volg de reviews op: Blijf alle commentaren en reacties op reviews volgen, zelfs nadat u  
 een euvel heeft verholpen. Misschien worden uw inspanningen geapprecieerd;
 
10. Beantwoord reviews: Op Tripadvisor is het mogelijk om te reageren op een review.   
 Maak gebruik van deze gelegenheid.

Er is veel kritiek op reviewsites omdat ze niet altijd objectief zijn. De waardering van 
de gebruikers voor reviews maakt echter dat de toeristische sector rekening moet 
houden met reviewsites.  Ze zullen in de toekomst nog belangrijker worden.

Reviews of beoordelingen zijn in de toeristische sector gekend onder de vorm van 
user generated content. De gebruiker geeft zijn mening over zijn reiservaring. 

De reviews kennen hun oorsprong bij de online marktplaatsen zoals Amazon.com en 
Ebay.com. Het is een uiting van het sociale internet.

De impact van de reviews op het beslissings- en koopgedrag van de andere gebrui-
kers is zeer groot.
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 Omgaan met (negatieve) feedback

Toepassingen

Vakantiemakers kunnen heel veel leren uit reviewsites. Het zijn gratis marktonderzoe-
ken. Ze zijn ook interessant voor een concurrentieanalyse. Hoe doen gelijkaardige 
steden, attracties of hotels het?

Het kan ook interessant zijn voor regiosites om reviews te integreren in hun eigen site. 
Zo krijgen de bezoekers op een vertrouwde en interactieve manier een beeld van de 
mogelijkheden van de regio. 

Er moet wel rekening gehouden worden met enkele obstakels:

 er bestaat geen standaard software, ze moet op maat gemaakt worden;
 het reviewonderdeel moet zeer herkenbaar en gebruiksvriendelijk zijn;
 reviews moeten gemodereerd worden, daarvoor is personeel nodig.

Hoe te gebruiken?

‘De beslissing is gevallen: ons hotel staat op verschillende channels. Dit werkt wel goed. We hebben 
verschillende reservaties ontvangen van over de hele wereld. Bezoekers die ik anders nooit zou be-
reiken. Het is duur, maar je spaart er wel veel tijd mee uit”, aldus mevrouw Maes.

‘De reacties van de bezoekers op de channels zijn zeer interessant. Elke week neem ik ze door. Lees 
maar mee:

“zeer goede ligging, onthaal is prima, een keuken die ons doet terugkeren”. Maar ai, hier ook een 
negatieve commentaar: “de kraan in de badkamer heeft de ganse nacht gelekt. We hebben zeer slecht 
geslapen!”. Tiens, daar wist ik niets van...’. Mevrouw Maes is verbaasd: ‘Dit moet ik laten nakijken en 
de schrijver van de review melden dat we er werk van maken. Dan merkt hij dat we hem als gast ernstig 
nemen’.

Stel, u vindt uw hotel of regio terug in een review op een channel of een bijdrage op 
een blog. Het commentaar is niet zo positief. U kan diegene die de review schreef 
verwensen en niet reageren, u kan hem ongelijk geven, u kan uzelf proberen te ver-
dedigen en argumenten aanbrengen die het probleem nog meer in de verf zetten. 

Hoe gaat u om met negatieve feedback? Beter nog, hoe kan u negatieve feedback 
voorkomen? 

Reviews zijn er en zullen ook niet verdwijnen. Dat is nu eenmaal de aard van web 2.0. 
U kan het als hoteleigenaar moeilijk hebben met de commentaar van gasten, maar 
u zal er toch moeten leren mee omgaan. Beter nog, u kan reviews onder controle 
krijgen door erop te anticiperen.
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Enkele tips:

• Als zowel uw toeristisch product als het onthaal kwaliteitsvol zijn, is de kans op negatieve  
 ervaringen minimaal;

• Vraag aan de toerist of zijn verblijf naar wens verliep.  Als hij in een vrijblijvende enquête al  
 zijn ervaring kwijt kan, dan is de kans veel kleiner dat hij een heel negatieve review  
 schrijft;

• Volg het gastenboek op, er kunnen zeer interessante commentaren staan;

• Geeft een klant kritiek, pak het probleem dan ook meteen aan;

• Wees alert voor zijn signalen;

• Stoorzenders bewust verzwijgen is geen goede aanpak. Zorg dat de verwachtingen van de  
 toerist overeenstemmen met de realiteit;

• Probeer u in te leven in de verwachtingen en ervaringen van de toerist;

• Maak een onderscheid tussen feiten en opinies. Soms is een opmerking niet meer dan  
 een mening. Een kussen dat ‘te zacht’ is, daar zal een andere toerist misschien geen  
 probleem van maken, maar een lekkende kraan is wel een mankement dat iedereen stoort.  
 ‘Feiten’ moet u aanpakken, ‘meningen’ laat u best onbeantwoord. Elke lezer vormt er zijn  
 mening over.

Hoe reageren op een negatieve review?

• Bedank eerst de schrijver voor zijn verblijf en de review. Hij heeft de moeite  
 gedaan om zijn mening te geven. Een review, ook een negatieve, is een  
 waardevol iets.

• Vat de klacht samen. Maak een onderscheid tussen de feiten (geluidsoverlast  
 door werken) en de opinie (de koffie was te sterk).

• Leg uit welke acties u gaat ondernemen om de klachten op te lossen.

• Nodig de schrijver uit om terug te komen.
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Negatieve reviews zijn het gevolg van een negatief gevoel. Geen enkele toerist mag 
uw hotel, B&B, camping, attractie of regio met een onbehaaglijk gevoel verlaten om-
wille van ontevredenheid.

Negatieve gevoelens worden best geventileerd voor de toerist weg gaat. Wie kan 
echter omgaan met kritiek? Vaak sluiten we onze ogen of praten we over andere  
dingen om ontevredenheid weg te moffelen. Niemand is graag op zijn ongemak. Toch 
is het beter om toeristen aan te spreken over hun ongenoegen. Als u merkt dat ze niet 
gelukkig of nors zijn, praat erover. Vraag of u iets kan doen om hun verblijf aangena-
mer te maken.

Luister naar de ontevreden toerist. Praat discreet met hem en probeer een oplossing 
voor te stellen. Wees alert voor lichaamstaal en reacties. 

Bedank in elke omstandigheid de toerist oprecht voor het melden van een probleem. 
Veralgemeen het niet en neem het ernstig. Flauwe excuses worden niet aanvaard. 
Als u een oplossing belooft, hou u er dan ook aan. Zo niet, maakt u de zaak alleen 
maar erger. Een financiële compensatie is niet altijd nodig.  Dit opent trouwens deuren 
voor misbruik. 
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Een voorbeeld: 
 
U staat als restauranthouder voor uw jaarlijks verlof, maar de dag voordien 
ontvangt u nog toeristen die jaar na jaar terugkomen. Ze hebben vrienden 
mee die jammer genoeg geen vlees eten. Ze bestellen een visgerecht, maar 
dat is er gezien de omstandigheden niet meer. Een probleem, want vegetari-
sche gerechten staan niet op uw kaart. U komt niet met een oplossing, maar 
laat het initiatief aan de gasten. ‘Geen probleem, geef dan maar een scho-
tel met verse groenten, zonder vlees, misschien wel met een eitje.’ U vindt 
het spijtig, maar ook de eieren zijn op. De maaltijd en het contact verlopen 
stroef, maar u reageert niet omdat u bang bent van hun reactie. De rekening 
wordt gevraagd en alles wordt met weinig woorden geregeld. Wat doen deze 
toeristen als ze een review invullen op Resto.be? Had u het probleem onder-
kend en de groep iets aangeboden van het huis (een lekker dessert of een 
drankje), dan was het allemaal zo erg niet geweest. De toeristen komen nu 
vermoedelijk nooit meer terug. 

http://www.resto.be/ware/splashbanner.jsp
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 Reputatiemanagement

Reputatiemanagement is een begrip dat met de komst van user generated content 
meer dan ooit actueel is. U creëert een bepaalde reputatie bij de toerist en de internet-
gebruiker. Die reputatie is gewoonlijk gebaseerd op waargebeurde feiten, ervaringen 
en meningen van anderen. Een negatieve reputatie kan zeer veel schade berokke-
nen.  

Vroeger bepaalde op internet alleen uw eigen website het profiel van uw zaak. Door 
de komst van web 2.0 heeft u echter steeds minder controle over het beeld dat men 
van u heeft. Een paar negatieve reviews kan uw reputatie stevig schaden. 

Stel u voor dat er op de zoekresultaten van een zoekmachine een minder positieve 
blogbijdrage staat over uw regio, stad, hotel, camping of B&B. Een kleine ramp als de 
auteur van de bijdrage een gerespecteerd deelnemer is van de community. 

Aan de zoekresultaten van zoekmachines valt weinig te veranderen. U kan ze niet 
manipuleren of pagina’s laten weghalen. Het enige wat u kan doen is contact opne-
men met de schrijver en een recht op antwoord vragen.

U kan vlot zoekresultaten opvolgen met Google Alerts. Google Alerts houdt u op de 
hoogte indien er iets nieuws over een gevraagd onderwerp verschijnt. Zo moet u niet 
zelf alle zoekresultaten doornemen.

Voorbeelden

Op Zoover.nl. is nog veel nood aan content. De juiste informatie zal de kwaliteit van de 
reviews beïnvloeden. Hoteliers kunnen zelf foto’s en video’s opladen. Indien uw B&B 
of charmehotel ontbreekt, kan u die zelf toevoegen. De website is voorzien van een 
RSS-feed zodat u vanuit uw persoonlijke startpagina de reviews kan nalezen zonder 
de site te bezoeken.

Een uitstekend voorbeeld van de integratie van reviews in een corporate website is 
Sheraton. Op de homepage van de site staat een kaart met klantenverhalen (Story).  
Iedereen kan een klantenverhaal publiceren. Natuurlijk worden die eerst nagelezen 
door de redactie.  

Volgens een onderzoek van Compete uit 2007 hebben de meeste bezoekers de re-
views gezien. Meer dan de helft (57%) meldt dat het een positieve invloed heeft op 
het koopgedrag.
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Overzicht

Vakantiewijzer.nl: een belangrijke reviewsite met meer dan 400.000 reviews in het 
Nederlands. Er zijn zeer duidelijke spelregels. Naast reviews voor overnachtingen zijn 
er reviews van de steden en gemeenten. Het is niet mogelijk om te reageren op de 
reviews. Soms is het wel mogelijk om de reviewer te contacteren.

Zoover.nl: een Nederlandse reviewsite die minder door Vlamingen wordt gebruikt. Er 
zijn wel zeer interessante tools voor de aanbieders. Er is de mogelijkheid om foto’s en 
video’s op te laden. Misbruik kan gemeld worden.

Er is ook een Belgische versie van Zoover met dezelfde functies als de Nederlandse 
versie.

Tripadvisor.com: met twintig miljoen bezoekers per maand is Tripadvisor de grootste 
reviewsite ter wereld. In 2004 nam Expedia Tripadvisor over. Ook bij ons wordt de site 
vlot gebruikt. 

Site met zeer veel tools voor de gebruiker en de aanbieder. De hotelier kan reageren 
op een review. De impact van Tripadvisor op de beslissingen van de gebruikers is 
zeer groot.

MyTravelguide.com: is een online reiscommunity die vooral gebruikt wordt voor zijn 
reviews. Naast reviews voor overnachtingen zijn er ook reviews voor attracties en 
restaurants. Het biedt de bezoeker ook de mogelijkheid om te boeken.

IgoUgo.com: een vaste waarde binnen de reviewsites. Bijna alles krijgt een review: 
overnachtingen, restaurants, de locatie, bezienswaardigheden, nachtleven. De site 
biedt een zeer goed reviewsysteem aan. Eigendom van Sabre, die ook eigenaar is 
van Travelocity en Lastminute.com.

Travelpost.com: is een typisch Amerikaanse reviewsite. Er staan ook reviews op van 
Vlaamse steden en hotels. Leuk om lezen hoe we internationaal aanzien worden.

Vakantie.nl: reiszoekmachine met reviews. Is een nieuwe vom van metazoekmachine 
(zoekmachine die zoekt binnen de resultaten van verschillende andere zoekmachi-
nes).

Hoewasdevakantie.nl: reviewsite van de Nederlandse touroperator Toerkoop. Deze 
site is een mooi voorbeeld van hoe een aanbieder ook een reviewsite kan opzetten. 
Niet echt gebruiksvriendelijk, maar wel een interessant voorbeeld.
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Omschrijving 

Channels en portaalsites zijn online marktplaatsen waar vooral overnachtingen wor-
den aangeboden. De channels zijn binnen de toeristische sector one-stop-shoppings 
geworden die een zeer uitgebreid dienstenpakket aanbieden. 

Het zijn echter geen zuivere web 2.0-toepassingen. Zonder de aanwezigheid van de 
reviews zouden ze niet in deze vormingsbrochure voorkomen en zouden ze ook niet 
zo’n impact hebben op het boekingsgedrag van zoveel reizigers. 

Voor de hoteluitbaters zijn deze reviews soms een doorn in het oog. Negatieve re-
views beïnvloeden sterk het beslissingsproces van de toerist. Hoe u kan omgaan met 
negatieve reviews, las u al in dit hoofdstuk.

Tot 40% van de boekingen komt via de channels en portaalsites. Ze bieden een ven-
ster op de wereld en maken het mogelijk om doelgroepen te bereiken die anders 
buiten bereik liggen.

Channels en portaalsites zijn betalend en kunnen duur uitvallen.

Toepassingen 

> Channels domineren de zoekresultaten en maken het voor kleinere aanbieders 
zeer moeilijk om een redelijke ranking te bekomen binnen de zoekresultaten. Gevolg 
daarvan is dat er te weinig boekingen komen via de corporate site. Een goede mix 
van web 2.0-toepassingen kan helpen. Het kan een oplossing zijn om de channels te 
integreren in de mix, naast de web 2.0 en andere kanalen.

> Als u overtuigd bent dat uw aanbod interessant is voor internationale reizigers, dan 
valt het te overwegen om in andere landen uw aanbod op channels te plaatsen. U kan 
nagaan of er een internationaal potentieel is door informatie over de oorsprong van de 
reizigers op te vragen bij de regio.

> Naast de grote internationale channels zijn er in elk land lokale channels. 

> Vergeet niet dat het beheren van veel channels een grote boekhouding betekent. 
U moet kamers toewijzen aan de channels en de prijzen in het oog houden. U moet 
daarnaast ook uw boekingen beheren. Gelukkig bestaat er software die deze taak 
voor een deel kan overnemen.

3.12 Channels en portaalsites
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Hoe te gebruiken?  

De grote uitdaging is de juiste mix van channels en portaalsites te kiezen. 
Er zijn enkele parameters die kunnen helpen:

• geografische dekking: uit welke landen komen de klanten die de channels  
 gebruiken?

• wat is het marktaandeel van de channel binnen een doelgroep en regio.  
 Compete.com is een handige en gratis tool die een indicatie geeft van het  
 aantal gebruikers van een website. Het biedt ook de mogelijkheid om ver- 
 schillende sites met elkaar te vergelijken;

• wat zijn de financiële voorwaarden? Ze variëren van channel tot channel. De  
 wereld van de channels is een kluwen van internationale bedrijven die soms  
 meerdere channels in portefeuille hebben;

• de gebruiksvriendelijkheid van de channel speelt ook een rol. Hoe arbeids- 
 intensief is het onderhouden van de channel?

• wie zijn de andere aanbieders? Zijn uw concurrenten aanwezig op deze chan- 
 nels of niet?

Het resultaat van een channel is ook afhankelijk van de omschrijving van het aanbod. 
Meestal is er ruimte voorzien om het hotel te omschrijven en te illustreren met foto’s 
en video’s. Verzorg deze omschrijving goed. Laat de teksten nalezen door een native 
speaker of een ervaren vertaler als u kiest voor internationale channels.

Voorbeelden 

U bent uitbater van een bed & breakfast en wenst internationale klanten aan te trek-
ken. Zorg dan dat u aanwezig bent op bedandbreakfast.com, een internationale chan-
nel voor B&B’s. Voorzie wel de mogelijkheid om via uw website te boeken.
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Overzicht  

In deze vormingsbrochure bespreken we alleen channels en portaalsites met een 
duidelijke web 2.0-component. Op Wikipedia staat er een meer uitgebreide lijst van 
reiswebsites.

Expedia.be: met bijna 16 miljoen unieke bezoekers per maand is Expedia de grootste 
channel wereldwijd. Sinds kort is er ook een Belgische vestiging van Expedia. De ho-
teluitbater krijgt veel ondersteuning en zijn hotel wordt zeer goed weergegeven, ook 
met een virtuele rondleiding. Er zijn nog geen web 2.0-voorzieningen.

Booking.com: de Belgische versie van de website is marktleider in België. Zeer uitge-
breide site met een standaardomschrijving voor de hotels. De website is prijsgedre-
ven. Meerwaardeinformatie over de regio en de bezienswaardigheden ontbreekt. De 
standaardweergave van de zoekresultaten is gebaseerd op de populariteitsscore. De 
bezoeker kan de weergave aanpassen. De reviews zijn zeer uitgebreid en geordend 
met een globale score.

Travelocity.com: nummer twee op het vlak van unieke maandelijkse bezoekers (13 
miljoen unieke bezoekers per maand). Travelocity biedt een ruim aanbod van dien-
sten. De reiziger kan uitgebreid reviews publiceren. 

Hotels.com: een van de grote channels op de markt. Hotels.com is eigendom van 
Expedia. In tegenstelling tot de Expedia website zijn er op Hotels.com wel reviews. Er 
is ook een Belgische versie van Hotels.com.

BedandBreakfast.com: gespecialiseerde B&B-channel met zeer veel informatie over 
de B&B. U kan een link leggen naar de eigen website. Duidelijke en overzichtelijke 
reviews.

Venere.com: een klassieke channel met veel informatie over het hotel. De reviews zijn 
duidelijk en helder. Recentelijk werden er ook B&B’s toegevoegd aan de database.

VRBO.com: channel gespecialiseerd in vakantiewoningen. Veel informatie over de 
vakantiewoningen. De website oogt niet echt professioneel. Alle persoonlijke infor-
matie van de aanbieder is beschikbaar voor de bezoeker. Dit is een pluspunt voor 
rechtstreekse boekingen op de eigen website. Een beperkt reviewsysteem is beschik-
baar.

Belvilla: gespecialiseerde channel voor vakantiewoningen met rechtstreekse boe-
kingen. Er is een reviewsysteem, maar de reviews zelf zijn niet beschikbaar voor de 
bezoeker. Dit is een minpunt.

Eurorelais.org: Europese channel voor vakantiewoningen. Veel informatie en foto’s.  
Ook regio-informatie. Reviews zijn duidelijk aangegeven.

MyTrip.be: recente Vlaamse channel die een combinatie is van een blog, een channel 
en een community. Het aanbod is gebaseerd op een beperkt aantal externe aanbie-
ders. De reviews zijn niet gekoppeld aan de boekingen, maar zijn losstaande reisver-
halen. Interessante format die zeker moet gevolgd worden.

Hostelbookers.com: unieke channel gespecialiseerd in internationale jeugdherber-
gen. De reizigers kunnen gratis boeken. Er is een uitgebreid reviewsysteem.
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Omschrijving 

Naast de channels en portaalsites zijn er ook alternatieve online marktplaatsen waar 
de vakantiemaker terecht kan met zijn aanbod. Dit zijn meestal zoekertjessites. Deze 
sites worden druk bezocht door surfers die op zoek zijn naar prijsvoordelen en alter-
natieve aanbiedingen. Grote veilingsites zoals eBay.be hebben ook ruimte voor het 
aanbod van de vakantiemaker. De voorwaarden zijn zeer verschillend en afhankelijk 
van de marktplaats. Soms is het publiceren van een aanbod gratis.

Toepassingen 

> Deze marktplaatsen zijn zeer geschikt voor de kleinere aanbieders.

> Alternatief kunnen ze ook gebruikt worden door regio’s en gemeenten.

> Voor de commerciële vakantiemaker zijn de voordelen en de toepassingen van de 
marktplaatsen zeer duidelijk: goedkoper dan de channels, groot bereik en gebruiks-
vriendelijk.  

> Er zijn ook mogelijkheden voor een regio, maar die liggen minder voor de hand. U 
kan wel routekaarten verkopen. Het gaat dan niet om de verkoop van de kaarten zelf, 
maar om de promotie van de toeristische route of regio.

Hoe te gebruiken? 

Het gebruik van deze marktplaatsen is vrij eenvoudig. Na het aanmaken van een 
account, kiest u een rubriek en geeft u het aanbod op.

Wees creatief met het selecteren van een rubriek.

Vergeet niet om duidelijk de verkoopsvoorwaarden te vermelden.

Overzicht 

eBay.be: wereldwijd de belangrijkste veilingsite. eBay stond aan de wieg van het re-
viewsysteem. In de rubriek “Reizen en vakanties” worden er allerlei soorten overnach-
tingen aangeboden, gaande van hotelkamers tot arrangementen. Die kunnen geveild 
of tegen een vaste prijs aangeboden worden. Na de verkoop moet er commissie 
afgestaan worden aan eBay. Deze is lager dan op de channels.

Tegen een vaste maandvergoeding kan er ook een “shop” geopend worden. Dit is 
een microwebsite bestaande uit verschillende webpagina’s met uitleg over de vakan-
tiemaker. Dit is een meer professionele manier van verkopen op eBay. Elke verkoop 
wordt afgerond met het uitwisselen van reviews tussen koper en verkoper. Dit feed-
back systeem is een van de meest betrouwbare op het internet. De feedback wordt 
uitgedrukt in een percentage. Er is een ongeschreven regel op eBay dat een koper 
moet bedachtzaam zijn voor een verkoper die minder dan 97% positieve feedback 
heeft.

Kapaza.be: op Kapaza worden er vakantiewoningen, gastenkamers en B&B’s aange-
boden in de rubriek “vakantie en toerisme”. De rubriek is nog eens onderverdeeld in 
internationale locaties en de Belgische provincies. De feedback wordt weergegeven 
met symbolen.  

Marktplaats.nl: met 6,5 miljoen unieke bezoekers per maand is Marktplaats de groot-
ste zoekertjessite van Nederland. Deze site heeft ook veel aanhangers in Vlaanderen. 
De rubriek “vakantie” is het best geschikt voor het toeristische aanbod. Er kan een link 
naar de eigen site worden toegevoegd.

3.13 Alternatieve e-commercesites
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Omschrijving 

Een virtuele wereld is een parallelle wereld waar iedereen lid van kan worden en al 
zijn dromen kan verwezenlijken. Het is de ultieme vorm van user generated content.  
Alles in de virtuele werelden wordt aangemaakt door de gebruikers die daarvoor spe-
ciale programma’s aankopen of downloaden.

De meest gekende virtuele wereld is Second Life. In deze driedimensionale wereld 
kan u andere “mensen” tegenkomen, met hen praten, trouwen, een woning kopen, 
uitgaan, flirten, vechten, shoppen. Er is een virtuele economie met een eigen munt 
(Lindon Dollar) en een eigen beurs. Alles wat in de reële wereld kan, kan ook in een 
virtuele wereld. Het is een overtreffende, ideale wereld.

De communicatie binnen een virtuele wereld gebeurt op basis van een chatsysteem 
dat eerder lijkt op een stripverhaal met tekstballonnetjes.

De leden meten zich een andere identiteit (Avatar) aan en kunnen een nieuwe biogra-
fie opstellen.  Het is een vlucht uit de realiteit.

Second Life is gestart in 2003 en was tot voor een paar jaar een succes. Veel multi-
nationals (IBM, Apple, Fortis, Coca-Cola, etc.) hadden hun eigen “eilanden”. Second 
Life was een marketing must. Er waren zelfs recruteringsbureaus. Nu is Second Life 
op zijn retour.  

Het was zelfs mogelijk om op vakantie te gaan in Second Life. Lees zeker eens het 
artikel SFGate.com in dit verband. 

Een bezoek aan Second Life is nu vrij saai. U komt er zelden iemand tegen behalve in 
de nachtclubs, bordelen en dancings. De meeste multinationals hebben hun virtuele 
deuren gesloten.

In juli 2008 is Google ook gestart met een virtuele wereld. Lively is een afgeslankte 
versie van Second Life.

Toepassingen 

> Virtuele werelden zijn interessant voor hippe aanbieders met een welomlijnd en 
trendy aanbod voor een zeer specifieke internationale doelgroep. Het is niet de plaats 
voor harde zaken, maar eerder om aan image building te doen.  

> Als u toegang hebt tot een grote community van internetfanaten, dan valt het te 
overwegen om een “eiland” te openen in een virtuele wereld. U moet wel buiten deze 
virtuele wereld uw aanwezigheid kenbaar maken.

> In Second Life is het ook mogelijk om te adverteren. U kan er billboards huren of 
party’s sponsoren.  

3.14 Virtuele werelden
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Hoe te gebruiken? 

Maak een account en een virtueel personage aan, de Avatar. Kies een locatie om 
op bezoek te gaan. Daar zal u andere “personen” ontmoeten waar u mee kan com-
municeren.  

Afhankelijk van het virtuele platform, betaalt u voor een eigen locatie. Op Second Life 
koopt u een eiland. De locaties op Lively zijn gratis.

De offline media zijn zeer geïnteresseerd in wat er gebeurt in de virtuele werelden en 
zijn bereid aandacht te besteden aan een pressrelease.

Voorbeelden 

Verschillende landen (o.a Frankrijk, Zwitserland, Mexico en Ierland) hebben 
op Second Life virtuele toeristische kantoren.

Er zijn ook virtuele reisbureaus op Second Life. Een voorbeeld is het reisbureau van 
Akoya Liwei waar “echte” hotelkamers kunnen geboekt worden. Zelfs Horeca De 
Haan Wenduine heeft een stek op Second Life. Aloft Hotels heeft zijn nieuw hotelcon-
cept gelanceerd op Second Life.

Overzicht 

SecondLife.com: een van de eerste en grootste virtuele werelden. Het is gebaseerd 
op spelsoftware. 

Al is de hype van Second Life voorbij, de impact van Second Life op het internet is 
groter dan de site zelf. Het heeft de weg geopend naar tal van andere concepten en 
internet formats. Er zijn al romans, films en televisieseries verschenen die gebaseerd 
zijn op Second Life.

Second Life is te vroeg gekomen in het web 2.0-verhaal. Binnen enkele jaren zullen 
veel van de verwezenlijkingen van Second Life evident zijn voor de surfer. Een van 
die toepassingen is het toevoegen van een 3D-avatar aan een gebruikersprofiel.

Lively.com: is een virtuele wereld gelanceerd door Google. Lively is veel eenvoudiger 
in gebruik dan Second Life.  

In Lively is het zeer eenvoudig om een Avatar te maken. De mogelijkheden beperken 
zich nog tot het chatten en het aanmaken en aankleden van een eigen ruimte.
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Omschrijving 

Communities zijn het ultieme doel van web 2.0 en user generated content. Het zijn 
gemeenschappen van mensen met dezelfde interesses. Een community is meestal 
een thematische website die enkel is opgebouwd uit web 2.0-toepassingen en user 
generated content.

Communities zijn zeer open of net zeer gesloten gemeenschappen. Het zijn voor-
beelden van het sociale internet. Daar voelt u de echte ziel van het internet kloppen. 
Communities kunnen tot een paar honderdduizend leden tellen. Het aantal bezoekers 
loopt soms op tot miljoenen per maand.

Reiscommunities zijn nu zo belangrijk geworden dat ze impact krijgen op de reisbe-
stedingen van de toeristen. De meeste communities zijn internationaal, maar er zijn 
veel landgenoten actief op deze internationale communities. Jammer genoeg is de 
informatie over onze bestemmingen in Vlaanderen zeer summier of ontoereikend.

Toepassingen 

In de toeristische sector zijn de communities van reizigers die ervaringen uitwisselen 
het grootst.  Ze zijn gegroepeerd rond een bestemming of een reismanier (trekkers, 
fietsers, wereldreizigers).

Hoe te gebruiken? 

Het zelf opstarten van een community is moeilijk en zonder garantie op succes.

U kan beter aansluiten bij een bestaande community. Commerciële boodschappen 
zijn niet toegelaten, wel meerwaardecontent, persoonlijke ervaringen, tips en advies.
In enkele omstandigheden én als de eigen website veel bezoekers heeft, kan het 
opstarten van een community succesvol zijn. Bedenk echter dat het slagen van een 
community niet alleen afhankelijk is van de initiatiefnemer, maar veeleer van de le-
den.  

U moet er uren in investeren om een bevredigende return te krijgen. 

3.15 Communities

Iedereen wordt zich stilaan bewust van de kracht van web 2.0. Velen voelen zich 
daardoor geroepen om zelf een community op te starten: blogs lanceren, software 
integreren om reviews toe te laten, forums coördineren. 

Als een community slaagt, dan is het een fantastisch instrument om toeristen aan u te 
binden. Het biedt u de mogelijkheid om uw doelgroep te boeien en samen te brengen 
rond een thema. U bouwt aan een positief imago.

Veel sterker nog is het als u een community in handen geeft van een neutraal iemand 
die niet rechtstreeks aan u verbonden is. Het versterkt de geloofwaardigheid en het 
biedt u de mogelijkheid om los van uw functie te handelen, deel te nemen of te rea-
geren.

Een community moet gedragen worden door de leden. Dit is het geval als de com-
munity een meerwaarde biedt voor de leden. Meerwaarde is bijvoorbeeld bijkomende 
informatie. De sociale interactie tussen de leden onderling is echter nog belangrijker. 

Sociale interactie is gebaseerd op onderling vertrouwen. Dit impliceert ook vertrou-
wen in de initiatiefnemer. Hij staat niet boven de groep maar maakt er deel van uit. Als 

 Zelf een community starten
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initiatiefnemer moet u de community loslaten en zelfs aanvaarden dat de community 
misschien verhuist naar een andere website. Dit is natuurlijk het tegenovergestelde 
van de gangbare gewoontes van web 1.0 waar alle activiteiten gecontroleerd worden 
door de webmaster.

Is een eigen community voor u echt van belang, denk dan goed na over het thema.  U 
kan niet zomaar een community starten over uw hotel. Populair zijn communities over 
een bestemming of over een reisvorm (met de fiets, de camper of met de rugzak).   
Voor een regio is het misschien iets makkelijker, maar dan nog zal u veel geduld moe-
ten hebben vooraleer gebruikers de weg naar uw community vinden. Het thema moet 
voldoende draagvlak hebben.

U moet niet alleen aandacht besteden aan het thema, maar ook aan het type com-
munity.

Een overzicht van de verschillende types van community’s vindt u in dit hoofdstuk. 
Kies voor de toepassing die het best bij uw product past en aansluit bij uw doel-
groep.

Enkele ideeën

• Start een blog over uw wedervaren in uw B&B, camping of regio en nodig  
 lezers uit om zelf ook hun ervaringen weer te geven;

• Vraag aan medewerkers om anekdotes toe te voegen;

• Vraag aan klanten om foto’s te posten of tips te melden voor andere gasten;

Maar ook...

• Voeg tips voor een bezoek aan uw hotel toe aan de weblog over de regio;

• Vertel volkslegenden over uw streek op een weblog over stadslegenden.

Geen enkele community slaagt zonder campagne. U moet goed nadenken over de 
manier waarop u uw doelgroep op de hoogte brengt van het initiatief. Hou er rekening 
mee dat u niets kunt forceren of domineren. Een community slaagt pas als alle deel-
nemers zich goed voelen in de groep. U zal bewust een guerilliacampagne moeten 
voeren om uw community bij de juiste mensen te brengen. Ook offline media helpen 
om leden te werven voor de community.

Een community lanceert en introduceert u het best waar potentieel geïnteresseerden 
aanwezig zijn. U legt daarmee een basis voor de community. Vergeet echter niet dat 
er nog andere personen interesse kunnen hebben in uw community. Leg hen uit hoe 
alles in zijn werk gaat en overtuig hen van de meerwaarde van een lidmaatschap.  
Hou de community in stand door regelmatig nieuwe prikkels te geven. 
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Hoe gaat u te werk?

• Formuleer de doelstellingen en de meerwaarde van de community zo con- 
 creet mogelijk. Bijvoorbeeld: voor de gebruikers van de wandelpaden in Lim- 
 burg, voor de bezoekers aan het Cactus Festival, voor de peters en meters van  
 fiets- en wandelroutes (zie blog.fietsen-wandelen.be);

• Stel een actieve moderator aan die proactief initieert;

• Communiceer op andere web 2.0-toepassingen over uw initiatief;

• Neem zelf zeer veel initiatieven: schrijf artikels, tips en publiceer als eerste;

• Neem ook geregeld nieuwe initiatieven. 

• Respecteer alle leden;

• Wees proactief en reactief: antwoord direct op vragen van de leden;

• Hou er rekening mee dat u de levensduur van de community niet zelf in de  
 hand hebt. Het is een medium dat per definitie vrij snel evolueert en waarvan  
 ook de gebruikers steeds op zoek zijn naar nieuwe dingen;

• Organiseer eventueel een live evenement (fietstocht, bezoek aan een attrac- 
 tie, etc.) waar u de leden op uitnodigt. Dit zal de sociale band versterken.

Voorbeelden 

Communities zijn interessant voor regio’s, steden en attracties. De commerciële aan-
bieders kunnen op de communities de pols van de toerist voelen.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle community is Seniorennet.be. Seniorennet 
is één van de grootste en meest succesvolle Vlaamse communities. Nochtans is het 
een zeer moeilijke doelgroep. Senioren zijn niet de eerste gebruikers van het internet. 
Pascal Vyncke is erin geslaagd een grote meerwaarde te bieden door de senioren 
te leren omgaan met internet en veel informatie aan te bieden. Bij aanvang waren 
er geen commerciële doelstellingen. Die zijn er later pas gekomen. De leden van de 
community hebben de commerciële evolutie mee beleefd en aanvaard. Ze krijgen 
veel boeiende informatie in de plaats. 
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Overzicht 

Tour-Talk.com: uitgebreide community met veel interactieve mogelijkheden zoals fo-
rums, blogs, galeries. De navigatie is web 1.0 en zeer basic. Handig is wel de mobiele 
versie.  

Travelblog.org: meer dan een blogcommunity. Forums, fotoalbums en reisverslagen 
zijn de basis van de website. Een ongelooflijke bron van zeer bruikbare informatie.  
Jammer genoeg is de corporate informatie over België nogal mager. Geen “High-
lights” en “Tips and Hints”. Er zijn nochtans enkele blogs en fotoalbums over Vlaamse 
steden te vinden.

Travelpod.com: community gebaseerd op reistrajecten met blogs, forums en foto-
albums. Naast de community is er ook een zoekmachine voor overnachtingen en 
transportmiddelen.  

Tripwiser.com: een combinatie tussen een community en een channel. Deze integra-
tie is een nieuwe tendens binnen de reissites: “one-stop-shopping and information”.  
Het is ook een manier om een community economisch leefbaar te houden.

Waarbenjij.nu: Nederlandstalige reiscommunity met tal van mogelijkheden. Zeer goed 
verzorgd en levendig. Met meer dan 100.000 bloggers en 1 miljoen reisverhalen ze-
ker een grote speler. Ook leuke bijdrages over België.

Hiking.be: zeer levendige community van trekkers door Vlaanderen en de buurlan-
den, tal van web 2.0-toepassingen. Er zit een zeer competente redactie achter deze 
site.

Hikinginfo.net: internationale Nederlandstalige community van trekkers. Website met 
een blog over rugzaktoerisme, forum en fotoalbum.

Reisweb.nl: Nederlandse reiscommunity met veel web 2.0-toepassingen. Jammer 
genoeg zijn er te veel commerciële advertenties die de geloofwaardigheid van de 
community aantasten.

Virtualtourist.com: combinatie van een community, reviewsite en channel. Is een van 
de pioniers van de reiscommunities. Enkele statistieken: vijf miljoen unieke bezoekers 
per maand, 4.400 Belgische leden, meer dan 18.000 foto’s en meer dan 25.000 tips 
over België. Het is een zeer levendige site met tal van mogelijkheden. De site is soms 
wat complex door de massa aan informatie. Reviews kunnen beoordeeld worden 
door andere gebruikers.

Iexplore.com: internationale reisgemeenschap met veel web 2.0-toepassingen. Po-
pulair is het forum om te zoeken naar een reisgezel. Er is zeer uitgebreide informatie 
over België te vinden. Een titel van een review als “Ghent - Somewhere between 
Heaven & Earth” spreekt boekdelen. Iexplore biedt ook de mogelijkheid om overnach-
tingen te boeken.

Travellerspoint.com: een internationale community opgestart door twee Nederlandse 
broers.  Travellerspoint is een succesverhaal met meer dan honderdduizend leden en 
meer dan een miljoen unieke bezoekers per maand. Veel interactieve web 2.0-toe-
passingen. De kwaliteit van de blog is hoog.  

Travellerspoint is verder aan het uitgroeien naar een “one-stop-shopping and informa-
tion” reissite met de mogelijkheid om een volledige reis te boeken.

Bootsnall.com: Australische reiscommunity met veel aandacht voor het boeken van 
reizen. Leunt dichter aan bij een channel dan bij een pure community. Heeft een ge-
middelde van een miljoen bezoekers per maand.

Coolaustria.com: is een voorbeeld van hoe een regionale community er zou kunnen 
uitzien. De content is enkel toegankelijk voor het grote publiek. De reacties van de 
leden op de sterke inmenging van de redactie zijn niet zo positief.
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TravelersforTravelers.com: is een recente Nederlandse reiscommunity voor trekkers 
met een laag budget die graag in contact komen met de lokale bevolking. De le-
den bieden elkaar diensten aan zoals overnachtingen en informatie. Het is een zeer 
knappe site met veel mogelijkheden. In een korte periode is de community al sterk 
gegroeid.

Responsible Travel Network: een reiscommunity over duurzaam reizen geboren uit 
het sociale netwerk Ning. Sterk groeiende community met tal van web 2.0-toepas-
singen.

43Places.com:  een reiscommunity over steden.  Veel informatie en persoonlijke aan-
bevelingen. Een must voor regio’s en steden om deze community op te volgen.

Vcarious.com: een reiscommunity met als doel het schrijven van reisgidsen. Zeer 
interessant en succesvol concept. De site bevat reviews en een boekingstool voor 
hotels en andere overnachtingsfaciliteiten. Povere aanwezigheid van België.

Eventfull.com: internationale community opgebouwd rond evenementen. Heeft veel 
weg van MySpace. Interessant om evenementen internationaal te promoten. Zelfs de 
evenementen van Second Life staan op deze site.
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4.4 Woordenlijst

a

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

auteursrechten: de intellectuele en eigendomsrechten van een auteur over zijn crea-
tie. Met de komst van user generated content is deze term aan het evolueren en zijn 
waarde aan het verliezen. Content op web 2.0-toepassingen is niet langer eigendom 
van een persoon, maar van een gemeenschap. Auteursrechten moeten gerespec-
teerd blijven, maar het verbod op het verder gebruik van content verandert.  Dit is een 
van de belangrijkste maatschappelijke evoluties als gevolg van web 2.0.

avatar: 3d-weergave van een user. Vooral in de virtuele werelden maken de gebrui-
kers een avatar aan. Het is de manier waarop ze zich aan de andere leden voor-
stellen. Dit is niet noodzakelijk een realistische weergave. Eerder een symbolische 
weergave.

b

bookmark: een term die gerelateerd is aan een browser. Het is een manier om de 
favoriete websites bij te houden of te ordenen zodat ze nadien gemakkelijk kunnen 
teruggevonden worden.  

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

c

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 ge-
wone 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 meerdere chatters.

communicatieplatform: is een website met als hoofddoelstelling communicatie te 
faciliteren. Deze websites bevatten weinig content maar vooral communicatietoe-
passingen.

community: users die samen een soort gemeenschap starten op internet, zij delen 
pagina’s en communiceren over een bepaald thema.

content: inhoud van een webpagina. Dit kunnen zowel illustraties als teksten zijn. 
Binnen web 2.0 is content het belangrijkste onderdeel van het internet.

content multiplication: dezelfde of gelijkaardige inhoud die op verschillende web-
sites wordt gepubliceerd.

content syndiceren of content syndication: webinhoud die ter beschikking wordt 
gesteld om op andere websites te worden overgenomen. Dit kan via RSS of webser-
vices gebeuren. Het voordeel van content syndication is dat er op een webpagina 
automatisch up-to-date informatie komt te staan die afkomstig is van en gemaakt 
wordt door anderen. Voorbeelden van dergelijke content zijn nieuws-, weer- en file-
berichten.

corporate website: overheids- of bedrijfswebsite die informatie verstrekt over de  
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organisatie of het bedrijf. Leunt aan bij een brochure of presentatie.

d

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

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

e

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.

embedded code: is een html-regel die alle informatie bevat om externe content 
(meestal een foto of een videoclip) te integreren in een andere webpagina. Voorbeeld: 
u wenst een video die op Youtube staat te integreren in een blog. Kopieer en plak de 
‘embed code’ van Youtube in de pagina van de blog en de video verschijnt automa-
tisch op de blogpagina.

editor: maker en uitgever van een website.

f

feed of newsfeed: is het resultaat van een RSS. Is de informatie of laatste nieuws die 
de geabonneerde op een RSS ontvangt via een reader.

feedback: is een belangrijk onderdeel van het sociale internet.  Het is de reactie van 
een user op de bijdrage van een andere user. Vormt de basis voor een discussie of 
een community.

fullfilment: het opvolgen van bestellingen via internet (of ander verkoopskanaal).

g

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

group of newsgroup: ook wel nieuwsgroep, een soort elektronisch prikbord waar 
iedereen zijn mening kan ophangen en kan reageren op meningen van anderen. Er 
zijn nieuwsgroepen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er is een speciaal 
programma nodig om nieuwsberichten te lezen of te versturen (posten). Newsgroups 
noemt men ook wel Usenet.

guerilliamarketing: marketing die gebruik maakt van alternatieve, meestal goed-
kopere marketingtools (andere dan massacommunicatie) om een doel te bereiken.  
Guerilliamarketing is zeer efficiënt op korte termijn. 

h

homepage: startpagina van een website.
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i

indexeren: een manier om orde te scheppen in de chaos. Google maakt een index 
met daarin meer dan acht miljoen url-adressen. Alle pagina’s krijgen op een objec-
tieve manier een beoordeling en PageRank. Een PageRank kan u niet kopen.

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

internetmarketingmix: communicatiemix gebaseerd op verschillende internettoe-
passingen. De internetmarketingmix is een onderdeel van de globale communica-
tiemix.

internetconsument: consument die met een koopintentie het internet gebruikt. Maar 
het kan ook een surfer zijn die door het surfen een koopverlangen krijgt. Met andere 
woorden het kan een bewuste of latente klant zijn.

k

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

l

landingspagina: de webpagina van een corporate website waar de user op terecht-
komt na het klikken op een link die staat op een webpagina van een andere website. 
Wordt vooral gebruikt bij promoties.

leadgenerating: verkoopsterm voor het verzamelen van gegevens van prospecten 
en potentiële klanten. Het internet is een zeer sterk instrument voor het opsporen van 
potentiële klanten.

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.

moderator: de persoon die er op toeziet dat bijdrages en discussies op web 2.0- 
toepassingen gebeuren volgens de afgesproken spelregels. Is essentieel voor het 
goede verloop van de internetcommunicatie.

p

PayPal: eenvoudig betalingssysteem dat enkel op het internet gebruikt wordt. Geld 
wordt van de ene user naar de andere user overgemaakt via een e-mailsysteem. Het 
bedrag is direct beschikbaar voor verder gebruik op het internet. Het geld dat op een 
PayPal rekening staat kan op een gewone bankrekening overgemaakt worden. Voor 
meer informatie bezoek de site van PayPal.

plugin: onderdeeltje van een programma dat kan gedownload worden om het basis-
programma uit te breiden. Zeer populair zijn de plugins voor browsers.

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

profiel: de verzameling van alle persoonlijke gegevens van een lid van een com-
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munity. Het profiel wordt door de user zelf aangemaakt en die is er dan ook verant-
woordelijk voor. Een gebruikersprofiel is de basis van het sociale web 2.0.

r

ranking: volgorde van websites in de zoekresultaten van zoekmachines.

review: de bespreking van een onderwerp. Dit kan de bespreking zijn van een hotel 
of een ander product. Reviews hebben een invloed op het beslissingsgedrag van 
andere users.

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

RSS: ‘Really Simple Syndication’ is de meest aanvaarde reële uitleg voor RSS. 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.

s

search engine: zie ook zoekmachine

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

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

t

tag: keyword of kernwoord dat aan een contentonderdeel wordt toegevoegd als sa-
menvatting of duiding. Tags worden ook gebruikt om te navigeren binnen de content.  

tagging:  het bepalen van de tags bij een contentonderdeel

tagcloud: een verzameling van tags. Meestal worden die tags grafisch weergegeven: 
de tag waar het meeste op geklikt wordt (het populairst is bij de users), wordt groter 
weergegeven.

u

user: internetgebruiker of surfer

UGC: user generated content, inhoud van een website die door de users wordt aange-
maakt.

v

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.
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w 

web 1.0: het statische internet bestaande uit corporate websites. Er is weinig aan-
dacht voor de reacties van de users.

web 2.0: web 2.0 is de volgende generatie (next generation) internet waar de ge-
bruiker het initiatief neemt en zelf inhoud aanmaakt die bedoeld is voor de andere 
gebruikers. Door de aanmaak van tekst en beeld voor de andere gebruikers creëert 
hij een sociaal netwerk van gebruikers. Dit sociaal netwerk als communicatieplatform 
staat los van de aanbieders en de corporate websites die behoren tot web 1.0. Het 
gevolg van deze evolutie is dat het internet meer dan voordien gebaseerd is op taal 
en niet langer gedomineerd wordt door software. Ook de zoekmachines passen zich 
aan om nieuwe en andere vormen van content te indexeren.

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

webvertising: adverteren op internet.

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: u geeft een opdracht aan een zoekmachine om voor u 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 
uw website makkelijk te laten vinden.

zoektermen: woorden of combinaties van woorden die men ingeeft in een zoekma-
chine om bepaalde websites te vinden.
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Weblog Reismanagers, http://reismanagers.wordpress.com
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