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Voorwoord
We mogen nog zoveel aandacht besteden aan communicatie en zo ons best doen om 
toeristen te verwennen, als het product niet goed zit, niet eigentijds genoeg is of niet 
beantwoordt aan de vraag van de markt, dan worden we beleefd bedankt voor onze 
inzet. Méér hoeven we er dan niet van te verwachten. Het klinkt hard, maar het bevat 
wel een jammerlijke bron van waarheid. Wil u dat de mond-tot-mondreclame zijn werk 
goed doet, dat de pers lovend over u schrijft en dat u ‘gevraagd’ wordt, dan zal u 
moeten zorgen voor een ijzersterk product, een uniek aanbod, een origineel idee.

De geprofessionaliseerde toeristische markt verlangt meer en meer duurzaamheid en 
kwaliteit. Wat we aanbieden moet de internationale concurrentie aankunnen, zonder 
dat we onze identiteit en individuele kracht verliezen. Tijd dus om onze producten onder 
de loep te nemen, te bekijken of het Vlaams aanbod past in een toekomstgerichte 
visie. We moeten met zijn allen klaar zijn om de veranderingen in de toeristische 
markt op de voet en proactief te volgen.

Daarom deze vormingsbrochure over productontwikkeling. Het is zeer waardevol om 
af en toe te blijven stilstaan bij wie we zijn en wat we de toeristen aanbieden. Nog 
belangrijker is het om af en toe naar toeristen te kijken en te luisteren. Hun dromen zijn 
onze werkelijkheid. Constante vernieuwing hoort bij ons vak omdat toerisme nu een- 
maal een trendgevoelige markt is. Hopelijk kan deze vormingsbrochure u inspireren 
om almaar nieuwe succesvolle reisverhalen te schrijven...

Raymonda Verdyck
Administrateur-generaal
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Inleiding
Elke toerist verlangt naar mooie vakantiemomenten. U als vakantiemaker zorgt 
daar deels voor, onder andere door een boeiend aanbod te presenteren. Deze 
vormingsbrochure helpt u om nieuwe toeristische producten te bedenken, creatief 
en	efficiënt	om	te	gaan	met	het	toeristisch	aanbod	en	te	innoveren.	“GPS,	internet	en	
BlackBerry introduceren”, denkt u dan? Niet noodzakelijk. Innoveren betekent dat u 
inspeelt op markttrends of zelf originele toeristische producten lanceert. Het hoeft niet 
per se hoogtechnologisch te zijn.

Een	nieuwe	 commerciële	 aanpak	 kan	 innovatief	 zijn	 zonder	 daarom	betrekking	 te	
hebben op een gloednieuw product. Wij bekijken ‘nieuw’ tegen de achtergrond van uw 
eigen aanbod, de perceptie van de toerist en dat van de Vlaamse toeristische markt. 
De graad van vernieuwing (nieuw voor u, voor de markt of de wereld?) bepaalt u zelf. 
Gaat het om een totaal nieuw product (zoals een nieuwe locatie of bestemming) of 
gaat het om een nieuw arrangement? Nieuw voor u is misschien gesneden koek voor 
een ander. U innoveert als het een nieuwe denkpiste en misschien wel een aangepast 
handelen, vergt van uw bedrijf of organisatie. Laat dit u echter niet afschrikken, 
innovatie werkt inspirerend en motiverend.

Om deze vormingsbrochure enigszins overzichtelijk te houden, beperken we ons vooral 
tot ‘commerciële	productontwikkeling’ voor een willekeurige bestemming in Vlaanderen. 
Productontwikkeling voor een buitenlandse bestemming komt niet aan bod. Uiteraard 
gelden gelijkaardige maatschappelijke trends en zijn de brainstormtechnieken voor 
elk innovatief proces van toepassing, maar de tips en cases sluiten alleen aan bij de 
toeristische ontwikkelingen in Vlaanderen. In principe moet er ook een onderscheid 
worden gemaakt tussen producten voor de Belgische toerist en de buitenlandse 
toerist. We gaan ze hier echter niet afzonderlijk behandelen. Hou er wel rekening 
mee dat een Belgische toerist een ander	profiel heeft dan een buitenlandse toerist. 
Hun verwachtingen en behoeften zijn heel waarschijnlijk ook anders.

Fictieve case
De meeste hoofdstukken worden ingeleid door een situatieschets. Mevrouw Maes 
runt een hotel en confronteert u met een aantal problemen of breinbrekers.
U	 kan	 in	 haar	 plaats	 nadenken	 of	 er	 in	 groep	 over	 discussiëren.	 De	 antwoorden	
zijn	niet	sluitend.	Met	andere	woorden,	u	zal	geen	pasklare	 ideeën	voor	uw	eigen	
productontwikkeling aangereikt krijgen, ten eerste omdat die niet bestaan en ten 
tweede omdat wij graag wat creativiteit aan u over laten.

4Copyright Toerisme Vlaanderen 2008



5Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

Mevrouw Maes heeft het graag 
creatief

‘Je mag mij feliciteren. Vanaf heden ben ik hoteleigenares’. Mevrouw Maes brengt haar man het goede 
nieuws. Vorige week nog waren ze aan het onderhandelen, vandaag is de kogel door de kerk. De 
vergunningen van het hotel zijn in orde. Mevrouw Maes, zelf regelmatige cultuurtoerist, raakte in de loop 
der jaren bevriend met een hoteleigenares uit Veurne. Door omstandigheden zocht ze een overnemer. 
Mevrouw Maes: ‘Het is echt wel een opportuniteit. Het hotel ligt in een charmant hoekje van de stad, er 
zijn 8 kamers en de keuken is overheerlijk. Jammer dat de chef vertrekt. Mijn vriendin gaat samen met 
haar	man	(de	chef)	een	hotel	runnen	in	Kroatië.’	Mevrouw	Maes	heeft	zelf	ervaring	in	de	horecasector	
en is geboeid door toerisme: ‘Het hotel heeft heel wat mogelijkheden. Mits wat aanpassingswerken, 
een eigentijdse aanpak en originele arrangementen maken we hier een mooi project van. Ik kijk er al 
naar uit, zo’n trendy hotelletje in een leuke stad als Veurne. Als het lukt wat ik in mijn hoofd heb, dan ga 
ik voor een extra ster. Maar de toekenning van de sterren hangt natuurlijk niet alleen van mij af.’

Mevrouw Maes bevindt zich in een euforische toestand en beseft nog niet waar ze precies voor staat. 
De troef van het hotel was de chef. Mede dankzij zijn charisma en boeiende verhalen, bouwde het hotel 
een	vast	cliënteel	op.

Om over na te denken

• Hoe zal mevrouw Maes de klanten van de vorige hoteleigenares  
  kunnen overtuigen om ook klant te worden van mevrouw Maes?

• Welke ‘originele arrangementen’ moet ze bedenken om nieuwe  
  klanten aan te spreken en wat mag dat kosten?

• Moet mevrouw Maes de oude klanten wel opnieuw benaderen?

• Waar besteedt mevrouw Maes best aandacht aan?

• Is een trendy inrichting wel een goed idee?

•	 Waar	haalt	mevrouw	Maes	gepaste	creatieve	ideeën	vandaan?

U krijgt een antwoord op al deze en andere vragen doorheen deze vormingsbruchure 
omtrent toeristische productontwikkeling.

?
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1 Vertrek- en uitgangspunten
1.1 Innovatie is een noodzaak
1.2 Inzichten verwerven

Wat wil de toerist eigenlijk?
Profiel van de hedendaagse toerist.

Wat bied ik aan en hoe kijkt de toerist er tegenaan?
Inventarisatie & analyse van het aanbod.

Kan of moet ik mijn aanbod uitbreiden?
Groeipotentieel.

Waar ben ik sterk in en wat zijn mijn zwakke punten?
SWOT-analyse en confrontatiemix.

 1.  Analyse van het klantenbestand
 2.  Marktonderzoek
 3.  Maatschappelijke trends
 4.  Interpretatie van onderzoeksresultaten

 1.  Kernproduct
 2.  Nevenproduct
 3.  Het commercieel aanbod
 4.  Communicatie

 1.  Marktpotentieel
 2.  Marktprognose
 3.  Omzetpotentieel en -prognose
 4.  Expansiemogelijkheden

 1.  Vergelijkingscriteria
 2.  Strategische benadering

Wat verkoopt goed en waarom?
Verkoopsanalyses.

Wat doen mijn concurrenten?
Concurrentieanalyse.
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1.1 Innoveren is een noodzaak
Innovatie is belangrijk omdat een groot deel van de consumenten vandaag op 
zoek gaat naar nieuwe dingen. De toeristische sector is geprofessionaliseerd en 
gemediatiseerd waardoor de toerist geconfronteerd wordt met een zeer groot 
vakantieaanbod in binnen- en buitenland. Om met uw product de aandacht te trekken, 
heeft u iets ‘bijzonder’ nodig. Wat precies uniek of bijzonder is, wordt door elke toerist 
anders ervaren.

Er beweegt zonder twijfel iets in de toeristische sector. Logisch, want ook onze 
maatschappij verandert. Informatisering, mobiele communicatie en internet hebben 
een grote invloed op onze leefwereld en dus ook op de toeristische beleving. Als we 
hier op geen enkele manier rekening mee houden, plaatsen we onszelf op termijn 
buiten	die	geëvolueerde	maatschappij.	Wat	niet	betekent	dat	authentieke	producten	
uit de markt zullen verdwijnen. Authenticiteit wordt zelfs één van de succesvolle trends 
van	de	toekomst.	De	wijze	waarop	ideeën	en	toeristische	producten	worden	verpakt	
en gepresenteerd, moet wel aangepast zijn aan de gebruiken van de tijd.

Innovatie wil onder andere zeggen dat u af en toe kritisch nadenkt over de producten 
die u aanbiedt, ze evalueert in functie van de vraag van de markt en eventueel uw 
aanbod aanpast teneinde meer succes, een grotere omzet en winst te realiseren. 
Innovatie is een van de succesfactoren van ondernemen. Vernieuwing betekent 
vooruitgang, groei en toekomstgericht handelen.

Is innovatie altijd baanbrekend of trendzettend? Dat hangt van u en van de markt af.  
Hoe	verder	u	gaat	 in	het	bedenken	van	nieuwe	ideeën,	hoe	reëler	de	kans	dat	ze	
opgepikt worden en dat uw producten als een nieuwe trend worden nagebootst.

Betekent innovatie dat u resoluut moet kiezen voor vernieuwing en dat u al het 
bestaande overboord moet gooien? Uiteraard niet! Misschien past een eigentijdse 
aanpak zelfs niet bij uw product en heeft u net standvastigheid en een vertrouwde 
omgeving nodig. Denk goed na vooraleer u gaat innoveren. Het moet een bewuste 
keuze zijn en geen poging om mee te zijn met de tijd. Innovatie is wel noodzakelijk 
als uw toeristische producten geen aansluiting meer vinden bij een of andere 
doelgroep. 
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1.2 Inzichten verwerven

Mevrouw Maes: ‘Ik heb me voor de overname verdiept in de boekhouding en heb de omzet- en 
winstcijfers nagekeken. Ziet er relatief goed uit. De vorige eigenares heeft me ook het klantenbestand 
meegegeven. Blijkbaar heel trouwe klanten. Sommige daarvan ken ik zelfs omdat we toevallig samen 
boekten’. Een trouw klantenbestand is een waardevol gegeven, maar in dit geval is het niet zeker of 
mevrouw Maes van dat voordeel kan genieten. Vele klanten kwamen immers speciaal voor de chef. 
Althans dat vermoedt mevrouw Maes. ‘Hij kookt niet alleen lekker, hij vertelt ook boeiende verhalen en 
anekdotes, bovendien weet hij ontiegelijk veel over kruiden en vergeten groenten. Heel vaak gaf hij 
zijn recepten mee. Zomaar, omdat de gasten ernaar vroegen. Ik vrees dat samen met de chef ook een 
groot aantal klanten zullen verdwijnen. Tenzij we er natuurlijk in slagen om de klanten te blijven boeien. 
Ik zal me de komende dagen concentreren op de klantengegevens die in het bestand zitten.’

Mevrouw Maes neemt de tijd om de klantengegevens te analyseren. Ze vindt geen exeldocumenten, 
wel	 klantenfiches	 met	 adresgegevens,	 leeftijd,	 gezelschap	 (partner,	 gezin,	 vrienden),	 het	 aantal	
verblijven en de duur van de vakanties. ‘Ik ga alles eerst in een excelbestand gieten en daarna kijken 
wat ik met de informatie kan aanvangen. Zou ik enkele van de klanten durven bellen?’ vraagt mevrouw 
Maes zich af, ‘Als ik weet wat hen precies overtuigde om telkens naar Veurne terug te keren, dan 
kan ik daar misschien op inspelen? Ik ga samen met de vorige eigenares een mail versturen om 
de klanten op de hoogte te brengen van de overname. Tegelijk kan ik enkele vraagjes stellen.’ Het 
resultaat was eigenlijk voorspelbaar. De trouwe klanten kwamen vooral omwille van de knowhow van 
de chef en de nieuwe klanten boekten nadat ze verhalen hoorden van vrienden. De persoonlijke toets 
van de chef was onderhoudend. ‘Mevrouw Maes wil haar klanten beter leren begrijpen, ze wil weten 
wat hen interesseert en welke toeristen het zijn: toeristen die een veilige, gekende omgeving zoeken, 
cultuurliefhebbers, gastronomen? Mevrouw Maes: ‘Zou ik arrangementen moeten maken? En trek ik 
nieuwe klanten aan op dezelfde manier als oude?’ Mevrouw Maes, gaat praten met de regiocoördinator 
en de toerismeverantwoordelijke van de stad: ‘Hebben jullie een zicht op de toeristen die de stad en 
de regio bezoeken? Is dat dezelfde doelgroep als mijn trouwe klanten? Hoe belangrijk is het culinaire 
voor de Westhoek? Ik heb geen zin in traditionele streekgerechten, ik wil het op een trendy manier 
aanpakken. Hebben jullie weet van bepaalde trends in de toeristische sector?’

Om over na te denken

• Hoe kan mevrouw Maes haar klantenbestand nauwkeuriger ana- 
  lyseren?

• Wat kan ze doen met de kennis die ze vergaart uit haar klanten- 
  bestand?

• Hoe komt mevrouw Maes te weten wat haar gasten interesseert?Hoe komt mevrouw Maes te weten wat haar gasten interesseert?

• Waarom is het nodig dat mevrouw Maes haar klanten goed leertWaarom is het nodig dat mevrouw Maes haar klanten goed leert  
  kennen?
 

?
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Elk innovatie- of vernieuwingsproces verloopt in fasen.

Men onderscheidt :

 • een voorbereidingsfase;
 • een ontwikkelingsfase (met eventuele testfase);

 • een implementatiefase;

 • een grooifase;

 • een evaluatiefase.

Inzicht verwerven (=voorbereidingsfase) is noodzakelijk. Waarom gaat u vernieuwen? 
Voor wie wil u vernieuwing? Hoe gaat u vernieuwen?

Inzicht verwerft u aan de hand van interne en externe analyses. U heeft vermoede-
lijk voldoende cijfermateriaal voorhanden om interessante denkpistes te ontwikke-
len. Verkoopcijfers, klantengegevens, resultaten van marktonderzoek van Toerisme 
Vlaanderen en Belgische statistieken laten een basisanalyse toe. Wil u behoeften van 
uw	eigen	of	potentiële	klanten	door	en	door	kennen,	dan	zal	u	misschien	wel	bijko-
mende enquêtes of onderzoek moeten organiseren.

Analyses zijn altijd zinvol. U bepaalt echter zelf hoe ver u daar wil in gaan. Wij reiken 
u enkele tools en technieken aan om de lancering van nieuwe toeristische producten 
grondig voor te bereiden. U hoeft dus niet alle stappen te doorlopen. Pik eruit wat voor 
uw zaak of organisatie realistisch is om doen of interessant is om weten.

Wat komt in deze brochure aan bod?
 • Wat wil een toerist eigenlijk? (analyse van het klantenbestand, marktonderzoek, trends)

 • Wat bied ik aan en hoe kijkt de toerist er tegenaan? (inventarisatie van het aanbod)

 • Wat verkoopt goed en waarom? (verkoopsanalyses)

 • Kan of moet ik mijn aanbod uitbreiden? (groeipotentieel)

 • Wat doen mijn concurrenten? (concurrentieanalyse)

 • Waar ben ik sterk in en wat zijn mijn zwakke punten? (SWOT)



1. Analyse van het klantenbestand

Ga na hoe uw eigen klantenbestand eruit ziet. Wat leert het u? Formuleer een ant-
woord op onderstaande vragen en leid conclusies af die betrekking kunnen hebben 
op uw bestaande of nieuw te ontwikkelen producten. Sommige vragen beantwoordt u 
door een blik te werpen op basisgegevens die u al heeft.

Wat kan u zoal verzamelen

 • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • leeftijd;

 • spendeerbedrag per klant;
 • productkeuze van de klant;

 • feedback van de toeristen;

 • interesses van de klant.

Wie geen klanteninformatie samenbrengt, kan ook geen analyse maken. De uitge-
breidheid of diepgang van de gegevens hangt af van de gedifferentieerde informatie 
die u verzamelde en de vragen die u stelde. Let wel, u kan niet zomaar een klantenbe-
stand bijhouden zonder medeweten van de toeristen. U zal vooraf hun toestemming 
moeten vragen en vertellen waarvoor u dat bestand bijhoudt. Meer informatie hierover 
vindt u in de wet op de privacy.

U kan uw klantenbestand indelen of segmenteren op verschillende manieren. Wij 
belichten er twee:

> de klassieke marketingmethode: (zie ook ‘Toerist aan de haak’)
  
 •	 geografisch	(land,	provincie,	regio,	klimaat,	stad	of	platteland);
 •	 demografisch	(leeftijd,	geslacht,	gezinsgrootte,	inkomen,	beroep,	opleiding,	 
  geloof, ras, nationaliteit);
 •	 psychografisch	(sociale	klasse,	levensstijl,	persoonlijkheid);
 • gedragsmatig (koopgedrag, eisen, loyaliteit, mening).

In de toeristische sector wordt meer en meer gesegmenteerd volgens motivatie en 
koopgedrag.	De	variabelen	worden	gecombineerd	om	zo	tot	een	beschrijvend	profiel	
te komen (zie verder).

> een meer verkoopsgerichte methode:

Klanten worden geclusterd in groepen.  Deze clustering is afhankelijk van uw doelstel-
lingen en producten. Een cluster kan bijvoorbeeld zijn ‘klanten die enkel overnachten’, 
een andere cluster: ‘klanten die een volledig arrangement boeken’.

Vanuit de verkoopswereld worden de klanten ingedeeld volgens hun plaats binnen de 
verkoopscyclus:

 • potentieel geïnteresseerden in uw product;
 • prospecten: er is een contact geweest (bijvoorbeeld informatieaanvraag),  
  maar geen boeking of aankoop van een product;
 • de offertefase is voorbij, de toerist heeft geïnformeerd of er nog plaats is en  
  wat de prijs is voor een overnachting, maar hij heeft nog geen beslissing  
  genomen;
 • klant: toerist die de volledige verkoopscyclus heeft doorlopen;

 • trouwe klant.
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Wat wil de toerist eigenlijk?
Profiel van de hedendaagse toerist.

www.privacycommission.be
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=549
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Een voorbeeld: een toerist die de Ronde van Vlaanderen ter plekke meemaakt, is po-
tentieel geïnteresseerd in de toeristische regio Vlaamse Ardennen (of een kijker van 
het tv-programma Katarakt in de regio Haspengouw). Wanneer die Ronde-liefhebber 
toeristische informatie aanvraagt of opzoekt, wordt hij een prospect. Hij wordt zeer 
geïnteresseerd van zodra hij een logiesuitbater contacteert en vraagt of er nog plaats 
is. Hij wordt een klant (zowel van de regio als van de uitbater!) als hij een overnachting 
boekt. Hij wordt al een klant van de regio van zodra hij een toeristische uitstap maakt 
in de Vlaamse Ardennen. Als de toerist regelmatig terugkeert om een vakantie door te 
brengen in de streek, dan wordt hij een trouwe klant..

Enkele vragen die u kunnen helpen om inzicht te krijgen in uw eigen klaten-
bestand:

Het meeste rendement bekomt u als u een prospect kunt omzetten in een trouwe 
klant.
 • Heeft u een beeld van de gemiddelde leeftijd en de gezinssamenstelling?  
  Het antwoord laat zien welke toeristen geïnteresseerd zijn in uw hotel of  
  aanbod. Zijn het jongeren, medioren, gezinnen, mensen van alle leeftijden,  
  dertigers en veertigers zonder kinderen? Wat leert u dit in relatie tot uw aan- 
  bod?

 • Weet u waar uw klanten vandaan komen (land, provincie of regio)? Komen  
  ze uit een straal van 50 km rond uw accommodatie (beter is het om op te  
  delen in reistijden, bijvoorbeeld 1 uur rijden of sporen), uit een bepaalde  
	 	 provincie,	vanuit	Nederland	of	Wallonië,	vanuit	gans	Vlaanderen,	vooral	uit	 
  steden of plattelandsgebieden? Heeft uw aanbod een invloed op de geo- 
	 	 grafische	spreiding	van	uw	klanten?

 • Weet u waar uw klanten van houden en waarom ze bij u komen? Wat doen  
	 	 uw	klanten	als	ze	bij	u	logeren:	wandelen,	fietsen,	tafelen,	winkelen?	Heeft	 
  u al eens gevraagd wat ze precies zo leuk vinden aan uw hotel of waarom ze  
  voor u hebben gekozen? Nodigt uw product of aanbod uit om dingen te com- 
  bineren? Is de ligging van uw hotel of attractie bepalend voor het programma  
  van de toeristen?

 • Heeft u een groep van mensen die jaar na jaar terugkeert of heeft u geen  
  vaste klanten? Ziet u bepaalde namen terugkeren? Hoe vaak? Hoe komt het  
  dat ze al dan niet terugkeren?

 • Hoe reserveerden de mensen hun verblijf? Telefonisch of via internet? Houdt  
  u deze gegevens bij? Kan u achterhalen hoe ze reserveren?

 • Waar hebben de toeristen hun informatie vandaan? Kennen ze u via  
  vrienden, via de media, via internet? Kan u nagaan aan de manier van reser- 
  veren via welk kanaal ze bij u terecht zijn gekomen?

 • Zijn uw klanten tevreden als ze uw hotel, regio of attractie verlaten? Polst u  
  naar hun tevredenheid? Waarom wel of niet?

11
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2. Marktonderzoek

De eigen klanten vertellen heel veel over uw product. Als u hen goed kent, weet u ook 
wat	ze	appreciëren	en	welke	nieuwe	producten	in	de	smaak	zullen	vallen.	Maar	als	u	
nieuwe toeristen wil aantrekken en voorkomen dat trouwe klanten naar de concurren-
tie overstappen omdat uw aanbod niet evolueert, dan zal u ook onderzoeksresultaten 
moeten raadplegen uit de sector. Wat leeft er op de Vlaamse toeristische markt? Wat 
wil de hedendaagse toerist eigenlijk en waar is hij naar op zoek? De antwoorden kun-
nen gratis geraadpleegd worden. Een luxe, want als u weet wat toeristen willen, kan 
u	hen	ook	efficiënter	bedienen.

Onderzoeksresultaten

Op www.toerismevlaanderen.be kan u vier dossiers downloaden die u een beeld 
schetsen van de toeristen die in Vlaanderen op vakantie komen.

 • ‘Toerisme in cijfers’ geeft een overzicht van alle aankomst- en overnach- 
  tingsgegevens. Dit dossier biedt u een grondige kijk op de toeristenstromen.  
  U vindt een gedetailleerde analyse van het verblijfstoerisme naar land van  
  herkomst, naar bestemming (de kunststeden, de kust en alle Vlaamse 
  regio’s worden afzonderlijk behandeld), naar motief en periode van verblijf.

 • ‘De Vlaanderen Vakantieganger’	 is	een	cahier	waarin	het	profiel	wordt	ge- 
  schetst van de binnenlandse, recreatieve verblijfstoerist. Drie verschillende  
  marktonderzoeken komen aan bod. U krijgt een beeld van het socio-econo- 
	 	 mische	profiel	van	de	vakantieganger,	de	kenmerken	van	zijn	reis	worden	 
  toegelicht, er wordt aandacht besteed aan de concurrentiepositie van de  
  gekozen bestemming, u krijgt een inzicht in de manier waarop de vakantie- 
  ganger informatie inwint, hoe zijn tijdsbesteding op vakantie eruitziet en hoe  
  hij zijn vakantie beoordeelt.

 • ‘Reizen met kennis van zaken’ belicht het zakentoerisme in Vlaanderen.

 • In ‘Profielwijzer	van	de	toerist’ worden de basismotivaties meegegeven van  
  buitenlandse toeristen (uit de buurlanden). Dit onderzoek gaat verder dan de  
  feitelijke gegevens. U krijgt een antwoord op de vraag wat de achterliggende  
  motivaties en behoeften van de vakantieganger zijn.

Wist u dat...
 • meer dan de helft van de vakanties in Vlaanderen korte vakanties zijn? Slechts 1 op 8  
  vakanties zijn lange vakanties.

 • men vooral korte wandelingen maakt op vakantie in Vlaanderen? Men gaat ook veel  
  winkelen en op café- of restaurantbezoek.

 • bestemmingen heel vaak gekozen worden op aanraden van vrienden of familieleden? 
  Klantentevredenheid en een aangepaste vorm van communicatie zijn dus belangrijk.

	 •	 vakantiegangers	 vaak	 aansluiten	 bij	 een	 bepaald	 profiel	 van	 reizigers?	 Ze	 zijn	 fun	 
  reizigers, zorgeloze en rustige genieters, veilige reizigers, culturele verrijkers, onaf- 
  hankelijke ontdekkers en familiereizigers.

	 •	 het	profiel	kan	wijzigen	in	functie	van	de	omstandigheden?	

 • goede restaurants en kindvriendelijke accommodatie worden geapprecieerd?

Uit Kwalitatief onderzoek, Censydiam 2005

www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=49
www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=194
www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=203
www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=203
www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=431
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Toeristen vertonen vaak een gemeenschappelijk gedrag en doen heel dikwijls dezelfde 
dingen als ze op vakantie zijn. Hun motivatie kan misschien wel anders zijn, maar hun 
verwachtingen zijn vaak terug te brengen tot dezelfde behoeften: genieten, samen 
dingen doen, actief bezig zijn, relaxen, ontdekken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand 
van de trendanalyse van Bekx&X en de daaruit voortvloeiende doelgroepbenadering 
van Toerisme Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen hanteert productclusters die in relatie staan tot de motivatie 
en	het	profiel	van	de	vakantiegangers.	De	arrangementen	die	worden	aangeboden	
via Vlaanderen Vakantieland behoren tot drie grote types vakanties die ook worden 
aangepast in functie van de motivatie van de toerist.

Zo zijn er vakantiegangers die vooral plezier willen maken en genieten in gezelschap 
van vrienden of familieleden. De bestemming is dan ondergeschikt aan het ‘samen 
dingen doen’. Het gaat om familiereizigers en rustige genieters. (=Time to share).

Daarnaast zijn er toeristen die zoeken naar actie en vooral nieuwe dingen willen 
ontdekken. Zij houden van zaken die hun vakantie een meerwaarde geven. In pro-
ductontwikkeling is dit de groep van toeristen die echt zoekt naar nieuwigheden in de 
markt. Het zijn onafhankelijke ontdekkers en culturele verrijkers. (=Time to dare)

Maar niet iedereen is gek op actie en het onbekende. Sommige toeristen houden 
meer van ontspanning en een veilige omgeving. Sluit uw product aan bij dit soort van 
vakantiegangers, dan heeft u een aanbod nodig dat de zorgeloze genieter of veilige 
reiziger aanspreekt. (=Time to care).

Toerisme Vlaanderen benadert de arrangementen dus in termen van ‘share’ (tijd de-
len), ‘dare’ (durven ontdekken) en ‘care’ (zorg dragen voor zichzelf en de anderen, 
met andere woorden: genieten).

Typerende voorbeelden die in deze clusters thuishoren:

Deel (share): Samen met vrienden een vakantiehuisje huren op het platteland. Waar 
is minder belangrijk, wel dat elk koppel een aparte kamer heeft en dat er ’s avonds 
gezellig kan gedineerd worden rond een grote tafel. Overdag worden er wandelingen 
gemaakt en een tentoonstelling bezocht.

Ontdek (dare): Met de partner een regio uitvlooien. Slapen doet men in een charme-
hotel met een geschiedenis of in een bijzondere B&B. Als men op stap gaat, laat men 
zich leiden door een ingeving van het moment. Men zoekt naar een leuk plekje om te 
picknicken of proeft van een eigentijds streekgerecht in een eetcafé.

Beleef (care): Half- of volpensionverblijf in een gastronomisch hotel met wellness- of 
fitnessaccommodatie	en	ontbijt	op	bed.	Overdag	een	korte	wandeling	in	een	park.	

3. Maatschappelijke trends

Trendwatchers houden de maatschappij en de consumentenmarkt nauwkeurig in 
de gaten. Op basis van evoluties in het consumentengedrag voorspellen ze nieu-
we trends voor de nabije toekomst. Op de website www.flandersdc.be kan u een in- 
spiratie- en een trendboekje downloaden met een samenvatting van trends in ver-
schillende sectoren. ‘Vrije tijd en ontspanning’ is er een thema van.

Trends zijn uiteraard niet allesbepalend, toch kunnen ze een inspiratiebron zijn voor 
wie wil inspelen op de actualiteit. Beter nog is het om trendzetter te zijn en mee 
de succesnummers van morgen te ontwikkelen. De levensduur van trends en trend- 
gerelateerde producten wordt alsmaar korter. Het is dus opnieuw een evenwichts-
oefening om nieuwe producten in de markt te zetten die lang genoeg meegaan zodat 
hun investering ruim terugverdiend wordt. Vermijd echter om te snel en te vaak in te 
spelen op hypes die veel geld kosten.

Meer over de levenscyclus van producten vindt u in hoofdstuk 4

www.flandersdc.be
http://www.flandersdc.be/view/nl/1452340-Download+center.html
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Trends om te onthouden
Digitalisering in de zeer brede zin van het woord verwerft een vaste plaats binnen het toeristisch 
aanbod. Computer, internet, gps, gsm en andere technologische snufjes zorgen voor meer 
mogelijkheden en een ruimer toepassingsveld. Google Earth, Google Maps, iPod, gps, WIFI, ze 
worden	allemaal	al	geïntegreerd	en	nog	verder	verfijnd.
 
Compensatiegedrag voor de drukke werk- en gezinsomgeving. Het hollen van en naar, het 
presteren en het vechten tegen stress moet in de vrije tijd gecompenseerd worden door activiteiten 
die echt ontspannend zijn. Rust, stilte, relaxatie, ontspanning en alle vormen van genot worden 
opgezocht om terug in evenwicht te raken. Vakantie dient meer en meer om de batterijen terug op 
te laden.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. In het verlengde van vorige trend ligt ook het 
verlangen naar wellness: zich goed voelen. Dat kan alleen door gezond te eten, meer tijd door te 
brengen met familie en vrienden en door meer te bewegen. Meer sport, meer gezelligheid en een 
trendy eetcultuur horen daar bij.

De toerist wordt zich meer en meer bewust van zijn ecologische voetafdruk. Er is een groeiend 
besef van meer duurzaamheid en kwaliteit. Trends mogen elkaar dan wel snel opvolgen, de echte 
wegwerpcultuur evolueert toch naar een respectcultuur. Abstracte dingen kunnen een korte 
levensduur hebben, fysieke producten mogen de afvalberg echter niet vergroten. Burgerzin krijgt 
weer betekenis. In diezelfde geest gaan toeristen opnieuw zoeken naar een mooie natuur, ze 
krijgen opnieuw interesse in de geschiedenis en eigenheid van een regio. Er wordt weer aandacht 
besteed aan authenticiteit. Mensen gaan weer op zoek naar hun geboortestreek of plekjes waar 
ze als kind op vakantie gingen. Back to the roots wordt toeristisch ingevuld. Duurzaam toerisme 
met aandacht voor ecologie, authenticiteit en economie is eigenlijk het stadium van ‘trend’ al voorbij. 
Duurzaam toerisme is een noodzaak.

Meer en meer mensen willen opnieuw zelf dingen doen, creatief zijn, op ontdekkingstocht gaan. 
Toeristische producten die inspelen op deze trend (zoals creatieve workshops in een mooi kader) 
worden geapprecieerd door de ‘creatieve ontdekkers’. Zelfontplooiing en levenslang leren dringen 
door	tot	de	vakantie.	In	deze	context	zijn	de	fiets-	en	wandelnetwerken	een	goed	initiatief	omdat	
het de toeristen toelaat eigen routes uit te stippelen en de tocht zo moeilijk of gemakkelijk mogelijk 
te maken.

Niet de leeftijd, maar wel de motivatie, het karakter en de interessesfeer van de toeristen 
beïnvloeden de keuze van de vakantiebestemming en -besteding. Bekx&X spreken wel nog van 
levensfasen die bepalend zijn. Mensen zonder kinderen doen ‘andere dingen’ of ‘de dingen anders’    
dan mensen met kinderen. Er zijn heel wat zestigers die actiever zijn dan oververmoeide dertigers.
Nieuwe	toeristische	producten	ontwikkelen	alleen	op	basis	van	leeftijdscategorieën	is	dus	te	eng.	
Het gaat niet langer op om te stellen dat u arrangementen kunt maken voor senioren en er van 
uitgaan dat ze alleen interesse hebben in één type vakantie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wifi
www.voetafdruk.be


4. interpretatie van onderzoeksresultaten

Wat doet u nu met al deze informatie en hoe zet u ze om in nieuwe toeristische pro-
ducten?	Breng	uw	kennis	van	uw	klanten,	uw	inzicht	in	het	profiel	van	de	hedendaagse	
toerist en uw notie van de consumententrends samen en zoek verbanden en moge- 
lijkheden.	Welk	toeristisch	profiel	zou	u	uw	klanten	aanmeten?	Zijn	het	vooral	onaf- 
hankelijke ontdekkers, culturele verrijkers, familiereizigers of zorgeloze genieters? 
Probeer	uw	klanten	onder	 te	verdelen	 in	groepen,	categorieën	en	kijk	hoe	ze	con-
sumeren. Welke arrangementen genieten hun voorkeur? Kan u een systematiek 
ontdekken in hun gedrag?

verzamel – structureer – herorganiseer – ontwikkel

Zet alle gegevens samen in een tabel, verzameling of mindmap. Het laat u toe om 
verbanden te zien en het zal u een inzicht verschaffen in uw eigen product. Voorkom 
vooringenomenheid of verkeerde interpretatie. Het heeft geen zin onderzoeks- 
resultaten te analyseren als u ze toch naar uw hand zet. De beste manier om objec-
tieve conclusies te trekken, is door samen te werken of een tweede opinie te vragen.

U heeft bijvoorbeeld een B&B en uw klantenbestand blijkt voornamelijk uit twee 
groepen te bestaan. U heeft enerzijds kleine gezinnen met 1 à 2 kinderen die meestal 
tijdens de schoolvakanties komen. Zij zijn overdag weg, u ziet ze alleen ’s ochtends 
bij het ontbijt. Daarnaast heeft u tijdens gewone weekends koppels die lang slapen, in 
de tuin kuieren, boeken lezen, graag met u een babbeltje slaan, ’s avonds aansluiten 
bij de maaltijd en een namiddag op stap gaan in de nabijgelegen stad. U heeft een 
bepaalde periode familiereizigers, een andere periode zorgeloze genieters. Hoe kan 
u deze kennis aanwenden om meer boekingen te realiseren?
Ontwikkel producten waarbij u deze troeven nog meer uitspeelt of accentueert. Zorg 
er bijvoorbeeld voor dat de behoeften van de zorgeloze genieters nog meer worden 
ingelost door hun verblijf nog makkelijker en aangenamer te maken. Als u weet dat 
voor korte vakanties in Vlaanderen de mond-tot-mondreclame een belangrijke rol 
speelt, dan weet u wat u te doen staat: een persoonlijke benadering, verwennerij, 
alles dichtbij en goed voorbereid. De familiereiziger biedt u lunchpakketten aan, een 
overzicht van kindvriendelijke attracties in de buurt en een ontspannen en kindvrien-
delijk ontbijt. Wat u niet mag doen is uzelf als waardemeter nemen. Wees zeker van 
de interesses van uw klanten. Als u nieuwe producten of productcombinaties lanceert, 
zorg	dan	dat	ze	gebaseerd	zijn	op	reële	bevindingen.	Het	zou	jammer	zijn	mocht	nie-
mand een lunchpakket bestellen na alle inspanningen die u ervoor deed.

15Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap
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Mevrouw	Maes	is	zich	ervan	bewust	dat	ze	nieuwe	commerciële	producten	moet	lanceren	omdat	ze	
weet dat het klantenbestand dat ze heeft onzeker of onvoorspelbaar is. De motivatie van de klanten 
is weg omdat de vorige chef van het toneel verdween. Ze kon ondertussen achterhalen dat haar 
klanten veilige reizigers zijn die zich toch ook wel cultureel willen verrijken. Daarom gaat ze na of 
de	inrichting	van	haar	hotel	past	bij	het	profiel	van	deze	mensen.	Ze	constateert	echter	dat	er	jaren	
geen verfraaiingswerken meer zijn uitgevoerd. Het hotel ziet er wel authentiek uit, maar het comfort 
is	niet	mee	geëvolueerd	met	de	tijd.	Op	de	kaart	van	het	restaurant	stonden	veel	streekgerechten	die	
echter een hedendaags kleedje kregen. Een blik op de hotelfolder en de website leerde dat er geen 
arrangementen werden aangeboden, maar dat de voormalige chef wel regelmatig nieuwe menu’s 
samenstelde waarin kruiden en speciale groenten werden verwerkt.  Mevrouw Maes gaat met al deze 
informatie op zoek naar een aanbod dat zowel de oude klanten kan motiveren als nieuwe klanten 
aantrekken. De kaart met eigentijdse streekgerechten moet mevrouw Maes zeker bewaren, al zal dit 
niet genoeg zijn om de oude klanten te blijven boeien. Er moet veel meer gebeuren. Mevrouw Maes: ‘Ik 
zie veel heil in originele arrangementen waarin de keuken wel een belangrijke rol speelt, maar ik denk 
dat we meer te bieden hebben. Ook voor buitenlandse toeristen. De oude klanten zijn belangrijk, maar 
ik wil toch ook nieuwe gasten aantrekken. Als ik een kleine berekening maak, dan denk ik dat er toch 
meer rendement valt te halen uit verblijven met meer dan één overnachting.’

Om over na te denken

• Kan mevrouw Maes iets leren uit het aanbod van de vorige eigena- 
  res?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	een	hiërarchie	te	maken	in	het	aanbod?

• Wat is het verschil tussen een arrangement en een overnachting??

Wat bied ik aan en hoe kijkt de toerist er tegenaan?
Inventarisatie & analyse van het aanbod.
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Weten wie uw toeristen zijn en wat ze verwachten, biedt u onvoldoende achtergrond 
om nieuwe toeristische producten op de markt te brengen. Om iets ‘nieuw’ te kunnen 
ontwikkelen, moet u ook weten wat er al bestaat. Al wat u aanbiedt aan toeristen moet 
u op een of andere manier in kaart brengen en een plaats geven.

Een productanalyse is meer dan een omschrijving van het kernproduct. U moet uw 
product leren zien zoals de toerist dat doet en het hele plaatje uitrafelen om delen te 
onderscheiden.

Vernieuwing betekent niet altijd vernieuwing van het kernproduct, tenzij u misschien 
voor	een	grondige	herprofilering	of	een	nieuwe	strategische	aanpak	staat.

Wat moet u bekijken?

 • uw kernproduct;

 • de nevenproducten;

 • het commercieel aanbod; 

 • uw communicatie.

1. Kernproduct

Uw kernproduct of primair product is dat waar het in hoofdzaak om draait. We ge-
bruiken echter bewust de term ‘primair product’ niet - al is het in de algemene context 
wel hetzelfde - omdat ‘primair product’ in de toeristische overheidssector te maken 
heeft met het landschap, de musea, de attracties en de recreatieve routes. Niet met 
logiesuitbating en horecazaken. Daarom spreken we liever van kernproduct. Voor 
steden en regio’s gaat het dan om de aanleg van bijvoorbeeld wandelroutes, de in-
richting van de stad of het landschap en om de musea. Voor hotels gaat het om de 
kamers en het hotelconcept, voor campinguitbaters om de vaste en tijdelijke stand-
plaatsen, voor touroperators om de bemiddeling van reisproducten (het transport, het 
hotel, pakketten of bestemmingen). Het kernproduct is voor iedereen anders. Welke 
variabelen moet u nader bekijken?

 • de prijs;

 • de inhoud (voorbeeld: comfort van hotelkamers, inhoud van een reis- 
  aanbod, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens recreatieroutes, collectie  
  van musea, de grootte van een attractiepark,...);

 •	 het	profiel;

 • de capaciteit;

 • ...

Voor een café of horecazaak is dat naast de interieurinrichting ook de samenstelling 
van de kaart en de gemiddelde prijs van gerechten. Het is de bedoeling het kernpro- 
duct zo uitgebreid mogelijk te omschrijven.
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2. Nevenproduct

In sommige gevallen vormen de nevenproducten (of secundaire producten) een even 
belangrijk of belangrijker aandeel van de winst dan het kernproduct.
Een hotel heeft vaak de inkomsten van de verkoop van drank, maaltijden en sou-
venirs nodig om een aanvaardbare winstmarge op te bouwen. Het is vergelijkbaar 
met merchandising. Attractieparken en musea baten uit pure noodzaak een shop uit. 
Soms	dient	de	verkoop	van	nevenproducten	om	het	profiel	van	het	kernproduct	 te	
verstevigen. Het aanbod boeken en naslagwerken dat verkocht wordt in de shop van 
de Nationale Plantentuin van Meise is zo uitgebreid en gespecialiseerd, dat sommige 
mensen alleen al om te snuisteren in de boeken naar het park terugkeren.  Voor enkele 
toeristen zijn net de nevenproducten de motivatie om een regio of hotel te bezoeken. 
Nog een voorbeeld: B&B De Zingende Watermolen organiseert jazzavonden waar-
door mensen een compleet avondje, inclusief diner en overnachting reserveren.

Welke elementen moet u analyseren?

 • de prijs;

 • de impact op de klanten;

 • de variatie van het aanbod;

 •	 het	profiel	van	het	aanbod.

3. Het commercieel aanbod

Hoe brengt u uw kernproduct aan de man? Biedt u gewoon kamers met ontbijt aan of 
arrangementen en kortingacties? Kleedt u het kernproduct aan of vertelt u er een ver-
haal bij? Wat verkoopt u? Een overnachting in volpension of een lentearrangement? 
Fietsnetwerkkaarten of themaroutes? Een ticket voor een museum of een geleid 
museumbezoek en een workshop? Waarom bieden sommige hotels thema-arrange-
menten	aan	en	andere	hotels	eerder	kortingen	via	internetchannels?	De	commerciële	
aanpak is anders, maar het uiteindelijke resultaat is vaak hetzelfde.

Leer	 het	 onderscheid	 zien	 tussen	 wat	men	 ‘fysieke’	 en	 ‘commerciële’	 productont-
wikkeling noemt.

 • Als het toerisme in uw regio achteruit gaat, ligt het dan aan de kwaliteit van  
  uw aanbod of aan de manier waarop u het aan de man brengt? Moet u  
  nieuwe attracties bouwen (= fysieke productontwikkeling) of arrangementen  
	 	 voor	 specifieke	 doelgroepen	 in	 de	markt	 zetten	 (=	 commerciële	 product- 
  ontwikkeling)? Moet u gaan samenwerken met hotels en B&B’s die het pro- 
	 	 fiel	van	uw	regio	onderschrijven?	Gaat	u	ervoor	zorgen	dat	 toeristen	hap- 
  klare verblijven kunnen boeken? 

 • Als het aantal bezoekers in uw attractiepark achteruit gaat, waaraan ligt dat?  
  Aan de verouderde attracties? Het ticketconcept? De inplanting en structuur  
  van het park? Het imago?

U zal alle aspecten moeten analyseren en eventueel het kernproduct vernieuwen. 
Maar	soms	is	het	introduceren	van	een	andere	commerciële	aanpak	een	betere	be-
nadering. Alles hangt af van de status van uw kernproduct.

Copyright Toerisme Vlaanderen 2008
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Een voorbeeld:

U heeft een uniek kasteeldomein dat u wil openstellen voor het publiek en toeristisch 
toegankelijk maken. U zal enerzijds uw accommodatie moeten aanpassen om het 
publiek te ontvangen, anderzijds zal u ook een concept moeten bedenken om uw 
privacy te bewaren en het bezoek toch aantrekkelijk te maken voor het publiek. 
Hoe gaat u de openstelling aanbieden? In dit voorbeeld is de aanpassing van de 
accommodatie van het kasteeldomein fysieke productontwikkeling, het aanbieden 
van	rondleidingen	en	de	ontvangst	commerciële	productontwikkeling.

Een nieuw commercieel product is geen promotieactie. Een promotie is immers een 
actie op zeer korte termijn met korte-termijndoelstellingen. Onderstaand voorbeeld 
illustreert waarom promoties geen producten zijn.

Het overkomt pretparken en andere toeristische attracties wel vaker: een catastrofaal 
voorjaar omwille van aanhoudend slecht weer. Vaak worden er dan promotieacties 
voor	verenigingen	of	specifieke	doelgroepen	uit	de	toverhoed	gehaald	zoals	‘iedereen	
binnen aan kinderprijs + een gratis drankje’.

Zo’n actie kan succesvol zijn, dat bewijst dit waar gebeurd verhaal: 15.000 bezoekers 
in één druilerig weekend. Het voorjaar was daarmee bijna gered, althans wat 
bezoekersaantallen	betreft.	Bij	de	afrekening	van	het	voorseizoen	bracht	de	financieel	
directeur de vervelende boodschap dat de gemiddelde bezoekersprijs met 20% 
was gezakt. Het tegenargument luidde dat deze actie moest gezien worden als een 
prospectie.  De bezoekers zouden een tweede keer terugkomen en hopelijk ook 
vaste	klanten	worden.	Na	afloop	van	het	seizoen	bleken	dit	geen	herbezoekers	 te	
zijn en was de gemiddelde prijs nog altijd te laag. Herbezoek is immers een lange-
termijndoelstelling en kan niet gerealiseerd worden met een promotie.  Wel met een 
nieuw product dat op lange termijn inwerkt.

In het voorbeeld van het pretpark werd een familie- en herbezoekkaart ontwikkeld.  
Elke	bezoeker	(niet	alleen	leden	van	een	specifieke	organisatie)	kon	een	familie-	of 
herbezoekkaart kopen. Het aantal bezoekers steeg en de gemiddelde prijs per 
bezoeker bleef ongewijzigd.

4. Communicatie

Vooraleer u stappen zet in de richting van nieuwe producten, moet u weten waar er 
zich eventuele knelpunten voordoen. Problemen situeren zich niet altijd ter hoogte 
van	het	fysieke	of	commerciële	product.	In	veel	gevallen	slaagt	men	er	niet	in	om	het	
toeristisch	aanbod	op	een	efficiënte	manier	bij	de	consument	te	brengen.	Jammer	ge-
noeg wordt er veel te vaak vanuit gegaan dat het probleem inderdaad de communica-
tie of de promotie is. In deze vormingsbrochure willen wij een lans breken voor juiste 
inzichten. Innovatie is nodig, maar alleen op gegronde basis. Productontwikkeling, 
commercialisatie en communicatie gaan hand in hand. 

Om uw communicatie onder de loep te nemen, verwijzen wij naar de brochures ‘Bood-
schap	van	de	toerist.	Efficiënte	marketingcommunicatie	in	de	praktijk’	en	‘Toerist	aan	
de haak’.

Analyseer het geheel
Bekijk niet alleen de producten die u te koop aanbiedt. De vakantieganger gaat op stap en ziet 
de som van de verschillende delen als een geheel. In een attractiepark gaat het niet alleen om 
de speeltuigen of bezienswaardigheden, maar ook om de catering, de klantvriendelijkheid, de 
openingsuren, de kwaliteit van de wandelpaden, de animatie, het aanbod, de toegankelijkheid en 
de informatie. Een gast boekt niet alleen een plaats om te overnachten, maar ook de ligging, de 
sfeer, de inrichting, de netheid en de toeristische mogelijkheden in de buurt.
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Mevrouw Maes bekijkt in de boekhouding van de vorige eigenares welke periode van het jaar de 
grootste omzet werd gerealiseerd. Dat blijkt zoals verwacht in het derde kwartaal. De maanden juli, 
augustus en september waren de drukste. Maar als ze verder analyseert, ziet ze dat het tweede 
kwartaal winstgevender was. In juli en augustus moest bijkomend personeel worden aangetrokken 
om de toestroom van toeristen op te vangen.  April, mei en juni werd er vooral geboekt door ‘groepjes’ 
mensen. Het waren boekingen van twee à drie kamers tegelijkertijd. Vermoedelijk heeft dat te maken 
met het speciaal lenteaanbod. De chef lanceerde elk jaar een nieuw lentemenu met lenteslaatjes, 
visgerechten, hoppescheuten, asperges en het eerste vers fruit. In die periode werd bijna uitsluitend 
‘halfpension met lentemenu’ geboekt. Op de website leest mevrouw Maes dat het hotel ook aandacht 
besteedde aan de voorjaarsevenementen in de omgeving van Veurne. De boekhouding leert ook dat 
de meeste souvenirs en streekproducten werden verkocht in het tweede kwartaal. Zij herinnert zich dat 
ze ooit zelf een receptenboekje aankocht met frisse lentegerechten van de chef en een reeks van drie 
kruidendressings. Mevrouw Maes leert hieruit dat ze producten zal moeten ontwikkelen die tegemoet 
komen aan de voorjaarstraditie en eventueel ook nevenproducten aanbieden die de beleving van het 
verblijf	verlengen.	Ze	is	echter	nog	niet	toe	aan	concrete	ideeën.	

Om over na te denken

• Wat leert een analytische boekhouding u? (zie ook ‘Toerist aan de  
  haak’)

• Welke verkoopcijfers moet u registreren? 

• Waarom is het belangrijk de verkoopcijfers van nevenproducten te  
  kennen?
 

?

Wat verkoopt goed en waarom?
Verkoopsanalyses.



Verkoopsgegevens leren u heel wat. Voorwaarde is natuurlijk dat u de cijfers registreert 
en in tabellen giet. Wat onthullen verkoopcijfers? Wanneer de drukste periode van 
het jaar is bijvoorbeeld of hoe vaak klanten terugkeren. U kan er ook in terugvinden 
wat de verkoop van nevenproducten opbrengt, welke nevenproducten het best 
verkopen en wat hun aandeel is in het geheel. Wat zeggen deze cijfers u in relatie tot 
de	ontwikkeling	van	nieuwe	producten?	U	kan	eruit	afleiden	welke	producten	goed	
werken en welke niet. Het behoedt u om tweemaal dezelfde denkfout te maken. Als 
u echt ver gaat, kan u zelfs nagaan welke producten het goed doen bij welke soort 
klanten. Zo komt misschien aan het licht dat koppels meer besteden dan gezinnen 
met kinderen, of omgekeerd.

Welke gegevens kunt u, mits een goede opvolging, onderzoeken?

 • boekingscijfers: Welke arrangementen worden het meest geboekt? Is er  
  een relatie tot de tijd van het jaar? Wie boekt wat? Welke kamers worden het  
	 	 meest	 geboekt?	Welke	 fietsroutes	 gaan	 het	 meest	 van	 de	 hand?	Welke 
  periode van het jaar is het drukst? Welke periode van het jaar levert het  
  grootste rendement op?

 • herhaalbezoek: Welke toeristen komen terug? Hoe vaak komen ze terug?  
  Wanneer komen ze terug?

 • gemiddelde prijs: Hoeveel euro spenderen toeristen gemiddeld per bezoek  
  of per jaar?

 • verkoop van nevenproducten: Welke nevenproducten worden het meest  
  verkocht? Wie koopt de nevenproducten? Wat betekenen de nevenproduc- 
  ten in de totale omzet? Wat is het rendement van de nevenproducten?

21Copyright Toerisme Vlaanderen 2008
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Mevrouw Maes streeft naar een maximaal rendement door een zo hoog mogelijke boekingsgraad te 
realiseren zonder extra personeel. Wellicht een droom van elke hoteleigenaar. ‘Ik zal eens moeten 
bekijken hoe ik de boekingen beter kan spreiden. Een collega in Brugge werkt via internet. Hij heeft 
een contract afgesloten met een channel, zo’n website waarop verschillende hotels staan en waar 
toeristen online kunnen reserveren. Maar ik heb toch mijn twijfels. Ik zou het allemaal liever zelf in de 
hand	houden.	Volgens	mij	is	het	belangrijker	dat	ik	mij	eerst	profileer	en	mijn	weg	zoek	vooraleer	ik	
contracten afsluit met channels. Ik weet nog niet goed wat ik van zo’n channel moet verwachten. Het 
mag niet te steriel worden, ik vind juist mijn motivatie in het samenstellen van leuke arrangementen, 
de creatieve samenwerking met de stad en het contact met mijn gasten. Ik zou niet willen dat het een 
hotel wordt waar mensen alleen binnen en buiten lopen om te komen slapen. De thematische aanpak 
biedt volgens mij mogelijkheden in Vlaanderen. Al ben ik daar natuurlijk niet helemaal zeker van. Ik zou 
eens	moeten	onderzoeken	of	er	wel	een	markt	is	voor	mijn	eigentijdse	ideeën.’	

Om over na te denken

• Hoe kan mevrouw Maes het marktpotentieel onderzoeken?

• Kan mevrouw Maes inschatten hoeveel arrangementen ze jaarlijks  
  gaat verkopen?

• Met welke beperkingen moet mevrouw Maes ook rekening houden? 

 

?

Kan of moet ik mijn aanbod uitbreiden?
Groeipotentieel.
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Eerder bleek dat u inspiratie vindt in het analyseren van het klantenbestand, in de 
verkoopcijfers en het bestaande aanbod. Waar deze informatie echter geen reken-
ing mee houdt, is met de capaciteit van uw bedrijf of organisatie. U kan veel nieuwe 
ideeën	hebben	om	 te	 lanceren,	maar	 is	uw	structuur	daar	wel	op	voorzien?	 Is	de	
markt en de kritische massa wel groot genoeg om nog maar eens nieuwe producten 
te lanceren? Worden uw inspanningen wel beloond? Is de markt klaar voor uw inno-
verende	ideeën?	Hoe	onderzoekt	u	essentiële	dingen	als	marktpotentieel,	marktprog-
nose, omzetpotentieel en expansiemogelijkheden?

1. Marktpotentieel

Ga na hoeveel ruimte er op de toeristische markt is om nieuwe producten te lanceren. 
U moet verder kijken dan het aanbod van uw eigen hotel of attractie, want ook de 
concurrenten zitten niet stil. Toeristen hebben maar een beperkte behoefte en tijd of 
geld om te spenderen aan een bepaald toeristisch aspect of product. Stel, u wil een 
B&B starten in uw mooie landelijke hoeve. Los van het feit of u op die locatie een 
B&B kan starten en of u een vergunning krijgt of niet, moet u zich ook afvragen of 
er wel een bruto potentieel (kritische massa) is in de regio. Misschien zijn er al meer 
dan voldoende van dat soort B&B’s voor het aantal toeristen dat de regio bezoekt. 
Een realistische kijk op het marktpotentieel kan u doen inzien dat een centrum voor 
zakentoerisme misschien een betere optie is.
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Productontwikkeling hangt nauw samen met het marktpotentieel. Als uw hotel jaar na 
jaar minder gasten ontvangt en u wil daar iets aan doen door nieuwe arrangementen 
te lanceren voor dezelfde doelgroep, dan moet u eerst nagaan of het marktpotentieel 
voor die doelgroep nog groot genoeg is. Een fundamentele verandering in het primair 
toeristisch	product	van	een	regio,	kan	plots	een	ander	marktpotentieel	initiëren.	Een	
buitensportbedrijf lanceert een teambuildingpark in een rustige groene omgeving. 
Aan kwaliteitsvolle overnachtingfaciliteiten werd niet gedacht. U heeft een hotel in de 
buurt. Wat gaat u doen? Hoe kan u inschatten of er potentieel is en het aanbod niet 
té trendgevoelig is?

 • probeer de boekingsgraad van eventuele concurrenten of collega’s te achter- 
  halen; 

 • bekijk de resultaten van uw regio in ‘Toerisme in cijfers’;

 • praat met bedrijven, organisaties en leveranciers die werken met dezelfde    
  doelgroep; 

 • raadpleeg indien mogelijk het toeristisch beleidsplan van uw regio;

 • enquêteer de doelgroep.

Een enquête is niet altijd noodzakelijk of mogelijk, maar het kan u wel een diep-
gaander inzicht geven.

www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=194
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2. Marktprognose

Een	marktprognose	is	de	reële	inschatting	van	de	verkoop	die	mogelijk	is	binnen	een	
bepaald marktsegment. De marktprognose zal altijd lager liggen dan het marktpoten-
tieel. Het potentieel gaat uit van de totale omvang van de markt, terwijl de prognose 
een realistisch percentage in overweging neemt. In het voorbeeld van het teambuil-
dingpark moet u ook rekening houden met de prognoses van het park zelf. Als u 
weet dat het potentieel de gehele zakenwereld is die deelneemt aan teambuildingacti-
viteiten, dan beperkt uw prognose zich tot de bedrijven die enerzijds kwalitatief willen 
overnachten en anderzijds een hotel zoeken met een capaciteit waaraan uw hotel 
voldoet. U merkt dat het verschil tussen potentieel en prognose soms heel groot is.

3. Omzetpotentieel en -prognose

Om te weten of uw nieuw product zal renderen, moet u ook berekenen welke omzet 
het kan genereren uitgaande van de kritische massa en de prognose. Een beperkt 
aantal bezoekers kan voldoende omzet vertegenwoordigen terwijl een hoge boe-
kingsgraad niet noodzakelijk een voldoende hoog rendement meebrengt. De prijs 
van uw product speelt een rol.
Haalbaarheid en prijszetting komen later nog aan bod (zie hoofdstuk 4). 

Waar	het	hier	om	gaat,	is	de	potentiële	omzet.	
Stel: Om nieuwe klanten aan te trekken, wil u een arrangement lanceren dat ‘culturele 
verrijkers’ aanspreekt. U biedt een pakket aan waarin een ticket zit voor een kasteel-
bezoek en u verkoopt een fotoboek over kastelen (het kasteel in uw buurt komt erin 
voor). Er komt ook duurdere wijn op de kaart en u organiseert een keer per maand 
een causerie met een boeiend verteller (voormalige parkwachter). Wat blijkt? Het ar-
rangement werkt niet. 

Waarom?  Het marktpotentieel voor culturele verrijkers in uw stad is te klein, de stad 
heeft	niet	echt	een	cultureel	profiel.
Toch blijken er ook enkele gasten te zijn die wel interesse hebben in het arrangement 
met kasteelbezoek. Ze kopen echter geen boek omdat het luxueus uitgegeven boek 
te duur is. Ze blijven ook niet eten in uw hotel, maar zoeken een goed restaurantje 
in de buurt. De causerie lokt amper een extra gast. Hoe zou u wel toeristen kunnen 
aantrekken die meer spenderen?

Probeer eerst te achterhalen waar uw gasten bereid zijn geld aan uit te geven. Dat 
kan u doen door ze te bevragen of door de historiek van uw verkoopcijfers te ana-
lyseren (zie hoger). Let op de verhoudingen prijs/kwaliteit/motivatie. Iets wat ze willen 
of begeren, daar betalen ze meer voor. Let wel op dat de prijs van uw aanbod over-
eenstemt	met	het	profiel	van	uw	zaak	of	organisatie.

Wees behoedzaam met nicheproducten, want dan daalt uw marktpotentieel. Toch kan 
in verhouding de prognose relatief hoog zijn, juist omdat het om een nicheproduct 
gaat. De erfgoedwandelingen aan de kust kan u bestempelen als een nicheproduct. 
Lang niet elke vakantieganger is geïnteresseerd in erfgoed en architectuur. Toch zijn 
de wandelingen een succes. Net de onverwachte combinatie erfgoed en kust maakt 
dat zowel erfgoedliefhebbers als kustgangers de wandelingen aantrekkelijk vinden. 
Het is nieuw voor beide doelgroepen.

Zorg dat een eventuele nicheaanpak rendabel blijft door bijvoorbeeld diverse niche-
producten aan te bieden. Uw omzet wordt mede bepaald door de prijs van uw pro-
ducten. Meer omzet betekent duurdere producten en/of een groter volume. Met an-
dere woorden, luxueuze arrangementen waar de gasten bereid zijn geld aan uit te 
geven. 

4. Expansiemogelijkheden

Vernieuwing, allemaal goed en wel, maar kan uw bedrijf of organisatie die aanpassing- 
en aan? Komen er nieuwe producten bij of worden de oude producten vervangen?  
Gaat het om een uitbreiding of om een noodzakelijke verjonging? Wat betekent ‘meer 
producten’ voor uw organisatie? Moet uw werking worden aangepast? Heeft u meer 
personeel nodig of nieuwe technologie en materieel? Probeer in te schatten of het 
lanceren van nieuwe producten een impact heeft op uw organisatie. Indien dat het 
geval is, wat betekent het dan concreet?
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Mevrouw Maes bekijkt haar nieuw overgenomen hotel eens in het licht van een aantal  onverwachte 
zakelijke elementen. Gezien veel van de trouwe klanten vooral interesse hebben in de voorjaarsmenu’s, 
moet mevrouw Maes rekening houden met leveranciers van verse groenten en fruit. De kwaliteit van 
deze producten is voor haar enorm belangrijk. Maar de prijzen van deze producten zijn afhankelijk van 
het	seizoen	en	het	weer,	dus	moet	ze	ook	rekening	houden	met	een	fluctuatie	van	haar	winstmarge.	De	
klanten van de vorige hoteleigenares hadden een uitgesproken voorkeur voor de lentekeuken van de 
toenmalige chef. Wil ze deze groep toeristen behouden, dan zal ze rekening moeten houden met hun 
verwachtingen en zorgen dat haar arrangementen inspelen op deze behoeften. De kans dat er hotels 
bijkomen	in	Veurne	met	een	gelijkaardig	profiel,	is	relatief	klein	omdat	het	toch	om	een	heel	specifiek	
toeristisch product gaat. Anderzijds moet ze wel opletten dat haar klanten sowieso niet afhaken omdat 
het verdwijnen van de chef misschien een gelegenheid is om eens een totaal andere vakantie te 
plannen. In Diksmuide en Roeselare zijn er immers ook hotels die een eigentijdse keuken introduceren 
en scherpere prijzen aanbieden. Dit alles in acht nemend, wat moet mevrouw Maes doen om klanten 
te houden en nieuwe aan te trekken?

Om over na te denken

• Waarom is het belangrijk dat mevrouw Maes rekening houdt met  
  het aanbod van andere hotels in Veurne?

• Welke andere factoren dan concurrentie spelen een rol in de beleids- 
  strategie van merouw Maes?

• Welke criteria moet mevrouw Maes in acht nemen als ze haar aanbod 
  vergelijkt met dat van andere hotels?

?

Wat doen mijn concurrenten?
Concurrentieanalyse.
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1. Vergelijkingscriteria

We benaderen concurrentieanalyse als een bron van inspiratie. Door u te doen kijken 
naar concurrenten en u vergelijkingscriteria aan te reiken, laten we u begrijpen wat 
de markt te bieden heeft. U moet geen appels met peren vergelijken. Als u inspiratie 
zoekt bij collega’s, zorg dan dat de gehele situatie vergelijkbaar is, of dat u op zijn 
minst de verschillen kan inschatten. U kan niet zomaar een idee van een andere regio 
implementeren in uw eigen regio. Dat is immers plagiaat en geen innovatie. Niemand 
belet u echter om te analyseren welke producten het goed doen in de sector. U kan de 
sterke	punten	vertalen	en	toepassen	in	uw	specifieke	productontwikkeling.

Vergelijk: 

 • het fysiek product: Waar gaat het over bij de concurrentie? Hoeveel kamers  
  heeft het hotel? Hoeveel sterren heeft het hotel? Over welke regio gaat het?  
	 	 Wat	zijn	de	typische	landschapselementen?	U	kan	een	fietsparcours	in	een	 
	 	 vlak	landschap	niet	vergelijken	met	het	fietsproduct	in	een	heuvelachtig	land- 
  schap. Hoeveel musea heeft de stad? Over welke musea gaat het? Zijn het  
  regionaal erkende musea of lokale musea? Wat is de doelgroep van de con- 
  currenten?

 •	 de	commerciële	producten:	Hoe	zijn	de	arrangementen	en	producten	samen- 
  gesteld? Ondersteunen de arrangementen of themaroutes een bepaald pro- 
	 	 fiel?	Waar	en	hoe	moet	de	 toerist	boeken	of	 reserveren?	Hoe	worden	de	 
	 	 commerciële	producten	aan	het	publiek	voorgesteld?	Waar	kan	men	de	toe- 
  ristische kaarten en gidsen kopen of bestellen?

 • de prijs: Wat kosten de geanalyseerde producten de toerist? Hoe zit het met  
  de productiekost?

 • de locatie: is de regio of locatie waar het product wordt aangeboden ver- 
  gelijkbaar met uw regio of locatie (platteland of verstedelijkt gebied)?

 • de organisatie: Wie en wat zit achter het arrangement of product? Hoe wordt  
  het georganiseerd en aangeboden?

2. Strategische benadering

Michael E. Porter ontwikkelde in de jaren 70 een theoretisch model om concurrentie-
strategieën	te	ontwikkelen.	Dit	vijfkrachtenmodel biedt een toegevoegde waarde aan 
uw voorbereidende analyses omdat het ook rekening houdt met onder andere:

 • de macht van leveranciers: afhankelijk van uw kernproduct, voor een hotel of 
  restaurant kunnen dat de prijzen van de voedingswaren zijn, maar ook de  
  macht van channels; 

 • de macht van afnemers: de druk of de vraag van de toeristen bepaalt welke  
  producten u moet ontwikkelen;

 • de mate waarin substituutproducten de vakantie verdringen: zaken die een  
  vakantie in de weg kunnen staan (bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe  
  auto of een verbouwing) of een totaal andere bestemming (een plattelands- 
  uitstap in plaats van een citytrip);

 • de bedreiging van nieuwe toetreders op de markt: nieuwe hotels of B&B’s  
  in de buurt, een grote mediacampagne van een concurrerende regio of ver- 
  gelijkbaar attractiepark;

 • de interne concurrentie op de markt: door de impact van de channels wordt  
  de prijzenslag tussen de hotels zeer groot. Doordat steeds meer steden,  
  gemeenten en regio’s  een toeristisch beleidsplan realiseren, wordt ook de  
  druk op regio’s en steden groter.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfkrachtenmodel
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U	gaat	allicht	geen	commerciële	producten	uitwerken	waar	u	niet	echt	sterk	in	bent.	
De concurrentie zal dat veel beter doen en uw inspanningen zullen dan ook niet ren-
deren. Ontwikkel verder waar u goed in bent en bouw af in de domeinen waar u eigen-
lijk maar zwak presteert. Tenzij u natuurlijk de strategie hanteert dat zwakten sterkten 
kunnen worden. Waarin bent u goed, beter, best; waarin scoort u iets minder goed of 
wat laat u beter achterwege?

Een SWOT-analyse is een eenvoudige manier om uw eigen sterke en zwakke kanten 
beter te leren kennen. Daarnaast zijn er ook externe factoren die een positieve of een 
negatieve invloed kunnen hebben op uw organisatie. Dit noemt men de opportunitei-
ten (of kansen) en de bedreigingen. Zet deze vier elementen in een matrix en laat ze 
op elkaar inspelen. Dit noemt men een confrontatiemix.

Een opportuniteit biedt de mogelijkheid om een zwakte te laten evolueren naar een 
sterkte. Een bedreiging moet u in de gaten houden want het kan een sterkte in een mi-
nimum van tijd tot een zwakte herleiden. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk dat de 
inplanting van een bedrijfsterrein het landschap zodanig verandert dat toeristen het 
landschap niet langer als charmant of mooi bestempelen. Anderzijds kan de komst 
van een nieuwe attractie in een nabijgelegen stad plots een meerwaarde betekenen 
voor het totale toeristisch aanbod, op voorwaarde uiteraard dat het attractiepark het 
duurzame	profiel	van	de	regio	niet	in	het	gevaar	brengt.	De	komst	van	een	nieuwe	
attractie kan dus zowel een kans als een bedreiging zijn.

Tabel: Confrontatiemix

De beste manier om het overzichtelijk te houden is door sterkten en zwakten volgens 
thema’s te benaderen. Idem voor de opportuniteiten en bedreigingen.

Deze matrix kan u aanwenden om acties te ondernemen en prioriteiten op te stellen:

 • maak gebruik van een sterkte om in te spelen op een opportuniteit of kans;

 • maak gebruik van een sterkte om een bedreiging af te weren;

 • versterk een zwakte om in te spelen op een kans;

 • versterk een zwakte om een bedreiging af te weren.

In het kader van productontwikkeling is een SWOT-analyse nuttig omdat het u snel en 
efficiënt	toont	welke	producten	de	meeste	kans	op	slagen	hebben	en	welke	producten	
het meest geapprecieerd zullen worden door uw klanten.

Meer info over SWOT vindt u ook op Wikipedia.

Intern Extern

Positief Sterkte Kans

m
m
m

Negatief Zwakte Bedreiging

m
m
m

Waar ben ik sterk in en wat zijn mijn zwakke punten?
SWOT-analyse en confrontatiemix.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkte-zwakteanalyse
http://nl.wikipedia.org/wiki/sterkte-zwakteanalyse
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OPPORTUNITEITEN
 
 • Toeristische werking van de   
  regio en de stad;

 • Economisch centrum;

 • Hoogseizoen: nabijheid van de  
  Kust;

 • Nabijheid van Frankrijk en de  
  UK;

 • Nabijheid van de Hotelschool te  
  Koksijde;

 • Fietsarrangementen in de streek:  
	 	 het	is	een	regio	waar	veel	fiesers 
  komen  
  met een zeer goed netwerk van  
	 	 fietsroutes;

 • Actieve collega’s die bereid zijn  
  tot samenwerking in naburige  
  regio’s;

 • Veel streekproducten;

 • Toeristische evenementen in de  
  regio;

 • Campagne van Westtoer in UK;

 • Charmante stad met nog onbe- 
  nutte mogelijkheden;
 • Internet.

BEDREIGINGEN

 • Vertrek van de chef;

 • Geschoold personeel vinden;

 • Weinig toeristische activiteit in  
  Veurne buiten het seizoen; 

 • Geen gebruik van het internet  
  door mevrouw Maes; 

 • Afhankelijkheid van de 
  leveranciers voor de aanvoer   
  van streekproducten.

ZWAKTES

 • Gebrek aan hotelervaring van  
  mevrouw Maes; 

 • Verouderde infrastructuur;

 • Financiële	middelen	zijn	onzeker;

 • Gebrek aan naambekendheid  
  van de stad Veurne;

 • Het sterke imago van het hotel  
  dwingt mevrouw Maes in een  
  bepaalde richting;

 • Beperkt aantal kamers (8);

 • Veurne is moeilijk bereikbaar  
  vanuit het binnenland (A19);

 • Concurrentie van de Kust en de  
  andere historische steden in  
  de omgeving (Poperinge, Diks- 
  muide, Nieuwpoort en Ieper).

STERKTES

 • Authentiek hotel;

 • Uitgebouwd klantenbestand;

 • Trouwe klanten;

 • Horecaervaring van mevrow 
  Maes;

 • Marketingervaring van mevrouw  
  Maes;

 • Enthousiasme van mevrouw  
  Maes;

 • Hedendaagse menu;

 • Veurne ligt in de nabijheid van  
  de Kust;

 • Vlot bereikbaar via de E40;

 • Goeie ligging binnen de stad;

 • Stad met veel cultuur;

 • Veurne heeft een rijk erfgoed;

 • Klantenbinding;

 • De klanten hebben de gewoonte  
  om ook buiten het seizoen te 
  boeken;

 • Sociale vaardigheden van
  mevrouw Maes;

 • Originele arrangementen.
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2 Strategische keuzes maken
2.1 Doelstellingen

Fysieke of commerciële productontwikkeling?

Afbakening

Meetbaarheid

2.2 Product-marktcombinaties
Productmix

Longtail

Duurzaamheid
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Mevrouw Maes heeft beslist om de klanten van de vorige eigenaars opnieuw aan te spreken en in het 
nieuwe productaanbod extra aandacht aan hen te besteden. ‘Ik kan maar beter het klantenbestand 
dat ik heb gebruiken, daar ben ik zeker van. Mij compleet in het onbekende storten en alleen aandacht 
besteden aan nieuwe klanten, lijkt mij niet zo een goed idee. Al had ik daar in eerste instantie wel zin in’, 
zegt mevrouw Maes. ‘Ik zal sowieso de kamers moeten renoveren, want eigentijds comfort ontbreekt 
volledig. Ik wil het trendy aanpakken. Niet dat het design moet zijn, karaktervol is voor mij een belangrijk 
criterium. Dat is ook waar ik naartoe wil met de keuken. Zij die altijd al kwamen voor de kwaliteit en 
de originele aanpak, vinden hun vaste waarden terug‘. Toch wil mevrouw Maes ook echt vernieuwend 
zijn. Daarom kiest ze voor een eigentijdse combinatie van oud en nieuw, zowel in het interieur als in de 
keuken. ‘Op die manier kan ik enkele mooie meubels recupereren en ze op een toffe manier integreren 
in het nieuwe interieur’. Mevrouw Maes heeft op dit moment nog geen gepast antwoord op het vertrek 
van de charismatische chef die zijn stempel drukte. Ze wil op zoek gaan naar een kok die open staat 
voor	zowel	traditie	als	eigentijdse	bereidingen.	‘Ik	weet	dat	er	praktische	en	financiële	bezwaren	staan	
tussen droom en daad. Een evenwicht tussen arrangementen met een ziel en overnachtingen die de 
cijfers	goed	maken,	zal	onvermijdelijk	zijn.	Ik	wil	een	duidelijk	profiel	opbouwen	en	traditie	verzoenen	
met originaliteit. Maar daarnaast zijn er natuurlijk de vaste kosten, de rendabiliteit en de winst. Ik moet 
zorgen voor een gezonde spreiding.’ Mevrouw Maes wil het aantal gasten in mei en juni optrekken tot 
ze een boekingsgraad bekomt van 75 % tijdens de weekends en 60 % tijdens de week. Die moeten 
voor een groot deel worden gehaald uit zuivere overnachtingen aan lage tarieven en – jammer genoeg 
- een klein deel uit inkomsten van leuke arrangementen.

Om over na te denken

• Waarom en hoe formuleert u doelstellingen?

• Wat kan men verwachten van een nieuw product?

• Hoe moet u producten of productgroepen samenstellen?

• Waarom nicheproducten aanbieden als populaire dingen meer 
  verkopen?

2.1 Doelstellingen

?
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Remedie of visie?
Vaak beslissen bedrijven of organisaties pas om aan productvernieuwing te doen nadat er 
problemen zijn gesignaleerd. Als er een daling in de verkoopcijfers optreedt, wordt aan de alarmbel 
getrokken. Als blijkt dat een verouderd productaanbod de oorzaak is of kan zijn, gaat men naar 
nieuwe	of	vernieuwde	producten	zoeken.	U	gebruikt	productontwikkeling	dan	als	remediëring,	als	
een medicijn.

U kan innovatie en productontwikkeling ook zien als een strategische keuze, een visie voor uw 
bedrijf. Wil u een innovatief toeristisch bedrijf of een trendzettende regio zijn, dan moet u permanent 
met productvernieuwing bezig zijn. Toerisme is een trendgevoelige sector. U zou bij wijze van 
spreken constant de vinger aan de pols moeten houden – door bijvoorbeeld de beschikbare 
onderzoeksresultaten op te volgen – en uw aanbod actueel te houden. 

Wij gaan uit van een pro-actieve instelling. Uw doelstelling is niet ‘redden wat er te redden valt’, 
maar ‘vooruit kijken’. U zorgt ervoor dat u altijd een antwoord heeft op de vraag of behoefte van 
een bepaalde toerist in een voldoende groot marktsegment. De strategische keuze en benadering 
van beide uitgangspunten is verschillend. Gaat het om een reddingsoperatie, dan zal u eerder 
op korte termijn moeten werken en promoties bedenken die snel resultaat opleveren (of een 
overbruggingskrediet aanvragen bij de bank terwijl u nieuwe producten ontwikkelt). Gaat het om 
visie	of	profilering,	dan	zal	u	naar	producten	moeten	zoeken	die	passen	in	een	totaalplan	en	die	de	
eigenheid van uw logies, attractie of regio bevestigen.

Duurzaamheid

De ontwikkeling van nieuwe toeristische producten houdt een (toekomst)visie in. Men 
moet daarbij nadenken over de impact van toeristische producten (of het consumeren 
ervan) op de natuur en de omgeving. Toerisme vanuit een enge economische motiva-
tie en puur gericht op een hoge consumptie, kan een negatieve invloed hebben op de 
eigenheid van het landschap, het milieu of het sociaal weefsel. En dat kan uiteraard 
niet de bedoeling zijn. 

Als een toerist op reis gaat, heeft hij drie elementen nodig om zijn vakantie vorm te 
geven: vervoer, logies en een activiteit. Alle drie hebben ze een impact op het milieu, 
op de economie en de eigenheid van de streek. Promoot u een toeristische regio of 
baat u een B&B uit op het platteland, denk dan na over de bereikbaarheid en heb 
oog voor duurzame mobiliteit. Organiseert u reizen of biedt u arrangementen aan, 
werk dan samen met milieuvriendelijke logies en hanteer een eerlijke prijspolitiek. 
Kies voor duurzame materialen die visueel en cultureel passen in het landschap of 
de omgeving.

Duurzaam toerisme is mogelijk in alle logiesvormen (jeugdherbergen, campings, 
vakantieparken, vakantiewoningen, hotels), in elke omgeving en voor elke omvang. 
Het kan zowel in een stedelijke omgeving als in een plattelandsomgeving. Of u nu een 
hotel heeft met veertien kamers of een vakantiepark met driehonderdwoningen, de 
duurzame aanpak is altijd een optie. U bepaalt zelf hoe ver u gaat in de inspanningen 
die u levert. Dat kan gaan van simpele ingrepen tot de introductie van een volledig mi-
lieuzorgsysteem (ISO 14001). Toerisme Vlaanderen beloont uw milieu-inspanningen 
met een ecolabel.Meer informatie vindt u op www.groenesleutel.be.

www.groenesleutel.be
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Voor welke keuzes staat u?
Moet u uw accomodatie of infrastructuur renoveren...
of eerder eigentijdse arrangementen of randanimatie aanbieden?

Moet u een nieuwe doelgroep aanspreken (en dus uw accommodatie aanpassen)...
of originele verblijven op pakketten introduceren?

Aan welke vernieuwing heeft uw regio, logies of attractie precies nood?

Moet u werk maken van uw kernproduct, dan is het heel waarschijnlijk ook zo dat 
u voor fysieke productontwikkeling staat (tenzij u alleen maar diensten aanbiedt). 
Het bekent vaak ook grote investeringen in materieel, gebouwen, inrichting. Een 
gedetailleerde	enquête	bij	uw	gasten	of	potentiële	klanten	voorkomt	dat	u	beslis-
singen neemt die de zaak niet fundamenteel genoeg aanpakken of net té drastisch 
veranderen.	U	moet	dus	nagaan	of	u	nood	heeft	aan	fysieke	dan	wel	commerciële	
productontwikkeling.

Fysieke productontwikkeling is vooral nodig:

 • in een opstartfase;

 •	 bij	een	grondige	(her)profilering;

 • in een situatie waarbij de uitbating zeer verouderd is; 

 • wanneer uw producten een korte levenscyclus hebben.

In het geval van mevrouw Maes is fysieke productontwikkeling nodig als de kamers 
echt te veel hebben geleden en er zich grote renovatiewerken opdringen. Het op-
smukken	van	kamers	door	ze	te	herdecoreren	is	eerder	commerciële	productontwik-
keling	omdat	mevrouw	Maes	een	andere	stijl	van	kamers	nodig	acht	bij	het	profiel	dat	
ze	wil	creëren.	Stel	dat	mevrouw	Maes	zich	wil	richten	tot	een	totaal	andere	doelgroep	
(zakentoerisme bijvoorbeeld), dan spreekt men wel van fysieke productontwikkeling 
omdat ze een nieuw soort accommodatie nodig heeft (seminariezalen, multimedia-
apparatuur, ontspanningsruimte).

Wie bij aanvang een goed marketing- en beleidsplan heeft opgemaakt (en conse-
quent heeft uitgevoerd!), zal in principe ook geen nood hebben aan reguliere fysieke 
productontwikkeling. Het is alleen wanneer u beseft dat het marktpotentieel voor uw 
accommodatie te klein is, dat u aan fysieke productontwikkeling zal moeten doen om 
nieuwe kernproducten bijkomend of als alternatief te lanceren.
We verwijzen naar hoofdstuk 1 (Inventarisatie en analyse van het aanbod) waarin 
u leert een analyse te maken van uw eigen aanbod en toeristische producten leert 
onderscheiden.

Commerciële	productontwikkeling	situeert	zich	op	het	niveau	van	de	presentatie	en	
marketingcommunicatie. U verpakt uw aanbod, brengt bepaalde aspecten samen, 
maakt er een mix van, vertelt er een verhaal rond, presenteert het in relatie tot het 
profiel	van	de	toeristen	en	de	markttrends	en	biedt	het	aan	op	de	markt.	Uw	hotel	kan	
er tien jaar lang hetzelfde uitzien, terwijl uw producten jaar na jaar of zelfs permanent 
worden aangepast. Op het ene moment plaatst u uw keuken in de kijker, op het an-
dere	uw	magnifieke	tuin.

Fysieke of commerciële productontwikkeling?
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Doelstellingen moeten geformuleerd worden, en liefst zo concreet mogelijk. Als u be-
slist	nieuwe	commerciële	producten	te	ontwikkelen,	dan	moet	u	ook	bepalen	wat	u	
er	precies	van	verwacht.	Hou	uw	doelstellingen	SMART	(Specifiek,	Meetbaar,	Aan-
vaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden). Zie ook de brochure ‘Toerist aan de haak’. 
Meer info op  Wikipedia

Wat levert het nieuwe product u op?

 • Meer gasten die een hoger bedrag spenderen tijdens hun verblijf;

 • Een groter volume boekingen waarbij vooral het aantal nachten belangrijk is  
  en niet de volpensionformule;
 

 •	 Meer	toeristen	die	passen	in	het	nieuwe	profiel	van	de	gemeente	zodat	de	 
  mond-tot-mondreclame zijn werk kan doen;

 • Minder of meer gezinnen met kinderen;

 •	 Toeristen	die	hun	eigen	fiets	meebrengen;

 •	 Wandelaars	die	lange	afstanden	willen	afleggen;

 • Gasten die blijven dineren in het hotel;

 • Toeristen die de schoonheid van de streek zullen uitdragen;

 • Meer toeristen in het voor- en najaar;

 • ... 

Maak dat uw doelstellingen klaar en duidelijk geformuleerd zijn, het zal u inspireren 
om	uw	nieuwe	commerciële	producten	inhoud	te	geven.	Beperk	het	aantal	doelstel-
lingen tot maximaal drie verschillende. Met een duidelijk omschreven doelstelling is 
het makkelijker om producten samen te stellen die beantwoorden aan een bepaald 
profiel.	

Voorbeelden: 
Een	regio	wil	zelf	een	toeristisch	evenement	organiseren	dat	het	profiel	van	de	streek	
versterkt. Daarnaast moet het evenement ook het verblijfstoerisme ten goede komen 
en herhaalbezoek stimuleren. 

Doelstelling	1:	Het	publiek	confronteren	met	het	profiel	van	de	regio.

Doelstelling 2: Arrangementen koppelen aan het evenement om de logiessector te  
ondersteunen.

Doelstelling 3: Zorgen dat 10 % van de deelnemers later op het jaar terugkomen. 
 
Hoe kan u deze doelstellingen realiseren?

Doelstelling	1:	Het	thema	van	het	evenement	kaderen	in	het	profiel	van	de	regio	(een	
voorbeeld hiervan zijn de bloesemfeesten in Haspengouw).

Doelstelling 2: Via pers en media arrangementen aanbieden in diverse hotels en 
B&B’s, en wel voor de periode van het evenement.

Doelstelling 3: Deelnemers aan het evenement een speciale actie aanbieden voor 
een verblijf later op het jaar.

Afbakening

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=549
http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe


Meetbaarheid

Nog beter is het om doelstellingen te formuleren die meetbaar zijn. Als u het aantal 
boekingen binnen een bepaalde periode registreert en vastgelegde criteria noteert, 
dan moet het mogelijk zijn om na te gaan welk effect bepaalde arrangementen hebben 
op uw verblijfscijfers. U moet er dan wel voor zorgen dat u meetbare elementen ver-
werkt in uw nieuwe producten en een nulmeting inlast om een objectief referentiepunt 
te hebben. Stel, u lanceert naast de bestaande wandelroutes en wandelnetwerkkaart 
een wandelbox met een verzameling wandelroutes die men zelf mag samenstellen. 
Als u alleen maar het totaal aantal verkochte routes noteert zonder te detailleren, dan 
weet u achteraf ook niet welke routes succesvol zijn. U moet er dus voor zorgen dat 
u de bewegingen in uw verkoop kunt volgen. 

Door meetbare doelstellingen voorop te stellen, kan u achteraf ook evalueren. 

Hoe een meetbare doelstelling formuleren?

 • Stel een groeipercentage voorop, bijvoorbeeld 15 % meer midweek- 
  boekingen en een grotere winstmarge;

 • Meer rendement tijdens een vastgestelde periode van het jaar (uitgedrukt in  
  euro);

 • Meer reservaties  of omzet via een bepaalde intermediair;

 • Een bepaald percentage meer of minder toeristen tijdens een bepaalde pe- 
  riode van het jaar;

 • Een stijging (in %) van het aantal overnachtingen in de sector van het zaken- 
  toerisme;

 • ... 
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2.2 Product-marktcombinaties

U biedt nooit één enkel product aan. Dat zou uw overlevingskansen in de toeristische 
sector	 hypothekeren.	Toeristische	 regio’s	 bijvoorbeeld	 hebben	 zowel	 een	 fiets-	 als	
een wandelaanbod. Daarnaast meestal ook andere vormen van recreatie. Een B&B 
biedt kamer met ontbijt aan. Heel vaak worden er ook arrangementen uitgewerkt of 
nevenproducten verkocht. In dit kader willen we trouwens ook vermelden dat een B&B 
met minder dan vier kamers bijna nooit kan beschouwd worden als een op zichzelf 
staande rendabele handelsactiviteit. Geen probleem om het uit te baten als een 
boeiende nevenactiviteit, op voorwaarde dat u houdt van mensen in het algemeen en 
toeristen in het bijzonder.

Productontwikkeling op zich heeft niet noodzakelijk met een zo groot mogelijke winst te 
maken.	Uiteraard	zal	een	privé-uitbater	streven	naar	financiële	rendabiliteit,	waardoor	
creatieve	ideeën	misschien	sneuvelen.	Soms	heeft	u	echter	producten	nodig	die	uw	
profiel	en	imago	bevestigen	of	toeristen	lokken,	maar	die	financieel	niet	interessant	
zijn. U moet op zoek naar de juiste productmix en product-marktcombinaties. Uw 
eindbalans moet uiteraard positief zijn.

Welke toeristische producten of arrangementen werken bij welke doelgroep of in welke 
markt? Vlaamse toeristen hebben andere verwachtingen dan buitenlandse toeristen. 
Veilige reizigers hebben andere verwachtingen dan onafhankelijke ontdekkers. 
Zakentoeristen hebben andere noden dan familiereizigers. Scholen zoeken educatieve 
groepsuitstappen terwijl culturele verrijkers vaak alleen op stap gaan. Een voorbeeld: 
In	de	Vlaamse	Ardennen	worden	uitdagende	fietsarrangementen	aangeboden	langs	
het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Het is een product dat aanslaat bij de 
sportieve	fietsers,	maar	niet	bij	familiereizigers.	Sommige	B&B’s		gelegen	langs	het	
parcours van de Ronde, bieden bijna uitsluitend dergelijke verblijven aan, en met 
succes. Maar andere hotels richten zich eerder tot de wandelaar of de stille genieter. 
Het juiste product op de juiste plaats en bij de juiste consument. U moet dus uitzoeken 
welke de juiste combinaties zijn. Heel vaak zal u verschillende producten nodig hebben 
om verschillende doelgroepen aan te spreken.

In deze matrix tonen we aan, voor een willekeurige toeristische regio, hoe belangrijk 
het bijvoorbeeld is om een aanbod korte vakanties te hebben voor de individuele 
Vlaamse toerist. U ziet meteen ook dat een aanbod voor Duitse zakentoeristen hele-
maal niet aan de orde is.

Geografische 
markten

Omge 
vings-

recreatie

Dag- 
toerisme

individueel

Groep- 
uitstap-

pen

Korte vak. 
indivi-
dueel

Korte vak. 
kleine 
groep

Meetings 
Incentives

Eigen regio +++ ++ + - - ++
50 Km-toerist +++ +++ + ++ ++ ++
Vlaanderen - +++ + ++++ +++ ++
Nederland - + + +++ +++ +
Wallonië - + + + + +
Noord-Frankrijk - + + + + +
Duistland - - - - -

Matrix product-marktcombinatie
U kan toeristische producten of types producten (zie voorbeeld hieronder) in een waardematrix 
plaatsen in relatie tot de markt.
Hoe belangrijk is omgevingsrecreatie voor de eigen regio? Hoe belangrijk is een aanbod korte 
vakanties of thema-arrangementen voor de Nederlandse markt?
Hoe	meer	belang	u	hecht	aan	een	bepaald	type	vakantie	voor	een	bepaalde	geografische	markt,	
hoe meer aandacht u er moet aan schenken in uw productontwikkeling.



Mevrouw Maes kan aan de hand van onderstaande matrix aanduiden hoeveel aandacht ze moet 
schenken	aan	bepaalde	producten	in	relatie	tot	een	specifieke	geografische	markt.	Zo	wordt	voor	haar	
duidelijk dat ze ook potentieel heeft op de Britse markt. Kiest ze om deze piste te bewandelen of be-
perkt ze de productontwikkeling tot de Vlaamse markt?
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De toerist ziet u door de ogen van zijn eigen bril, niet door uw ogen. Hij vormt zich een 
beeld van uw aanbod op basis van wat hij weet van concurrenten en alle informatie 
die hij van u krijgt, via welke weg dan ook. Dat kan zijn via de mailing of folders die 
u hem zelf toestuurt, maar ook via het internet, de media, toeristische brochures én 
vrienden of familieleden. De communicatie- en productmix zijn bepalend voor zijn 
beeldvorming.

Een	goede	productmix	bevestigt	het	profiel	van	uw	bedrijf	of	organisatie.	Als	verschil-
lende toeristische producten niet op elkaar zijn afgestemd, dreigt de beeldvorming 
van	de	toerist	haaks	te	staan	op	het	profiel	dat	u	wenst	voor	uw	verblijf,	attractie	of	
regio. Probeer in alle producten die u aanbiedt, zelfs al gaat het om diverse doel-
groepen, een rode draad te vinden. Die rode draad is het imago of de uitstraling 
van uw zaak. Uiteindelijk heeft u die al vastgelegd in uw strategisch beleidsplan. Be-
denk	nieuwe	toeristische	producten	met	uw	beleidsplan,	strategie	en	profilering	in	het	
achterhoofd.

De	som	van	alle	producten	=	het	profiel	van	uw	hotel,	regio,	attractiepark,	...

U kan ook een matrix gebruiken om de productmix samen te stellen.

Geografische 
markten

Menu 
aanbod

Gatronom.
weekend

Midweek-
verblijf 

Familie- 
reiziger

Culturele 
verrijker

Zaken- 
toerist

Veurne +++ - - - - +
1 uur-toerist +++ + - ++ ++ +
West-Vlaan-
deren - ++ + + +++ +

Vlanderen - ++++ +++ ++ ++++ ++
Wallonië - ++ + ++ +++ ++
Groot-Brittanië - +++ ++ - +++ ++
Frankrijk - ++ ++ - ++ ++

Productmix

Longtail

U	heeft	een	aantal	productideeën	uitgewerkt.	Sommige	zijn	populair,	andere	eerder	
niche. Welke criteria hanteert u om te beslissen welke producten het halen?

Rendabiliteit is in veel gevallen, zeker bij privé-ondernemingen, van groot be-
lang. Voor een overheidsbedrijf spelen ook responscijfers of media-aandacht 
een rol. Met welk toeristisch product bereikt u een zo breed mogelijk publiek? 
Het kan echter zijn dat uw regio eerder verschillende producten nodig heeft om 
diverse doelgroepen aan te spreken?



Het antwoord hangt af van uw doelstellingen. Moet één product een zo groot moge- 
lijke respons of bedrijfswinst opleveren op korte termijn? Of wil u de druk spreiden 
en diverse toeristische producten aanbieden die op termijn hetzelfde resultaat op- 
leveren? De Amerikaan Chris Anderson beschreef dit principe als ‘longtail’.
Zonder té gedetailleerd in te gaan op deze benadering, willen wij u toch laten naden- 
ken over twee denkpistes die veel gebruikt worden in een verkoopstrategie: block-
buster of longtail.

Een grote omzet dankzij een groot volume van één product (blockbuster) of 
een grote rendabiliteit dankzij een kleiner volume van verschillende producten 
(longtail).

In de toeristische sector komt dat neer op:

 • blockbuster: één soort vakantie aanbieden en een zo groot mogelijke ver- 
  koop realiseren met hetzelfde product (herinner u de charters op Tenerife of  
  de Lourdesreizen)

 • longtail: verschillende soorten reizen aanbieden aan een zo breed mogelijke  
  doelgroep (Anders Reizen aanbod met veel bestemmingen, maar een rode  
  draad in de wijze van reizen)

Als we deze benadering transponeren naar het verhaal van mevrouw Maes dan gaat 
het om de keuze tussen één soort voorjaarsarrangement of tien verschillende pakket-
ten die worden aangeboden
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www.longtail.com
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Pareto

Vilfredo Pareto bedacht de befaamde 80/20-regel. De regel werd oorspronkelijk ontwikkeld om Pareto’s 
welvaartstheorie uit te leggen: 20% van de bevolking bezit 80% van de welvaart. De 80/20-benadering 
blijkt echter ook van toepassing te zijn op tal van andere vlakken.

Een klantensegment of product kan instaan voor 80% van de omzet en voor 20% van de winst. Cash 
cows zijn producten met een relatief lage productiekost en een lage verkoopprijs. Hierdoor realiseert u 
wel een hoge omzet, maar tevens ook een lage winstmarge. Andere producten of klantensegmenten 
staan in voor 20% van de omzet en 80% van de winst. Dit zijn de nicheproducten. Ze sluiten aan bij 
Longtail.

Een gespreide klantenverdeling is zinvol omdat de organisatie dan minder risico’s heeft bij het wegvallen 
van een belangrijke doelgroep. Een recreatiepark met alleen maar een overdekt zwembad en een 
binnenspeeltuin riskeert tijdens een warme zomer een minimaal aantal bezoekers. Wie inkomsten wil 
spreiden, moet ook een buitenactiviteit voorzien. 

Om diezelfde reden is het raadzaam om naast de basisproducten ook een aantal nicheproducten te 
voorzien. Bovendien kan u zich met nicheproducten positioneren en uw merk ‘branden’.

Internet biedt enorme mogelijkheden op verkoopsstrategisch vlak. In het pre-internet 
tijdperk	was	het	bijna	onmogelijk	om	het	productaanbod	te	differentiëren	en	aan	te	
passen aan de persoonlijke behoefte van de klant. Met onlineverkoop kan dat wel. De 
maatschappij evolueert meer en meer naar een verkoop op maat. Ook de reismarkt. 
Via internet is het perfect mogelijk om de gast zijn eigen verblijf te laten samenstellen 
aan de hand van een basispakket dat kan uitgebreid worden met verschillende op-
ties. Voor een regio is het ook perfect mogelijk om voor buitenlandse toeristen andere 
producten uit te werken en andere accenten te leggen dan voor de Vlaamse markt.



39Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

Case: Arrangementen werken 
voor Sint-Maartens Tuin
B&B Sint-Maartens Tuin in Haringe, een dorpje van amper 400 inwoners op de 
‘Schreve’ in West-Vlaanderen, biedt al van bij de start arrangementen aan. Het 
begon met één arrangement. Gastvrouw Liesbeth Criem heeft onmiddellijk ervaren 
dat mensen makkelijker boeken als een verblijf kant-en-klaar of in een pakket wordt 
aangeboden.
Liesbeth	Criem:	“Ik	geef	toe	dat	het	niet	makkelijk	is	om	arrangementen	te	ontwikkelen	
die meteen werken. Gelukkig heb ik de opleiding ‘plattelandstoerisme’ gevolgd waar 
er toch duidelijk gewezen werd op de impact van arrangementen. Ook de begeleiding 
door Toerisme Vlaanderen heeft me heel wat bijgebracht.”

Volgens Liesbeth verwachten de gasten informatie en tips over de 
regio.	Ze	kreeg	regelmatig	reactie	van	potentiële	gasten	die	zeiden:	
“De	website	 is	heel	mooi	en	de	B&B	ziet	er	 fantastisch	uit,	maar	
kunnen we ook iets doen in de buurt?” Dit heeft Liesbeth ertoe 
aangezet om arrangementen uit te werken waar een belevings- 
aanbod in zit. Liesbeth: ”Vakantiegangers willen zoveel mogelijk uit 
hun vrije tijd halen, het gevoel ervaren dat ze niets hebben gemist. 
Vandaar dat de persoonlijke begeleiding en het advies van de 
uitbater ook zo belangrijk zijn. Klanten willen echt begeleid worden 
en daar zijn arrangementen perfect voor.”

Voor de samenstelling van de arrangementen zoekt Liesbeth inspiratie in de media 
en	bij	 collega’s.	 “Toch	wil	 ik	ook	altijd	 iets	anders	brengen,	 iets	nieuws.	Zo	heb	 ik	
bijvoorbeeld	 een	 fietsarrangement	 uitgewerkt	 met	 ‘t	 Wolvennest	 in	 Nieuwkerken	
(Heuvelland). De bagage wordt nagevoerd. Op zich is dit niet nieuw, maar bij ons gaat 
het	om	een	luxefietsarrangement,	inclusief	uitgebreide	picknick	en	een	verfijnd	diner.	
Een wellnessarrangement is ook niet echt origineel, maar ik heb opnieuw gezocht 
naar	originele	combinaties	met	een	fijnproeversdiner	en	een	sauna	in	de	buurt.”
Sint-Maartens Tuin biedt vijf verschillende arrangementen aan: een wellness- 
arrangement, een ontdek-de-grensstreek arrangement met een gids, een thema- 
arrangement	 rond	 verfijnde	 keuken	 voor	 Vlaanderen-Vakantieland,	 een	 fiets- 
arrangement in samenwerking met een collega en een exclusief cruise-arrangement 

in combinatie met een cruise op de Ijzer. Het Vlaanderen-
Vakantielandarrangement	 werkt	 het	 best.	 Liesbeth:	 “Vooral	 de	
cadeaucheques werken heel goed. Volgens mij heeft het te maken 
met	 het	 thema	 (fietsen).	 Bovendien	 hebben	 mensen	 bijna	 een	
blind vertrouwen in het aanbod van Vlaanderen Vakantieland. Ik 
vind dat heel belangrijk. De toeristen die op weekend komen met 
een cadeaucheque zijn vaak mensen die dat anders misschien 
niet	zouden	doen.”	Ook	het	fietsarrangement	wordt	veel	geboekt.	
Het luxe cruise-arrangement werkt minder goed. Liesbeth wijdt het 
aan	de	prijs:	“Ik	vermoed	dat	het	toch	wat	duur	is	voor	de	meeste	
gasten.”

Liesbeth houdt niet echt statistieken bij van de arrangementen, 
maar ze kan wel haar boekingsagenda raadplegen om te kijken hoe de percentages 
exact	 liggen.	 “De	 Vlaanderen-Vakantielandarrangementen	 maken	 een	 groot	 deel	
van mijn omzet uit. Daarom ben ik ook op zoek gegaan naar andere partners zoals 
Erfgoedlogies en Karaktervolle Gastenkamers. Dat brengt voorlopig nog niet zoveel 
op, maar we zijn er ook nog maar pas mee gestart”. Via deze kanalen biedt Liesbeth 
Criem nog geen arrangementen aan.

http://www.erfgoedlogies.be
http://www.maisondhote.com/nl/index.php?lg="nl"
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Liesbeth gelooft rotsvast in de toegevoegde waarde van een 
arrangement. Momenteel werkt ze een winterarrangement uit voor 
medioren om de bezettingsgraad in het buitenseizoen te stimuleren. 
“Zelfs	 al	worden	de	arrangementen	niet	 veel	 geboekt,	 toch	hebben	
ze een meerwaarde. Gasten willen immers kiezen, ook al blijken ze 
uiteindelijk toch allemaal hetzelfde arrangement te boeken. Het gebeurt 
ook dat gasten een idee uit een arrangement plukken en koppelen aan 
één overnachting, zonder het volledige pakket te kiezen. Ik laat dat 
zonder probleem toe. Zo wordt regelmatig de gids, de sauna of een 
maaltijd gereserveerd. Alleen daarom behoud ik de arrangementen, 

het	brengt	de	mensen	op	ideeën	om	hun	verblijf	inhoud	te	geven.	Het	verblijf	krijgt	zo	
een meerwaarde.”
 
Met dank aan Liesbeth Criem, www.sintmaartenstuin.be.

http://www.sintmaartenstuin.be
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3.1 Creatief proces

Mevrouw Maes wil graag zo snel mogelijk van start gaan met nieuwe initiatieven omdat het 
toeristisch seizoen nadert. Toeval wil dat mevrouw Maes wordt uitgenodigd op een ontmoetingsdag 
voor logiesuitbaters uit de regio. Men wil van gedachten wisselen omtrent de lancering van nieuwe 
toeristische activiteiten in de regio. De datum ligt nog ver af en mevrouw Maes twijfelt of ze zal wachten 
op deze bijeenkomst om inspiratie te vinden. Daarom neemt ze contact op met de regiocoördinator: 
‘	Wat	is	juist	de	bedoeling	van	de	samenkomst?	Ik	heb	zelf	ook	wat	ideeën,	kan	ik	daar	dan	met	iemand	
over praten?’ De regiocoördinator vertelt dat er een nieuw strategisch plan werd voorgelegd en dat hij 
de rode draad daarvan wil presenteren en meteen van start gaan met een van de aandachtspunten, 
namelijk		 ‘concrete	 arrangementen	 uitwerken	 die	 passen	 in	 het	 profiel	 van	 de	 regio’.	 Mevrouw	
Maes vindt de uitleg wat te abstract ‘Ik begrijp niet goed waar u naartoe wil, maar wij zijn bezig met 
eigentijdse culinaire arrangementen voor het voor- en het najaar’. ‘Past perfect in de plannen’, zegt de 
coördinator. Ze maken een afspraak om mevrouw Maes op de rails te zetten. Het mondt uit in enkele 
voorlopige	ideeën	voor	komend	seizoen.	Ze	werkt	enkele	arrangementen	zonder	risico	uit	en	zet	ze	op	
haar website. Mevrouw Maes: ’Ik heb ondertussen mijn chef gevonden. Gelukkig iemand die zelf ook 
ideeën	heeft.	Hij	gaat	mee	naar	de	ontmoetingsdag’.	Heel	concrete	zaken	heeft	de	ontmoeting	echter	
niet opgeleverd. Het is wel een aanleiding geweest om sommige dingen anders te bekijken en na te 
denken over diverse type-arrangementen. Mevrouw Maes: ‘Ik overweeg nu ook productcombinaties 
te maken. We hebben ons een beetje teveel gefocust op het culinaire. We gaan er wel accenten op 
blijven leggen, maar ik heb begrepen dat ik het toch ook iets ruimer moet zien, in combinatie met 
culturele wandeltochten bijvoorbeeld.’ De brainstorm heeft een idee opgeleverd voor een culinaire actie 
waaraan kookworkshops en bierproefavonden zijn gekoppeld.De chef van mevrouw Maes heeft zich 
geëngageerd	om	ook	enkele	workshops	te	geven.	Mevrouw	Maes	denkt	na	over	enkele	arrangementen	
die een ruim publiek kunnen aantrekken. ‘Ik mag niet uitsluitend dure arrangementen aanbieden, want 
dan haken heel wat mensen af. Ik wil wel waken over de kwaliteit en de originaliteit! Liever een sobere 
maaltijd met bijzondere gerechtjes dan een dure schotel met de klassieke overdaad.’ 

Om over na te denken

• Hoe wordt u creatief?

• Waarom is teamwork belangrijk in een ontwikkelingsproces?

•	 Hoe	selecteert	u	de	juiste	ideeën?

• Waar vindt u inspiratie??
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U heeft inzichten verworven en strategische keuzes gemaakt. Nu zal u ook effectief 
arrangementen en nieuwe producten moeten samenstellen, creatief en innovatief zijn. 
U	moet	concrete	concepten	uitwerken,	nagaan	of	alles	wel	haalbaar	 is,	uw	 ideeën	
testen en implementeren. Het ontwikkelingsproces is de fase waarin u uw inzichten 
en	ideeën	een	gelaat	geeft	en	omzet	naar	realistische	plannen.

Creativiteit is een vaardigheid die u kan leren. Mits de juiste technieken te gebruiken 
en uzelf af en toe te verplichten om buiten de lijntjes te kleuren, is het voor iedereen 
mogelijk om creatief te zijn. Die creativiteit heeft u nodig om vooroordelen of 
vastgeroeste	ideeën	te	doorbreken	en	echt	nieuwe	producten	te	bedenken.	Het	blijft	
natuurlijk wel zo dat de ene persoon beter associaties maakt dan de andere. Vandaar 
dat	sommige	mensen	‘origineler’	voor	de	dag	komen.	Innovatieve	ideeën	zijn	daarom	
geen	uitzinnige	of	kunstzinnige	ideeën.	Lees wat creatief zijn echt betekent.

Waarom is het nodig om originele producten te bedenken?
 
De	toeristische	markt	deint	uit	en	professionaliseert.	U	zal	zich	dus	moeten	differentiëren	
om opgemerkt te worden en in het oog te springen. Dat doet u door ervoor te zorgen 
dat u:

 • sterke en creatieve producten aanbiedt;

 • de juiste keuzes maakt op vlak van distributie en verkoop (waar kan de toe- 
  rist uw aanbod reserveren?);

 •	 op	een	doordachte	en	efficiënte	manier	communiceert	(zie	‘Boodschap	van	 
	 	 de	toerist.	Efficiënte	marketingcommunicatie	in	de	praktijk’,	‘Het	noodzake- 
  lijke internet’ en ‘Toerist aan de haak’);

Het	ontwikkelen	van	creatieve	ideeën	is	een	proces.	De	vingerknip	of	de	plotse	‘Eu-
reka’ uitspatting is een fabeltje, of op zijn minst zeer uitzonderlijk. Zeker als het gaat 
om het samenstellen van een succesvol toeristisch product of arrangement. Er zijn 
teveel factoren waar u rekening moet mee houden. Het kan uiteraard wel zijn dat u 
plots een goede ingeving heeft, maar dan nog is het noodzakelijk om dat idee te toet-
sen,	het	verder	te	verfijnen	en	te	optimaliseren.	
 
Sta uzelf toe te groeien in een creatief leerproces. Maak er teamwork van zodat de 
nieuwe	ideeën	ook	gedragen	worden	door	de	mensen	die	uw	toeristische	producten	
moeten promoten, verkopen en realiseren. In toerisme werkt u immers niet op een 
eilandje. 
 
Een creatief proces verloopt in stappen:

 • formuleer duidelijke doelstellingen of een innovatieopdracht (soort frame- 
  work);

 • verzamel mensen om u heen met verschillende gaven (een creatieveling,  
  een cijferaar, een analyst, een conceptueel denker, een beslisser);

 •	 gooi	ideeën,	flarden	van	ideeën,	goede	en	slechte	voorbeelden,	inspiratie- 
  bronnen en analyses op tafel (zonder vooroordeel);

 •	 selecteer	een	aantal	ideeën	die	verder	worden	onderzocht	en	uitgewerkt;

 •	 toets	enkele	productideeën.

Daarna volgt nog een testfase voor de eigenlijke introductie van uw nieuw product in 
de toeristische markt.



44Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

Teamwork

U kan een creatief proces individueel doorlopen en in uw eentje leuke arrangementen 
verzinnen, maar dan riskeert u vooringenomen en eenzijdige beslissingen te nemen. 
Probeer een aantal mensen bij uw creatief proces te betrekken. Het is altijd goed om 
ook het oordeel en de visie te kennen van mensen die niets met de dagelijkse organi-
satie te maken hebben.  Eén persoon heeft een te eng beeld van de situatie en kan 
zijn	eigen	ideeën	niet	relativeren	of	in	vraag	stellen.	Hoe	meer	verschillende	benade-
ringen	hoe	beter.	Andere	mensen	brengen	u	op	andere	verrijkende	ideeën.	

Als logiesuitbater heeft u er alle belang bij dat u de gevoeligheden, sterkten en zwak-
ten van de streek kent. U krijgt de toerismeverantwoordelijke van de stad of regio 
misschien niet mee aan uw brainstormtafel, maar u kan hem of haar wel vooraf polsen 
over bepaalde zaken, zijn mening en advies vragen, of op zijn minst signaleren dat u 
aan productvernieuwing denkt.

Omgekeerd is het ook zo dat logiesuitbaters zinvolle input kunnen geven en nauw 
samenwerken als het gaat om het uitwerken van regiogebonden arrangementen. In 
ideale omstandigheden is er een permanente wisselwerking tussen alle toerisme-ac-
toren. De inspanningen van alle spelers kunnen mekaar alleen maar versterken.

Heeft u een nauwe band met bepaalde toeristen, betrek hen dan mee in uw creatief 
proces. Dat kan zowel formeel als informeel, aan de hand van een enquête of tussen 
pot en pint. Elke input is waardevol, zeker als toeristen vertellen wat ze van uw nieuwe 
ideeën	vinden.

Boeiende teamleden zijn:

 • eigen medewerkers (de chef, het baliepersoneel);

 • toeristische diensten, attracties en gidsen;

 • leveranciers (wijnen, streekproducten, toeristische kaarten, wellnessac- 
  commodatie in de buurt, ...);

 • vrienden en familieleden;

 • toeristen;

 • extern adviseur (facilitator).

Zorg er in ieder geval voor dat u een klankbord hebt. Praat met mensen, vraag 
hun	mening,	luister	naar	ideeën,	hoor	wat	ze	te	vertellen	hebben	en	schakel	goede	
krachten in op het moment dat u echt nieuwe producten gaat bedenken. In een brain-
stormsessie bijvoorbeeld.
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Brainstormtechnieken

Brainstormen	is	meer	dan	rond	de	tafel	zitten	en	in	het	wilde	weg	ideeën	in	de	groep	
gooien. U heeft een structuur, een rode draad en een doel nodig. (Zie ook ‘Veel volk 
en mooi weer. Draaiboek voor een geslaagd evenement’)

Brainstormen gebeurt in stappen:

 • formuleer wat u wil bereiken;

 •	 verzamel	zoveel	mogelijk	losse	ideeën.	Ze	hoeven	niet	concreet	te	zijn	uit- 
  gewerkt. Soms heeft u hulpmiddelen nodig om creatieve gedachten te for- 
  muleren;

 •	 laat	elke	deelnemer	zijn	of	haar	top	vijf	maken	van	de	beste	ideeën;

 • kies een aantal voorstellen die verder uitgediept worden.

Enkele technieken:

Brainwriting: Iedereen schrijft wat in hem/haar opkomt op een blanco blad papier. 
Het is nog niet het moment om zelf al een selectie te maken. Noteer alles waar u aan 
denkt.	Daarna	worden	de	 ideeën	samengevoegd.	Selecteer	een	aantal	voorstellen	
waarop verder wordt gewerkt.

Bloemassociatie: Zet de kernvraag of doelstelling in het midden van een blad (of 
bord). Laat elke deelnemer afzonderlijk associaties bedenken, plaats ze in een cir-
kel rond de kernvraag. Elke associatie roept andere associaties op. Ga zo door tot 
uw	ideeën	of	de	ideeën	van	de	groep	zijn	uitgeput.	Herhaal	de	oefeningen	met	een	
andere	kernvraag	of	doelstelling.	Selecteer	een	aantal	ideeën	waarop	verder	wordt	
gewerkt.

Out-of-the-box: Zoek inspiratie in de natuur of bij een voorwerp. Kies een willekeurig 
dier of voorwerp en laat in kleine groepjes eigenschappen of associaties bedenken. 
De dieren of voorwerpen hebben in principe niets met de opdracht te maken. Gebruik 
deze associaties of eigenschappen om oplossingen voor het probleem te bedenken. 

Meer brainstormtechnieken vindt u op www.flandersdc.be.

Op een bepaald moment moet u associaties vertalen naar concrete oplossingen. 
Hou	de	innovatieopdracht	voor	ogen	en	toets	de	ideeën	af	op	de	eerder	gemaakte	
analyses.

Hoe	gaat	 u	 te	werk	om	via	een	 trechtersysteem	alleen	nog	goede	 ideeën	over	 te	
houden?

 •	 vraag	aan	de	deelnemers	om	een	aantal	goede	ideeën	te	selecteren,

 •	 breng	al	deze	ideeën	samen	op	een	bord	of	muur,

 • geef alle deelnemers een pakketje ‘waardestickers’: gewone en niet zo bij- 
	 	 zondere	 ideeën	 (NOW),	 bijzondere	 ideeën	 die	 realiseerbaar	 zijn	 (WOW),	 
	 	 bijzondere	ideeën	die	niet	realiseerbaar	zijn	(HOW),

 •	 groepeer	de	ideeën.

NOW	zijn	makkelijk	te	realiseren	ideeën	die	echter	niet	veel	indruk	maken.
WOW	zijn	innovatieve	ideeën	waar	je	mee	kan	uitpakken.
HOW	zijn	ideeën	waar	de	markt	nog	niet	klaar	voor	is	en	die	u	kopzorgen	bezorgen.
 
Meer info op www.flandersdc.be
 
Uw individuele creativiteit ontwikkelt u door:

 • toeristen eens ‘anders’ te bekijken. Probeer de dingen door hun ogen te zien;

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage
http://www.flandersdc.be/view/nl/1473599-krijg+ideeen.html
http://www.flandersdc.be/view/nl/1473598-denk+creatief.html
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 • niet meteen een oordeel te vellen, senioren zijn niet noodzakelijk Trappist- 
  minnende genieters;

 • te oefenen in het maken van associaties: neem typische voorwerpen uit uw  
  interieur en zoek naar zo veel mogelijk associaties, ook al hebben ze niets  
  met uw aanbod of product te maken;

 • minstens 10 manieren te bedenken om uw partner te verrassen met een  
  weekendje weg. Bedenk de gekste dingen eerst;

 • geluiden en geuren te herkennen en te plaatsen. Ga naar een voor u onbe- 
  kende omgeving en pik geuren en geluiden op. Welke dingen, gevoelens en  
  gedachten roepen ze bij u op?

 • uw product niet als evident te beschouwen, maar voor alles een alternatief te  
  bedenken, zelfs als is het niet realiseerbaar.

zie ook  www.flandersdc.be 

Als	we	een	creatieve	brainstorming	toepassen	op	het	ontwikkelen	van	commerciële	
toeristische producten, dan is het vooral de bedoeling om een originele invalshoek te 
zoeken voor de bestaande sterke primaire producten. Blijf even stilstaan bij het land-
schap of het erfgoed en zoek associaties of links met andere domeinen. Wat ziet u 
en	hoe	kunt	u	dat	integreren	in	een	fiets-	of	wandelroute	bijvoorbeeld?		Stap	zelf	op	
de	fiets	en	kijk	rond,	neem	iemand	mee	die	niets	met	uw	toeristisch	product	te	maken	
heeft en zoek samen naar een nieuw accent of thema.  Zo komt u vermoedelijk tot 
heel	originele	ideeën.

Inspiratiebronnen

Inspiratie vindt u overal. U moet alleen kijken en associaties maken. Het zijn vaak heel 
eenvoudige dingen die u bij nieuwe producten brengen. Hieronder enkele tips:

 • surf rond op het internet;

 • bekijk het aanbod van collega’s in het buitenland;

 • download deze brochure;

 • ga naar www.vlaanderen-vakantieland.be en bekijk het aanbod van collega’s;

 • praat met toeristen;

 • observeer toeristen;

maar ook:

 • zonder u af op een bankje of in een café en observeer;

 • wat leert de geschiedenis?

 • hoe ziet de toekomst eruit?

 • lees de vakliteratuur zoals ‘De Vlaanderen Vakantieganger’.

Wat moet u niet doen?
Uzelf	projecteren	als	hét	profiel	van	de	toerist.

www.flandersdc.be/view/nl/1473598-Denk+Creatif.html
http://www.flandersdc.be/view/nl/1467086-inspiratieboekje.html
http://www.toerismevlaanderen.be/doc/showdocument.asp?iDocumentID=310
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Ideeën selecteren

Welke	ideeën	halen	het?	U	heeft	al	een	eerste	selectie	gemaakt	op	basis	van	NOW,	
WOW	en	HOW.	Met	HOW-ideeën	riskeert	u	vast	te	lopen	in	allerlei	onoplosbare	en	
onrealistische	projecten.	NOW-ideeën	zijn	producten	waar	uw	buur	of	 collega	ver-
moedelijk	ook	mee	voor	de	dag	komt.	Niks	origineel	dus.	WOW-ideeën	zijn	veelbe-
lovend. Het zal u wat moeite kosten om ze uit te werken omdat ze nieuw zijn. U zal 
allerlei	dingen	moeten	onderzoeken.	Welke	ideeën	het	uiteindelijk	zullen	halen	moet	u	
laten afhangen van een aantal abstracte, maar ook zakelijke criteria (zie verder).

 • zijn de nieuwe producten aantrekkelijk voor mijn doelgroep?

 • onderscheid ik mij met deze nieuwigheden?

 • bieden de nieuwe arrangementen extra omzetpotentieel?

 • bieden ze ook winstpotentieel?

 • passen de nieuwe producten in mijn totaalplan?

 •	 zijn	de	ideeën	echt	haalbaar?

 • staat iedereen achter de nieuwe producten?

Struikelblokken

Let op voor veel voorkomende hindernissen:

 • haast en spoed zijn zelden goed;

 • verzin geen variaties op thema’s omdat ze het in het verleden goed deden;

 • het innovatieproces mag niet geïnitieerd worden door een probleemsituatie;

 • zorg dat u een goed inzicht heeft voor u start met het bedenken van nieuwe  
  producten;

 • een brainstormingsessie moet functioneel en niet onderhoudend zijn;

 • de input van de deelnemers moet au serieux genomen worden;

 • durf risico’s nemen en innoveren;

 •	 verwijs	‘gekke’	ideeën	niet	meteen	naar	de	vuilnisbak;

 • verlies uw doelstellingen niet uit het oog;

 • geef nieuwe producten groeikansen.
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3.2 Betrokkenheid en draagkracht

Een van de succesfactoren voor een geslaagd innovatieproces is de betrokkenheid 
van alle medewerkers en stakeholders (belanghebbenden). Zij zijn het ten slotte die 
uw	project	moeten	 dragen	 en	 bij	 de	 toerist	 brengen.	Wat	 baten	mooie	 ideeën	 als	
medewerkers niet op de hoogte zijn en uw producten niet actief promoten? Wat als zij 
uw	ideeën	wel	kennen,	maar	er	niet	achter	staan	en	de	haalbaarheid	ervan	in	twijfel	
trekken? Voor de ontwikkeling van een regio of attractiepark is het belangrijk dat alle 
stakeholders een actieve rol spelen. Alle kleine inspanningen samen maken dat een 
product geloofwaardig is.

Stakeholders in toerisme zijn (afhankelijk van uw organisatie)
 

 • diensten voor toerisme;

 • producenten van streekproducten;

 • logiesuitbaters;

 • horeca;

 • productontwikkelaars en –aanbieders;

 • natuur- en cultuurverenigingen;

 • overheidsinstellingen;

 • gidsen;

 • lokale bevolking.

Stakeholders, wie zijn ze en welke invloed hebben ze op uw nieuwe producten?
U kunt een stakeholdersanalyse maken en een matrix opstellen van hun macht en invloed.  Zie ook  
www.12manage.com

Producenten van streekproducten en diensten voor toerisme zijn voor hoteluitbaters 
belangrijkere stakeholders dan gidsen en natuurverenigingen. Elke organisatie moet 
zijn eigen stakeholdersanalyse maken en bepalen welke partners meer invloed heb-
ben dan andere. 

Betrokkenheid betekent:

 • meedenken;

 • mee selecteren;

 • de beslissing mee dragen.

Niet iedereen hoeft bij elke fase van het innovatieproces betrokken te zijn. Sommigen 
zullen	helpen	om	analyses	te	maken,	anderen	zullen	creatieve	ideeën	aanreiken	of	
een inspirerende rol spelen, nog anderen zullen beslissingen nemen. In een kleine 
organisatie zoals een familiehotel wordt iedereen van begin tot einde meegenomen 
in het proces. Belangrijk is dat op het einde van de rit (bij de lancering van de nieuwe 
arrangementen)	iedereen	op	dezelfde	golflengte	zit	en	gelooft	in	het	project.

Duurzame ontwikkeling van toerisme
Een duurzame toeristische ontwikkeling is de zorg van iedereen. Zowel toeristen, uitbaters, over-
heid als media zijn medeverantwoordelijk. Alle betrokkenen moeten een duurzaam toerisme de 
nodige stuwkracht geven.  Iedereen heeft immers baat bij het behoud van een aantrekkelijke en 
milieuvriendelijke toeristische omgeving.
De manier waarop elkeen bijdraagt, kan verschillend zijn. Het hangt af van uw doelstellingen, de 
visie	op	het	gebeuren,	van	uw	eigendomsstructuur,	uw	financiële	middelen	en	uw	invloed.

http://www.nl.wikipedia.org/wiki/belanghebbende
www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping_nl.html
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Wie niet deelnam aan de creatieve fase, maar wel mee verantwoordelijk is voor het 
welslagen van de nieuwe toeristische producten, moet overtuigd zijn van de doelstel-
lingen en de middelen (=producten) om daar te geraken. Het is meteen een oefening 
om het nieuwe product op een zo goed en aantrekkelijk mogelijke manier te presen-
teren. Kunt u de stakeholders overtuigen, dan overtuigt u ook de toeristen. Slaagt u 
er	niet	in	om	uw	ideeën	over	te	brengen,	dan	schort	er	iets	aan	het	concept	of	aan	
uw motivatie. Tijd om alles nog eens te overdenken en te toetsen aan een aantal 
criteria. 



3.3 Productconcepten kiezen

Mevrouw Maes heeft, na de ontmoetingsdag, samen met haar chef, de toeristische dienst van de stad, 
een regiomedewerker, een goede vriendin en haar echtgenoot een drietal arrangementen uitgewerkt. 
Het	gaat	om	een	hoppe-arrangement	met	een	speciaal	hoppe-menu,	een	fiets-	of	wandeltocht,	een	
bezoek	aan	een	hoppe-teler,	een	flesje	vinaigrette	en	een	receptenboekje.	Het	tweede	arrangement	
is een combinatie van cultuur en gastronomie met een begeleid bezoek aan enkele oorlogskerkhoven 
en -monumenten, een tapasbuffet met streekproducten, bierdegustaties en een nocturne met een 
afsluitend streekaperitiefje. Het derde arrangement is een samenwerkingsverband met de toeristische 
dienst. De gasten krijgen een pas waarmee ze gratis toegang of korting krijgen tot een aantal 
tentoonstellingen, musea en evenementen. Ze kunnen drie gratis activiteiten kiezen. In het hotel is 
uitgebreide documentatie aanwezig zodat de gasten zich kunnen inleven in hun bezoek. Het is een 
kamer met ontbijt-concept, maar er kunnen wel tapaslunchboxen besteld worden om mee te nemen. 
In het pakket zitten ook kortingbonnen voor horecazaken.

Mevrouw	Maes:	‘Het	idee	van	het	flesje	vinaigrette	en	het	receptenboekje	is	wel	zeer	leuk,	maar	het	
bleek achteraf niet echt haalbaar. We kunnen niet anders dan de gadgets doorrekenen, en dan wordt het 
arrangement echt wel duur. Ik ben nog op zoek naar een sponsor voor de druk van het receptenboekje. 
Als ik die vind, bied ik het boekje gratis aan. Wat ik eventueel ook kan doen is de vinaigrette te koop 
aanbieden. Wie langer dan drie nachten blijft, krijgt het gratis.’ Bijkomend fundamenteel probleem is 
dat Veurne niet meteen in het centrum van de Hoppe-streek ligt. Hoppe-scheuten mogen dan wel een 
trendy delicatesse zijn, daarom kan mevrouw Maes er nog niet mee uitpakken.

Het tweede arrangement komt in het gedrang omdat individuele gidsbeurten onrealistisch zijn. Wel 
onderzoekt mevrouw Maes of ze dit concept niet tijdelijk kan aanbieden en een gids kan vragen die op 
een vastgesteld tijdstip alle gasten tegelijkertijd meeneemt. Het tapas-streekproductenbuffet is perfect 
realiseerbaar, de bierdegustaties worden goed voorbereid en gepresenteerd door mevrouw Maes’ 
echtgenoot. ‘Ik heb me verkeken op de nocturnes met receptie. Ze zijn heel moeilijk organiseerbaar. 
Ik ga toch maar eens praten met een bevriend galeriehouder. Misschien ziet hij wel iets in een 
samenwerking?’

Het derde arrangement is een initiatief van de toeristische dienst, mevrouw Maes moet alleen beslissen 
of ze het lunchbox-idee kan uitwerken tegen een goede prijs. Het riskeren wel arrangementen te zijn 
met een lage winstmarge. Bovendien worden de kamers dan ingenomen door gasten die niet veel tijd 
en geld spenderen in het hotel. 
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Om over na te denken

• Welke criteria bepalen of nieuwe producten kans maken op slagen?

• Wat zijn goede voorbeelden van toeristische arrangementen? 

• Hoe stelt u een productmix samen?
 ?



Copyright Toerisme Vlaanderen 2008

Welke productconcepten halen de eindmeet? Welke worden daadwerkelijk gereali-
seerd?	U	beschikt	over	een	aantal	criteria	die	u	kunnen	helpen	om	finale	keuzes	te	
maken. Wij passen ze toe op de toeristische markt.

 •  nieuwheid van de ideeën: ga na in welke mate de voorgestelde producten of 
   productconcepten echt vernieuwend zijn voor de toeristische markt.  Beant- 
  woorden de arrangementen aan uw verwachtingen? Zijn ze echt nieuw binnen 
  uw aanbod? Zijn ze origineel ten opzichte van het aanbod van collega’s? Zijn  
  ze nieuw voor Vlaanderen?
 

 • doelstellinggericht: ga na of de type-arrangementen overeenkomen met de 
  markt die u wil bespelen. Kan u met de arrangementen uw doelstellingen  
  realiseren? Beantwoorden de nieuwe producten aan de vooropgestelde 
  doelen?
 

 • toeristgericht: ga na of schat in of de nieuwe producten beantwoorden aan  
  de behoeften van de toerist. Is het marktpotentieel groot genoeg?

 • toekomstgericht: bepaal de verwachte levenscyclus van de nieuwe pro- 
  ducten. Kunnen ze een tijd meegaan en de evolutie binnen de toeristische  
  sector volgen?

 • realistische ideeën: zorg er voor dat de voorgestelde of geselecteerde con- 
  cepten realiseerbaar zijn met de mensen en de middelen die u ter beschikking  
	 	 heeft.	Op	welke	termijn	zijn	de	ideeën	realiseerbaar?

 • winstgevendheid:	bereken	of	de	voorgestelde	nieuwe	producten	een	finan- 
	 	 ciële	draagkracht	hebben	en	of	ze	renderend	zijn	voor	het	bedrijf	of	de	organi- 
  satie.

3.4 Productmix

Hoe stelt u een nieuw toeristisch product samen en hoe ziet een ideale productmix 
eruit? Wanneer heeft u een evenwichtig aanbod? Denk aan het eerder besproken  
principe (Long tail en Pareto). U heeft zowel succesnummers nodig die omzet 
realiseren	als	producten	die	uw	profiel	onderstrepen.

Hou rekening met volgende elementen:

 • verschillende doelgroepen: zorg dat u voor elke doelgroep een aangepast  
  product heeft;

 • diversiteit van het aanbod: zorg dat de toerist kan kiezen uit een aantal pro- 
  ducten;

 •	 de	uitstraling	en	het	profiel	van	uw	zaak:	alle	arrangementen	en	producten	 
	 	 moeten	aansluiten	bij	het	profiel	van	uw	hotel	of	organisatie;

 • uw kernactiviteit: zorg dat er een duidelijk verschil is tussen kernproducten en  
  nevenproducten;

  
 • de overzichtelijkheid van het aanbod: keuze is goed, een overaanbod zorgt  
  voor een lager rendement;

 • de communiceerbaarheid: u moet een origineel concept uitgelegd en verkocht  
  krijgen, hou het simpel. Het arrangement moet in ieder geval correct, objectief, 
  maar toch ook wervend worden weergegeven.
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Hoe communiceren?

Zorg dat de naam van het product de lading dekt, maar wek toch wat nieuwsgierig-
heid op. Een vleugje inspiratie vindt u op www.weekendesk.com en
www.vlaanderen-vakentieland.be.
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Twee voorbeelden
Arrangement
Een eenvoudig arrangement bestaat uit een overnachting op basis van kamer met ontbijt, toeris-
tische info en bijvoorbeeld een welkomstdrankje. 
 
Zorg ervoor dat u bij de presentatie duidelijk uw USP (Unique Selling Proposition) of sterkte aan 
bod laat komen of de troeven van de streek uitspeelt. Een dergelijk arrangement is niet echt verni-
euwend,	tenzij	u	nieuwe	geografische	markten	of	doelgroepen	benadert,	samenwerkt	met	bijzon-
dere touroperators, kortom een oud product in een totaal nieuw kleedje stopt. 

Een uitgebreid arrangement bestaat uit 1 of 2 overnachtingen op basis van kamer met ontbijt, 
eventueel halfpension, een welkomstdrankje en één of andere uitstap of activiteit.

Het is duidelijk dat u hier heel wat meer kansen hebt om creatief of vernieuwend te zijn. 
U kan activiteiten zoeken in of buiten uw logies, samenwerken met diverse partners, unieke pro-
ductmixen zoeken. Zoek ook eens naar minder evidente oplossingen. De klassieke arrangementen 
met	een	ticket	voor	een	bezienswaardigheid	of	museum	en	een	fiets-	of	wandelkaart	zijn	niet	echt	
origineel. Zo heeft de toerist er al veel zien komen en gaan. U moet opvallen, in het oog springen 
door buiten de lijntjes te kleuren. De klassieke dingen horen er uiteraard bij, maar u moet ze aan-
vullen met zaken die de toerist verrassen. Bied eens een picknickmand aan met eigentijds bereide 
streekgerechten, toon de mooiste picknickplekjes van de streek op een kaart, ga de picknickmand 
naleveren op een afgesproken plaats en tijdstip. Wat is voor u romantiek? Dat kan ook weg zijn van 
het klassieke diner bij kaarslicht. 

Toeristische producten voor een natuurcentrum
De ontwikkekling van het blotevoetenpad in Zutendaal (zie case verder) is een  toeristische topat-
tractie in het geheel van het aanbod van De Lieteberg. Het toont aan dat een écht origineel idee 
heel vaak ook een succesnummer is. De hoofddoelstelling van De Lieteberg is de mens dichter bij 
de natuur te brengen. Het bijenmuseum en de vlinderserre vormen een belangrijk (maar naar be-
zoekersaantallen minder omvangrijk) deel van het aanbod. Mocht De Lieteberg het bijenmuseum 
en de vlinderserre afbouwen omwille van het succes van het blotevoetenpad, dan zou de essen-
tiële	boodschap	achter	de	blotevoetensensatie,	namelijk	het	direct	contact	met	de	natuur,	op	de	
achtergrond raken en verglijden naar een pure attractie. Het bijenmuseum en de vlinderserre zijn 
essentieel	voor	de	profilering	van	De	Lieteberg.

http://www.weekendesk.com
http://www.vlaanderen-vakantieland.be
http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_Selling_Proposition
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3.5 Samenwerkingsverbanden

Mevrouw Maes besluit samen te werken met collega’s uit een andere regio en bedenkt een concept 
op	basis	van	een	klantenprofiel.	Uit	haar	klantenanalyses	 is	gebleken	dat	ze	 toch	een	grote	groep	
toeristen aantrekt die exclusief voor de culinaire arrangementen komt. 53% van haar gasten boekt 
een culinair gerelateerd verblijf. De sportieve en culturele testarrangementen die ze presenteerde via 
de website werden ook geboekt, maar toch beduidend minder. Het overige deel waren buitenlandse 
boekingen voor een kamer met ontbijt. Mevrouw Maes: ‘We werkten een delicatessenarrangement 
uit	met	fijne	streekproducten.	Wie	boekt	in	één	hotel,	krijgt	automatisch	een	korting	voor	een	tweede	
verblijf in een ander hotel dat deelneemt aan de actie. Er wordt een soort van klantenkaart opgemaakt 
die twee jaar geldig is. Na drie reservaties krijgt de toerist 1 nacht gratis aangeboden in een hotel naar 
keuze.’	Dit	gezamenlijk	product	werd	uitgewerkt	om	gasten	met	een	specifiek	profiel	aan	te	trekken.	
De arrangementen zijn in elk hotel hetzelfde, alleen wordt er gewerkt met andere streekproducten. 
De eigentijdse keuken en de creatieve aanpak van de respectievelijke koks lopen als een rode draad 
doorheen de arrangementen. Mevrouw Maes: ‘We maken een gezamenlijk receptenboekje dat meteen 
ook dienst doet als klantenkaart.’

Om over na te denken

• Waarom bieden samenwerkingsverbanden meer mogelijkheden?

• Hoe kan de toeristische sector samenwerken?

• Waar moet men op letten bij samenwerkingsverbanden?

• Hoe ver kan men gaan in gezamenlijke projecten?
 
?
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Samenwerken in de toeristische sector kan op verschillende manieren. Overleg met 
de toeristische diensten levert u inzichten in het potentieel van de regio. Vereende 
krachten verruimen de mogelijkheden. Het voorbeeld van mevrouw Maes toonde al 
aan dat samenwerken loont. In principe kan u met iedereen een gezamenlijke actie 
of een gemeenschappelijk product uitwerken, zolang er maar een positief resultaat is 
voor àlle partijen.

Denk na over deze samenwerkingsverbanden:

 • Zoek contacten en samenwerking binnen uw regio of stad. Zorg voor exclu-Zoek contacten en samenwerking binnen uw regio of stad. Zorg voor exclu- 
  siviteit in uw domein of sector. U bent bijvoorbeeld de enige hoteluitbater of  
  de enige reisorganisator die betrokken is bij het project. De andere partners  
  zijn producenten van streekproducten, sportorganisaties, culturele vereni- 
  gingen, toeristische diensten, channels, musea of recreatiedomeinen. In dit  
  geval kan u spreken van een verticale samenwerking.

 • U kan ook thema-arrangementen uitwerken met collega-h�teliers. Een tuin-U kan ook thema-arrangementen uitwerken met collega-h�teliers. Een tuin- 
  tour door Vlaanderen omhelst bijvoorbeeld een verblijf in een West-Vlaamse  
  B&B met een unieke rozentuin, een verplaatsing naar de Vlaamse Ardennen  
  voor een overnachting in een charmehotel met een historische 
  tuin en een kasteelverblijf in de Groene Gordel met een bezoek 
   aan de tuinen van Hoegaarden. Fiets- en wandel-arrangementen hanteren  
  vaak dit concept waarbij ook de bagage wordt nagebracht. Dit is een voor- 
  beeld van een horizontaal samenwerkingsverband.

 • Soms bent u maar een schakel in een veel groter geheel. Sommige pro-Soms bent u maar een schakel in een veel groter geheel. Sommige pro- 
  jecten zijn grens- en sectoroverschrijdend. U kunt zelf het initiatief nemen  
  of deelnemen aan een bestaand concept zoals bijvoorbeeld Tripadvisor (of   
  Relais & Chateaux). Deze ‘kruisverbanden’ worden heel vaak toegepast  
  als bijvoorbeeld Vlaanderen wordt voorgesteld in het buitenland. Het is niet  
  alleen de toeristische sector die initiatieven neemt, ook de kunst-, cultuur-,  
  sport- en bedrijfswereld spelen vaak een coördinerende rol.

Een samenwerkingsverband heeft altijd een doelstelling. Het leidt naar een bepaalde 
gezamenlijke verwachting. 

Een samenwerking mag echter geen aanleiding geven om uw eigen doelstellingen 
uit het oog te verliezen. U kan zodanig opgaan in het geheel, dat u vergeet uw eigen 
prioriteiten uit te werken.
Zorg er ook voor dat u in uw volledige productmix een evenwicht bewaart tussen 
horizontale en verticale samenwerkingsverbanden. Werkt u alleen samen binnen uw 
eigen regio, dan bent u veel te veel gebonden aan de uitstraling en de populariteit van 
de regio. Werkt u teveel samen met collega’s buiten uw regio, dan verliest u elke band 
en voeling met uw eigen streek. U benut niet elke kans.

Overweeg toeristische samenwerkingsverbanden met:

 • logiesuitbaters;

 • toeristische diensten van gemeenten en regio’s;

 • musea, attracties;

 • horeca;

 • producenten van streekproducten;

 • socio-culturele organisaties (zoals Davidsfonds, Vakantiegenoegens...);

 • cultuurdiensten en -verenigingen;

 • kunstgalleries of kunstenaars;

 • evenementen;

 • de middenstand;

 • natuurverenigingen;

 • sportdiensten en -verenigingen;

 • gidsen;

 • touroperators en boekingskantoren;

 • sportbedrijven;

 • media;

 • channels;

 • ...
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Case: Arrangementenbijlages
in de media
U ziet in de media vaak boekjes of acties verschijnen rond verblijfsarrangementen. De 
ene krant pakt het aan met buitenlandse hotelaanbiedingen aan dumpingprijzen, de 
andere met wedstrijden rond een bepaald evenement of toeristische regio.  Dergelijke 
vormen van horizontale samenwerkingsverbanden bieden u heel wat mogelijkheden 
op vlak van productontwikkeling.
 

Nest, Libelle en Flair maken al enkele jaren arrangementenbijlagen met weekends 
of	 midweekverblijven	 die	 qua	 uitstraling	 aanleunen	 bij	 het	 profiel	 van	 hun	 lezers.	
Waarom doen de media dat? Sigyn Elst, hoofdredactrice van Nest, vertelt waarom 
het magazine elk jaar opnieuw arrangementenbijlages ontwikkelt. 

Waarom maken jullie arrangementenbijlages? 
Sigyn	Elst:	 “We	maken	 ze	 voor	 de	 lezer,	 dat	 is	 duidelijk.	We	denken	 niet	 dat	 het	
meegeven van zo’n boekje een verkoopsargument is.  We zullen er vermoedelijk 
geen Nest meer door verkopen. Het is wél een mooie extra en het ligt helemaal in 
het verlengde van ‘de wereld van Nest’, dus in die zin binden we onze lezer aan onze 
titel.“

De Nest-arrangementenbijlages zijn meestal gelinkt aan een thema. Heeft dat 
een specifieke reden? Hoe kiezen jullie die thema’s?
Sigyn	 Elst:	 “Dat	 gebeurt	 in	 overleg	met	 Toerisme	 Vlaanderen.	 Vaak	 laten	 zij	 zich	
inspireren door de inhoud van Nest om een voorstel uit te werken. Zo hadden we 
ooit een arrangementenbijlage met als thema ‘Logeren langs water’; ze was gelinkt 
aan een artikelenreeks rond de grote rivieren en waterlopen in Vlaanderen. Toerisme 
Vlaanderen heeft leuke logeeradresjes gezocht langs de rivieren die in Nest werden 
besproken. De bijlage kreeg ook illustraties mee van dezelfde tekenaar die de 
artikelenreeks in Nest illustreerde.

Moeten de arrangementen voldoen aan bepaalde criteria? 
Sigyn	Elst:	“De	logies	moeten	landelijk	gelegen	zijn,	smaakvol	ingericht	en	een	warm	
en sympathiek onthaal garanderen. De redactie bezoekt de adressen ook zelf op 
voorhand. Op die manier waken we erover dat alle arrangementen in de lijn van Nest 
liggen.”
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Is er een duidelijke voorkeur voor een bepaald soort arrangement bij de lezer? 
Sigyn Elst: ”Ik denk dat de lezer vooral verwacht dat de kwaliteit die ze terugvinden 
in Nest, ook terug te vinden is in de arrangementen die wij aanbieden. Die 
geloofwaardigheid is een belangrijk goed dat we moeten blijven bewaken.”

Speelt de prijs een rol voor de lezer of is het eerder het gevoel van ‘privilege’ 
dat bepalend is? 
Sigyn	Elst:	 “Ik	vermoed	dat	de	prijs	niet	echt	een	grote	 rol	speelt.	We	pakken	ook	
niet uit met heel grote prijsvoordelen zoals sommige bijlages van concurrenten dat 
wel doen. Al is er altijd wel een klein voordeel of op zijn minst een leuke extra. Het is 
aangenaam	voor	de	Nest-lezer	als	hij	bijvoorbeeld	een	potje	zelfgemaakte	confituur	van	
de	gastvrouw	krijgt,	een	gratis	fiets	ter	beschikking	heeft,	een		fruitmand	op	de	kamer		
vindt. We letten er ook op dat de extra’s passen bij Nest.  Wij vinden het belangrijk dat 
de arrangementen een ‘Nest-gevoel’ opwekken en de lezer een aangename ervaring 
geven. Ik denk dat het uitwerken van echt unieke Nest-arrangementen een grotere 
waarde heeft dan een aanbod van standaardarrangementen aan gereduceerde 
prijzen. Daar zijn onze lezers gevoelig voor. We merken trouwens ook aan de reacties 
van logiesuitbaters dat ze heel tevreden zijn met de respons en het publiek dat op de 
arrangementen afkomt.”

Dat dergelijke weldoordachte joint-promotions werken, bewijzen de resultaten. 
In het Nest arrangementenboekje met streekarrangementen (gekoppeld aan 
streekproducten) werden 11 verschillende arrangementen aangeboden. 594 personen 
boekten een pakket. Wat de boekjes op lange termijn teweegbrengen is niet echt 
duidelijk. Feit is dat vele lezers de boekjes bijhouden tot op het moment dat ze tips 
zoeken. 
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4 Haalbaarheid en budgettering

4.1 Kosten-baten

4.2 Prijszetting

4.3 Regelgeving en subsidies

4.4 Capaciteit en fullfilment

4.5 Testfase
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‘Leuk idee en een origineel concept’, zegt mevrouw Maes, ‘maar ik twijfel toch of de toerist klaar is voor 
dit soort experimentele vakantie’. De chef is overtuigd van het succes van zijn kookarrangementen en 
probeert mevrouw Maes achter zijn idee te krijgen: ‘Ik weet dat het wat eigenaardig klinkt de gasten hun 
eigen potje te laten koken, maar ze krijgen er toch ook iets voor in de plaats, tips van een professional 
zonder er extra voor te betalen. We moeten er ook niet in overdrijven. Eén à twee kooksessies lijkt mij 
voldoende voor een weekend of midweek. Het moet voor mij ook aangenaam en werkbaar blijven. Ik 
hoef niet altijd pottenkijkers in mijn keuken. Het gaat gewoon om de intentie. Eigenlijk komt het erop 
neer dat ik ze gebruik als keukenhulpje.’ Mevrouw Maes fronst haar voorhoofd, denkt na, berekent 
de prijs van het arrangement en besluit het idee een kans geven. Alleen al om na te gaan of het voor 
de chef zelf wel haalbaar is. Mevrouw Maes wil het kookarrangement testen bij een aantal vaste 
klanten. ‘Ik stuur een mailing uit naar een beperkt aantal klanten met het exclusieve kookarrangement 
aan kostprijs. Ik breng hen op de hoogte van ons experiment en vraag of ze het arrangement willen 
evalueren. Als er voldoende interesse is en hun bevindingen zijn positief, wil ik overwegen om het te 
lanceren op de website’. De chef is tevreden met het voorstel, maar hij vraagt wel om voldoende ruimte 
te laten aan de klanten. Als het maar gaat om één testweekend, dan bouw je meteen een drempel 
in, namelijk beschikbaarheid. Mevrouw Maes stelt voor om drie testweekends in te lassen. Mevrouw 
Maes:	‘Ik	maak	op	voorhand	een	evaluatiefiche	en	we	voorzien	ook	een	receptie	op	het	einde	om	de	
gasten op een informele manier te polsen naar hun ervaring.’ De chef ziet het zitten. Nu nog maken 
dat het experiment lukt! 

Om over na te denken

• Hoe kan u nieuwe producten testen?

• Wat bepaalt of een nieuw product haalbaar is of niet?

• Hoe berekent u de prijs van een nieuw product?
 ?

4.1 Kosten-baten
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Loont het allemaal wel, nieuwe producten? U stopt er tijd, geld en energie in. Is het
allemaal wel haalbaar en realistisch? U moet enkele zaken op een rij zetten om de
slaagkansen van nieuwe producten in te schatten.

 • financiële	 kosten:	 bereken	 de	 effectieve	 kost-	 en	 productieprijs	 van	 een	 
  nieuw product. Hoeveel manuren, grondstoffen, promotie- en communi- 
  catiekosten vertegenwoordigt een nieuw arrangement? 

 • workload: hoeveel van uw tijd neemt de ontwikkeling, introductie en opvolging  
  in beslag?

 • kwalificaties:	heeft	u	bijzondere	kwalificaties	of	knowhow	nodig	om	het	pro- 
  duct aan te bieden? Moet u personeel bij aanwerven?

 • financiële	opbrengsten:	aan	welke	prijs	gaat	u	het	product	verkopen	en	levert	 
  dit een boekhoudkundige winst op?

 • imagebuilding:	draagt	dit	nieuw	product	bij	tot	een	noodzakelijke	profilering	 
  van uw bedrijf of organisatie?

 • tijdsbesparing: levert dit nieuw product u tijdsbesparing op doordat u andere  
  producten kunt laten vallen?

 • terugverdientijd: hoeveel boekingen moet u realiseren vooraleer het  
  arrangement gaat renderen? Wanneer gaat u break-even draaien?

4.2 Prijszetting

Welke elementen beïnvloeden de verkoopprijs van een nieuw product?

Er spelen zowel interne als externe factoren:

Interne factoren:

 •	 de	eigen	doelstellingen:	hoe	profileert	u	het	product?	Is	het	een	kwaliteits- 
  product, een basisproduct of een soldenproduct? Wat wordt verwacht van 
  de winstmarges? Gaat het om een succesnummer of een nicheproduct om  
	 	 uw	profiel	te	verstevingen?

 • de productiekosten: variabele kosten afhankelijk van de grondstoffen en  
  loonkosten;

 • de organisatiekosten: vaste kosten zoals onderhoud van de gebouwen,  
  personeel, rollend materieel.
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Bedenking
U kan een kosten-batenanalyse puur zakelijk bekijken, maar ook emotioneel. Als u een logiesuitba-
ting of regiopromotie alleen cijfermatig benadert, dan ziet u wat over het hoofd. U gaat met mensen 
om die op vakantie zijn en op zoek naar een ‘goed gevoel’. U hoeft niet elke cent te beredeneren. 
De vakantiebeleving van de toerist staat centraal. We stellen het misschien extreem, maar als u 
geen voeling houdt met vakantiegangers, dan kan u beter andere dingen verkopen. Pleiten we 
voor een 100% buikgevoel zonder rekening te houden met winstmarges? Natuurlijk niet. Wik en 
weeg met ratio én emotie. U verkoopt een abstracte beleving, denk daarover na. Laat de cijfers de 
passie en de creativiteit niet verdringen. Wees echter realistisch en bedenk dat u het alleen maar 
lang volhoudt als de balans in evenwicht is



Externe factoren:

 • de vraag van de markt: de totale kosten vormen de basisprijs. De uiteindelijke 
  prijs wordt bepaald in relatie tot de geldende marktprijs. Uw prijs wordt 
	 	 duurder	als	u	zich	in	een	hoger	segment	profileert;

 • concurrentie: welke prijzen vragen collega’s en concurrenten?

 • omgevingsfactoren: hoe percipieert de toerist uw prijs?

Er worden doorgaans drie verschillende methoden gebruikt om de verkoopprijs te 
bepalen:

 • een prijs gebaseerd op de effectieve kosten;

 • een prijs gebaseerd op de perceptie van de toerist;

 • een prijs gebaseerd op de concurrentie.

Hoe kan de markt de prijs beïnvloeden? 

De tendens naar meer internetboekingen via channels stijgt. Zodanig zelfs dat de 
channels een steeds grotere invloed hebben op de prijszetting in de toeristische 
sector. Zij bepalen hoeveel korting u moet geven en hoeveel commissie u aan hen 
verschuldigd bent. Soms dringen ze zelfs een verkoopprijs op.

Meer over ‘prijsbepaling	en	prijsstrategieën:	 ‘Principes	 van	marketing’	 door	Kotler,	
Armstrong, Saunders en Wong’. 
 
Hoe bepaalt u de prijs van een arrangement?
 

 • Hou rekening met de kwaliteit van uw logies, met de regio waar u gelegen  
  bent en met de prijs van concurrenten;

 • Hanteer hoog- en laagseizoenprijzen, week- en weekendprijzen;

 • Bied	kortingen	aan	voor	specifieke	doelgroepen	(kinderen,	singles);

 • Zorg dat het totaalbedrag lager is dan de som van alle afzonderlijke delen.
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Yield of revenu management

Yield of revenu management komt uit de luchtvaartsector.
Met	behulp	van	een	softwareprogramma	worden	speciale	prijzen	berekend	en	toegekend	aan	specifieke	
stoelen en reizigers. De software gebruikt gegevens uit het verleden om voorspellingen te doen over 
toekomstige reserveringen. Op basis daarvan wordt de actuele prijs bepaald.

Het yield managementsysteem wordt ook toegepast in hotels. De hotelkamers worden zo gunstig 
mogelijk aangeboden op basis van historische gegevens. Men gaat na wanneer en welke kamers 
veel of weinig werden geboekt. Op basis daarvan berekent het computerprogramma de ideale prijs 
voor een bepaalde kamer op een bepaald tijdstip. De meest voorkomende vorm van ‘yielden’ is het 
hanteren van drie verschillende tarieven op basis van 25% bezetting, 50% bezetting en 75% bezetting.
Eenvoudig gesteld: hoe eerder geboekt, hoe lager de prijs.  Door de lagere prijs kan men meer gasten 
verwachten, waardoor de omzet stijgt. Er wordt gebruik gemaakt van de prijselasticiteit. Ook last- 
minute-aanbiedingen zijn een vorm van yield management.

Het nadeel van yield managent is dat gasten het onrechtvaardig kunnen vinden dat niet iedereen 
evenveel betaalt.
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4.3 Regelgeving en subsidies

Wet op de handelspraktijken:	De	grens	tussen	commerciële	productontwikkeling	en	
promotieacties	is	flinterdun.	Promoties	zijn	tijdelijke	aanbiedingen	die	de	verkoop	een	
kortstondige stimulans geven. Meestal gaan ze gepaard met kortingen of speciale 
acties. De wet voorziet echter beperkingen zowel voor promoties als courante 
aanbiedingen, bijvoorbeeld op vlak van koppelverkoop, de bescherming van de 
consument, prijsaanduiding, verkoop op afstand. De wet op de handelspraktijken kan 
u nalezen op economie.fgov.be.

Hotelvergunning: Toerisme Vlaanderen geeft een brochure uit met de wetgeving 
omtrent logiesverstrekkende bedrijven. Daarin vindt u onder andere tekst en uitleg 
over de exploitatievoorwaarden en -vergunning, de brandveiligheidsnormen. U kan 
de brochure downloaden.

Kampeerdecreet: Er bestaat ook een wetgeving omtrent openluchtrecreatieve 
bedrijven. In de informatiebrochure van Toerisme Vlaanderen vindt u onder andere 
uitleg	over	de	exploitatievoorwaarden,	de	classificatie,	het	aanvragen	van	premies,	
en het afbouwen van permanente bewoning. 

Wetgeving reisbureaus: Ook voor de reisbureaus bestaat er een nieuw decreet.
Interessante lectuur ook voor hotel- en logiesuitbaters omdat er bepaalde voorwaarden 
worden opgelegd aan de reisbureaus. Weet met wie u in zee gaat vooraleer u een 
deal	afsluit.	Zij	moeten	financiële	zekerheid	en	knowhow	kunnen	voorleggen.
Meer informatie vindt u hier.

Premies en subsidies: Vaak wordt productontwikkeling gestimuleerd met subsidies 
en premies. Zowel de lokale, de regionale als de nationale en Europese overheid 
voorzien stimulans- en ondersteuningsbudgetten. 

Overzicht van subsidies:

 • fysieke productontwikkeling in het kader van de toegankelijkheid;

 • betoelaging voor trekkershutten;

 • kampeerpremies;

 • ondersteuning voor toeristisch-recreatieve projecten;

 • subsidies voor ‘Toerisme voor Allen’; 

 • Europese subsidies; 

 • een overzicht van milieusubsidies vindt u op www.groenesleutel.be en www. 
  west-vlaanderen.be/milieuzorgboekje. 
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4.4 Capaciteit en fullfilment

In de haalbaarheidsstudie moet zeker aandacht worden besteed aan capaciteit. Het 
kwam eerder al even aan bod in de selectiecriteria. Waar komt het op neer? Zorg 
ervoor dat u uw beloften kunt nakomen. Denk na over een aantal zaken.

 • Heeft u voldoende en het juiste opgeleid personeel om het nieuwe  
  product te ontwikkelen en de noodzakelijke diensten aan te bieden?
 

 • Kan u een onvoorspeld succes opvangen? Wat gaat u doen als u  
  volgeboekt of uitgeput geraakt? De wet zegt dat u een aangekondigd  
  product altijd moet kunnen leveren;

 • Hoe gaat u om met draagkrachtoverschrijding? Stel, u realiseert een  
  eigen wandelroute of -zoektocht die massaal wordt uitgeprobeerd.  
  De boeren klagen van een te grote druk op bepaalde tijdstippen. Wat  
  gaat u doen?

 • Door het succes van uw arrangement dreigt uw restaurant niet meer  
  toegankelijk te zijn voor passanten en inwoners. Is dit de bedoeling?

 • Is het nieuwe arrangement of product wel aangepast aan de accommo- 
  datie en organisatie?

4.5 Testfase

Test uw idee uit bij een beperkte groep vooraleer u het nieuwe product op de markt 
gooit. Vraag de mening van mensen die niet betrokken zijn bij de organisatie. In 
het eerder aangehaalde voorbeeld omtrent de toeristische openstelling van een 
kasteeldomein, is het belangrijk dat u weet wat toeristen precies boeiend vinden in 
het gehele verhaal. U kan de accommodatie aanpassen en zonder testfase starten 
met geleide wandelingen omdat u ervan uit gaat dat toeristen interesse hebben in 
uw kasteel. Maar misschien is het merendeel van de toeristen eerder geïnteresseerd 
in de kasteeltuin. Test bij allerhande gelegenheden (zoals bijvoorbeeld Open 
Monumentendag of een wandelevenement in de buurt) de formule van de rondleidingen 
uit en stel de deelnemers vragen omtrent hun beleving. Hebben ze de rondleiding 
interessant gevonden? Wat vonden ze het boeiendst? Was de uitleg van de gids 
goed? Hebben ze iets gemist? De input van deze kleine enquête kan u helpen om het 
definitieve	programma	uit	te	werken.	De	resultaten	tonen	aan	dat	u	goed	zit	of	dat	u	
moet bijsturen.
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5.2 Productlancering

5 Introductie in de markt
5.1 Productintegratie

Interne waardebepaling

Levenscyclus

Externe waardebepaling

Introductievoorbereiding
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‘Ik zal je tonen hoe je zelf de arrangementen op de website kunt aanpassen,’ zegt mevrouw Maes 
aan de chef. Ze geeft hem meer verantwoordelijkheid en vraagt hem om de menu-updates niet op 
een blaadje te zetten, maar meteen op de website aan te passen. ‘Verander gewoon de menu’s. Ik 
hou me wel bezig met de inhoud van de arrangementen. Trouwens, je kookarrangement moet op de 
openingspagina komen.’ Het is de bedoeling dat het nieuwe arrangement bijzondere aandacht krijgt. 
De	testweekends	zijn	bijzonder	goed	geëvalueerd	door	de	vaste	klanten	en	mevrouw	Maes	wil	ze	nu	
zo snel mogelijk aan de man brengen omdat de acties in samenwerking met de toeristische diensten 
pas later op het jaar starten. ‘Ja maar,’ antwoord de chef, ‘de kookarrangementen worden toch een vast 
onderdeel van het aanbod? Die moeten toch ook elders op de website bij de overige arrangementen 
worden opgenomen?’ De chef heeft gelijk, maar mevrouw Maes wil eerst nog een tijdje testrijden. ‘Als 
de kookarrangementen na drie maanden inlooptijd voldoende reactie opwekken, zal ik ze integreren 
in het productenaanbod, akkoord?’ De chef ziet het liever anders, maar mevrouw Maes heeft uiteraard 
wel gelijk. ‘Kunnen we dan ook een persbericht maken en versturen via internet?’ probeert de chef. 
‘Natuurlijk’,	zegt	mevrouw	Maes,	‘we	zullen	daarnaast	ook	flyers	maken	om	uit	te	delen	bij	collega’s	
met een gelijkaardig aanbod, ik zal een mailing versturen naar ons klantenbestand én dat van de 
vorige eigenaar.  Zorg jij alvast dat je alles in huis hebt voor je eerste kookarrangement!’ 

Om over na te denken

• Welke plaats krijgt een nieuw product in het bestaande aanbod?

• Hoe bepaalt u de levensduur van een nieuw product?

• Hoe brengt u een nieuw product op de markt?
 ?

5.1 Productintegratie
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Wie meer wil lezen over de levenscyclus van een product, vindt diepgang bij Theodore Levitt. Hij 
ontwierp een model om de levenscyclus van een product te berekenen. 

U heeft een nieuw idee en een nieuw product bedacht. Nu moet het nog aan de toeris- 
ten worden voorgesteld. Het moet effectief op de markt komen. U gelooft erin, want 
een pre-test is positief gebleken. 
 
Wat houden een productlancering en productintegratie in?

U heeft een nieuw idee en een nieuw product bedacht. Nu moet het nog aan de toeris- 
Eerst en vooral moet u het nieuwe arrangement of product een plaats geven binnen 
uw globale aanbod. Waar situeert het nieuwe product zich ten opzichte van de andere 
toeristische aanbiedingen? 

 • inhoudelijk;

 • kwalitatief;

 • naar prijs;

 • naar omzet en rendement;

 • beantwoordt het meer of minder aan de vraag van de toerist?

Interne waardebepaling

Levenscyclus

Men gaat ervan uit dat elk product een beperkte levensduur heeft. Het helpt als u 
inzicht heeft in die levenscyclus omdat u dan tijdig nieuwe producten kunt ontwikkelen 
of de bestaande producten vernieuwen.

Zijn uw nieuwe arrangementen tijd- of trendgebonden of hebben ze de ambitie en 
potentie om een vaste waarde te worden? Hebben de nieuwe producten een korte of 
lange levensduur?

Een productlevenscyclus bestaat uit verschillende fasen:

 • introductiefase: de tijd die uw product nodig heeft om bekend te raken bij de  
  toeristen;
 

 • groeifase: de tijd die uw product nodig heeft om zich verder te ontwikkelen  
  en zijn plaats te verwerven in de markt;

 • volwassenheid: uw product staat op punt, is bekend bij het publiek en wordt  
  gretig geboekt;

 • verzadiging: er zijn andere producten op de markt die uw product verdringen,  
  er komen geen nieuwe klanten meer bij, vaste klanten keren nog terug;

 • teruggang: ook vaste klanten haken af en gaan op zoek naar een  
  alternatief.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Levitt
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Voorbeeld van een productfiche 
Kookarrangement van mevrouw Maes

Omschrijving: 
Creatief koken met de chef: midweekverblijf, 2 overnachtingen en 3 dagen, 
dag 1: ontvangst met thee en zoete hapjes gevolgd door een ludieke opdracht; verwelkoming door 
de chef; avondbuffet met streekproducten (informatie)
dag 2: ontbijtbuffet; tweede opdracht (verzamel eetbare producten in de tuin); lunch met streekpro-
ducten; koffiebuffet; namiddagsessie vanaf 16.00 uur (bereiding van een gerecht); diner
dag 3: ochtendsessie (bereiding van broodjes en brunchgerechten); brunch; vertrek

Doelgroep: 
Creatieve en culinaire ontdekkers zonder kinderen

Markt: 
West-Vlaanderen, Vlaanderen en Nederland (Nederlandstalig publiek)

Kostprijs: 
210 Euro + (op basis van gedetailleerd overzicht van de productiekost) 

Externe waardebepaling

Bereid de markt ook voor op uw nieuwe product.

 •	 maak	 een	 productfiche	 met	 een	 productomschrijving,	 doelgroepbepaling,	 
  marktsegment en kostprijs (zie kaderstukje);

 • informeer leveranciers en medewerkers;

 • voorzie ruimte in timemanagement en organisatie;

 • maak een productlanceringsplan op.

Hoe	gaat	u	uw	nieuwe	product	profileren?	Eigenlijk	komt	u	nu	op	het	domein	van	de	
marketingcommunicatie. Heeft u een product ontwikkeld dat u een USP bezorgt? 
Vergelijk uw nieuwe arrangementen met producten van concurrenten. In welk markt- 
segment hoort dit nieuwe product thuis? Geef uzelf een plaats in de toeristische markt. 
Het zal u helpen om gerichter te communiceren.

Introductievoorbereiding
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5.2 Productlancering

Maak een marketingcommunicatieplan op waarin u aandacht besteedt aan: 

 • boodschap;

 • doelgroep;

 •	 profilering;

 • budget;

 • timing.

Meer info zie ‘Boodschap	 van	 de	 toerist.	 Efficiënte	 marketingcommunicatie	 in	 de	
Praktijk’.

Communicatieboodschap: Bij een nieuw product is het vooral belangrijk dat u zowel 
het	bestaan	van	het	nieuwe	product	als	de	nieuwe	naam	en	profilering	communiceert.	
In het AIDA-verhaal (zie Toerist aan de haak) gaat het vooral om aandacht trekken. 
Een nieuw arrangement moet uiteraard ook verkocht geraken. Daar heeft u ook 
wervingstechnieken voor nodig (zie Toerist aan de haak).

Plaats het in al uw communicatie op een prominente plaats. Duid het aan als ‘NIEUW’ 
en zorg ervoor dat het aanbod aantrekkelijk genoeg is voor de toeristen die u wenst 
te benaderen. 

Communicatiefrequentie en -intensiteit: Een nieuw product moet u geruime tijd 
onder de aandacht brengen en er regelmatig opnieuw mee uitpakken. Zolang niet 
iedereen weet dat u een nieuw product heeft, moet u het blijven herhalen, voor 
verschillende doelgroepen. ‘Nieuw’ heeft wel een beperkte houdbaarheidsdatum. Hoe 
lang u een product als ‘nieuw’ kunt blijven verkopen, hangt af van de levenscyclus van 
het nieuwe product. 

Communicatie in functie van de levenscyclus: Hoe langer het arrangement 
meegaat, hoe bepalender voor de strategie en planning van de communicatie. Is 
een arrangement een tijdelijk aanbod (bijvoorbeeld in het kader van een toeristisch 
evenement) dan zal u de toerist vaak en veel moeten benaderen op relatief korte 
tijdspanne. Een korte levensduur vraagt een intensieve benadering. Lanceert u 
een nieuw product dat een vaste waarde wordt in uw organisatie  (bijvoorbeeld een 
nieuw primair product), dan zal u een langdurige strategie moeten uitwerken met een 
inbedding tot op basisniveau. U zal drukwerk moeten aanpassen, de vaste structuur 
van uw website veranderen, toeristische diensten waarschuwen, uw structurele 
aanwezigheid op externe websites wijzigen, reisbureaus waarschuwen, gidsen op de 
hoogte brengen. 
Wat u in alle omstandigheden moet doen is een persbericht versturen. Vergeet niet te 
vermelden dat het om een tijdelijk of een permanent aanbod gaat. 
 
Tijdstip van lanceren: Ga na welke de beste periode van het jaar is om de 
nieuwigheden te lanceren. Stel de lancering eventueel uit in functie van het gedrag 
van de toeristen. 
 
Plaats en doelgroep: Gaat u het nieuwe product meteen overal lanceren of gaat 
u stapsgewijs te werk? Eerst Vlaanderen, daarna Nederland. Bepaal op voorhand 
welke markt en doelgroep u wanneer gaat bewerken. 
 
Kick-Off: Gaat het om een uniek project, dan is een echte kick-off of bulderend feestje 
op zijn plaats. Schat u het nieuwe product in als een echt innovatief toeristisch project, 
dan mag u gerust gans Vlaanderen informeren. Wil u echt de aandacht, dan moet u 
dat doen met een lanceringmoment in de pers. Nodig bijvoorbeeld een journalist uit 
voor een gratis try-out.
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Case: Blotevoetenpad in De 
Lieteberg

In 2005 opende in Zutendaal het allereerste Belgische blotevoetenpad. Initiatiefnemer 
Raymond Lambie van De Lieteberg, poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, 
speelde al geruime tijd met het idee. Hij zag ooit een gelijkaardig concept in Duitsland 
en	 voelde	 meteen	 aan	 dat	 het	 ook	 zou	 passen	 in	 de	 filosofie	 van	 De	 Lieteberg.	
Raymond	Lambie	belicht	 in	De	Lieteberg	de	microkosmos.	Raymond	Lambie:	 “Wij	
concentreren ons op de kleine dingen. Als je op blote voeten loopt, moet je goed 
uitkijken waar je stapt. Dat vraagt extra aandacht waardoor je de dingen plots op een 
andere manier ziet.”

Toen in 2001 het Nationaal Park Hoge Kempen vorm kreeg, werd het ook tijd om 
het idee van het blotevoetenpad te concretiseren. In 2004 werd een persconferentie 
gegeven en 50 meter testpad aangelegd om dit ‘gekke’ plan tastbaar en begrijpbaar 
te maken. Het blotevoetenpad werd een jaar later effectief geopend voor het publiek. 
Op amper 6 weken tijd ontving Lieteberg 9000 blotevoetenstappers. 

Lambie:	 “Het	 was	 nochthans	 niet	 evident	 om	 investeerders	 te	 overtuigen.	 Bij	 het	
voorleggen van het businessplan werd sterk getwijfeld aan de haalbaarheid. Het idee 
was volgens velen niet realistisch. Wij verwachtten het eerste jaar 15.000 bezoekers. 
Het zijn er uiteindelijk 30.000 geworden. In 2007 waren er al 41.122, vermoedelijk 
gaan we in 2008 naar 50.000 bezoekers.”

Dat dit een weloverwogen project is, bewijst de aanpak van De Lieteberg. Lambie 
heeft heel wat blotevoetenpaden bezocht in het buitenland en geleerd uit de fouten 
van	anderen:	 “Ons	pad	 is	niet	vrij	 toegankelijk.	 Iedereen	betaalt	dezelfde	prijs	 (2,5	
euro).	Deze	financiële	inkomsten	bieden	ons	de	mogelijkheid	om	het	traject	goed	te	
onderhouden en aantrekkelijk te maken. Dat is belangrijk voor een blotevoetenpad. 
Het pad is volledig afgesloten zodat we het proper en veilig kunnen houden. Honden 
zijn bijvoorbeeld niet toegelaten. Sommigen hebben het daar moeilijk mee, maar je 
begrijpt als je op je bloten voeten loopt... Ik heb paden bezocht die vrij toegankelijk 
zijn, wat je daar ziet is de naam ‘blotevoetenpad’ onwaardig.” Glas, sporen van quads, 
hondendrol, het kan over één nacht worden aangericht. Vandalisme is een nefast 
probleem als het pad niet wordt afgesloten.

Aan marketingcommunicatie is er voorlopig weinig nood. Dankzij de regelmatige gratis 
persaandacht	blijft	de	interesse	bij	het	publiek	groot.	Lambie:	“We	hebben	tot	hiertoe	
nog	geen	actieve	promotie	 of	 campagne	moeten	 voeren.	Goede	 ideeën	 verkopen	
zichzelf. Ik geloof echt in sterke producten en in kwaliteit. Je moet uniek zijn en weten 
waar je mee bezig bent. Ik heb toevallig inspiratie gevonden in het buitenland. Niet dat 
ik kopieer, want dat werkt toch niet. Ik wil het beter en origineler doen.”

Communicatie	met	de	bezoeker	is	er	wel	degelijk.	De	filosofie	en	motivatie	worden	in	
een informatiebrochure verduidelijkt. Wandelen op blote voeten is wandelen dicht bij 
de natuur. Je gaat de dingen van nabij bekijken, het is goed voor de bloeddoorstroming 
(dus gezond) en super ontstressend omdat je uitsluitend bezig bent met de ondergrond. 
Dit concept sluit perfect aan bij de trends van deze tijd.
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Het blotevoetenpad in De Lieteberg is geen op zichzelf staand project. Het is een 
onderdeel van het totaalaanbod van De Lieteberg. In De Lieteberg is er ook een 
bijencentrum, een insectenmuseum en een inheemse vlinderserre. Lambie: ”Het is 
geen middel om meer mensen naar De Lieteberg te lokken, maar wel een volwaardig 
product net zoals onze andere activiteiten. Er is wel een groter potentieel voor het 
blotevoetenpad dan voor bijvoorbeeld het bijencentrum, daar zijn we ons van bewust. 
Natuurlijk willen wij het aantal bezoekers graag nog verhogen. Dat doen we niet 
door het volume op piekmomenten nog te vergroten, wel door de bezoekers meer te 
spreiden in de tijd. We gaan de openingsuren uitbreiden.”

Bij het blotevoetenpad van De Lieteberg draait alles om een kwalitatieve en authentieke 
beleving. 

Met dank aan Raymond Lambie, www.lieteberg.be
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6 Evaluatie en bijsturing
6.1 Evaluatietechnieken
6.2 Gegevensverwerking 
      en interpretatie
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‘Chef!’, mevrouw Maes klinkt verontrust, ‘ik heb de eerste enquêtes gelezen van gasten die het 
kookarrangement boekten. Ze zijn niet onverdeeld enthousiast. De ontbijtsessie valt blijkbaar niet echt 
in de smaak. Er spreekt zelfs iemand van een ochtendhumeur. Je had een slechte dag, veronderstel 
ik?’ De chef legt uit dat er inderdaad een weekend is geweest waar de sfeer ‘s ochtends niet echt 
super was. ‘Maar volgens mij ligt dat niet aan je chef’, grinnikt de chef, ‘Ik heb mijn best gedaan om 
het koppel dat te laat was zo snel mogelijk in de groep te krijgen. Het was niet makkelijk om alles nog 
eens van begin tot einde te herhalen. Bij de ochtendsessie zijn er trouwens regelmatig mensen te laat. 
Zouden we die niet beter annuleren?’ Mevrouw Maes vindt de conclusie wat te voorbarig. ‘Neen, want 
de	reactie	van	andere	gasten	op	de	ochtendsessie	is	dan	weer	uitermate	positief.	Hier	lees:	“...vooral	
de bereidingen van de brunchgerechten waren een openbaring...”, leuk toch? Is het geen oplossing 
om de sessie wat te verlaten, al was het een half uur?, probeert mevrouw Maes. ‘Dan kom ik wel in 
de problemen met de voorbereidingen voor het middagmaal van de andere gasten.’ Mevrouw Maes 
en de chef spreken af dat ze de ochtendsessie kritisch zullen volgen, maar dat ze voorlopig nog geen 
wijzigingen doorvoeren. ‘Als er nog klachten bijkomen, zoeken we naar een oplossing.’ Mevrouw Maes 
is tevreden over de eerste resultaten. Het aantal boekingen zit in stijgende lijn, al blijft het wel onder 
de verwachtingen van de chef. Het is niet zo’n overdonderend succes als hij dacht. Mevrouw Maes is 
echter zeer tevreden over de overige reactie van de gasten. ‘Niets dan positieve commentaren op de 
website. Ik denk dat het een product is dat moet groeien. Het best verkopende arrangement zal het 
misschien wel niet worden, maar de klanten geven het wel een hoge rating. Zolang wij ervoor zorgen 
dat het een winstgevend product is, kan het voor mij in het gamma blijven. Gelukkig is het ook niet 
ons enige arrangement. De vaste klanten wisselen trouwens graag eens af. Volgende week zijn we 
één jaar bezig, dan zal ik alle cijfers eens grondig bekijken en eventuele aanpassingen met de chef 
bespreken.  

Om over na te denken

• Hoe gaat u na of uw klanten tevreden zijn?

• Hoe interpreteert u cijfers?

• Hoe kan u een product bijsturen of optimaliseren?
 ?

6.1 Evaluatietechnieken
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Er bestaan verschillende manieren om de impact van een nieuw product te evalueren. 
U kan zowel kwalitatief als kwantitatief evalueren. U zal enerzijds moeten nagaan of 
er voldoende interesse is in het nieuwe product en anderzijds of de toeristen tevreden 
zijn over het nieuwe product.

U kunt nagaan:

 • of het product rendabel is;

 • welk aandeel het nieuwe product heeft in de totale omzet; 

 • of de klanten tevreden zijn;

 • of er voldoende vraag is naar het product;

 •	 hoe	de	toeristen	uw	nieuwe	product	percipiëren.

Gun het nieuwe product een groeiperiode, maar bepaal wel op voorhand wanneer u 
de cijfers en de resultaten gaat evalueren en interpreteren.
U zou in principe op verschillende momenten van de levenscyclus de evaluatie moeten 
herhalen. Zorg er dan wel voor dat u telkens volgens dezelfde criteria beoordeelt.

Welke gegevens kunt u gebruiken voor analyse?

Verkoopcijfers: In hoofdstuk 1 kon u al lezen dat verkoopcijfers en een analytische 
boekhouding veel onthullen. Cijfers komen er niet zomaar. U moet ze bijhouden, sa-
menbrengen in statistieken en regelmatig interpreteren. Hanteert u een analytische 
boekhouding, dan kan u verschillende onderdelen vergelijken en prognoses maken 
voor andere toeristische perioden. (Zie ook ‘Toerist aan de haak’).).

Klantenbevraging: Een eenvoudig enquêteformulier wordt helemaal niet als storend 
ervaren. Vertel er wel bij dat u het doet om de service te optimaliseren en dat u 
de	informatie	niet	zal	gebruiken	voor	commerciële	doeleinden.	U	mag	trouwens	niet	
zomaar informatie van klanten verzamelen. De wet op de privacy verbiedt u om per-
soonlijke gegevens op te slaan en te misbruiken. U kan de enquêteformulieren ook 
anoniem laten invullen.

Enkele tips:

 • stel niet teveel vragen;

 • laat de gasten eventueel anoniem invullen; 

 • stel zowel kwalitatieve (wat vond u ervan?) als motivationele (waarom houdt  
  u ervan?) vragen; 

 • let op met open vragen, het is moeilijk om de antwoorden te verwerken;

 • stel liever gesloten vragen en geef antwoordmogelijkheden;

 • de enquête mag maximum tien minuten in beslag nemen;

 • bedank de gasten voor hun inspanning met een kleine beloning.

Web 2.0: Sommige toeristische uitbaters zijn bang van feedback van klanten. Stel 
dat de kritiek te negatief is. Nochtans bieden reviews en ratings veel input over uw 
product. U oordeelt zelf wel of de commentaar terecht is of eenmalig. Scoort u over de 
hele lijn minder goed dan u zelf dacht, dan is het misschien tijd om uw product bij te 
schaven of verder te analyseren. Alles hangt af van de manier waarop u omgaat met 
gastenboeken op internet. U kan wel degelijk feedback sturen door concrete vragen 
te stellen of opmerkingen te kaderen. (Zie ook ‘Het noodzakelijke internet’)
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6.2 Gegevensverwerking en 
interpretatie

Hoe gaat u om met evaluaties? Het is goed om cijfers te hebben en er conclusies uit 
te trekken, maar wat gaat u ermee aanvangen? 
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Tien veel voorkomende fouten:
 1. de evaluatieperiode is te kort en u trekt te snel conclusies;

 2. u gebruikt alleen absolute cijfers, zonder te zoeken naar oorzaken en oplossingen;

 3. u houdt teveel rekening met het uiterlijke succes van de concurrentie (het andere hotel maakt  
  misschien verlies met zijn arrangementen);

 4. u hanteert te weinig criteria waardoor de beoordeling te eng is;

 5. u analyseert alleen cijfers in functie van te verwachten resultaten;

 6 de bevraagde groep toeristen was te klein, te divers of niet divers genoeg;

 7. de conclusies zijn verkeerd, te voorbarig of nietszeggend;

 8. een kwalitatieve bevraging ontbreekt;

 9. de oplossingen zijn te drastisch;

10. u doet niet meer aan vernieuwing omwille van negatieve resultaten.
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7. Tot Slot
7.1 Nieuwe producten ontwikkelen  
      in 8 stappen

7.2 Breinbrekers
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 1. Verwerf inzichten in uw organisatie. 
  Maak een SWOT-analyse en zoek naar uw USPs.

 2. Maak u los van vaste waarden, laat vooroordelen achterwege en leer creatief denken.

 3. Zoek inspiratie bij collega’s en concurrenten, in andere markten, in het buitenland en op niet  
  voor de hand liggende plaatsen.

	 4.	 Breng	mensen	samen	en	luister	naar	hun	ideeën.

	 5.	 Verzamel	ideeën	en	groepeer	ze,	onderzoek	hun	mogelijkheden	en	haalbaarheid.

	 6.	 Werk	de	beste	ideeën	uit	en	test	ze.

 7. Werk een lanceringsplan uit.

 8. Evalueer en stel bij.
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7.1 Nieuwe producten ontwikkelen 
in 8 stappen

Onderstaand stappenplan kan gebruikt worden als leidraad. 
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 1. Innovatie en productontwikkeling zijn twee totaal verschillende dingen. 

 2. Bij productontwikkeling is creativiteit ondergeschikt aan zakelijk inzicht. 

 3. Creatieve producten hebben een kortere levenscyclus dan traditionele producten. 

 4. Een arrangement mag niet te ingewikkeld zijn.

 5. De verkoopprijs van een arrangement is ondergeschikt aan de creatieve invulling. 

 6. Nieuwe producten zijn niet noodzakelijk vernieuwende producten. 

 7. Vernieuwende producten zijn niet noodzakelijk nieuwe producten. 

	 8.	 Het	profiel	van	de	hedendaagse	toerist	is	in	se	niet	anders	dan	het	profiel	van	de	toerist	van	tien	 
  jaar geleden.

 9. Beter één product dat goed verkoopt dan tien producten die iets minder goed verkopen.

 10. Nieuwe toeristische producten vragen geen creatieve geest, maar empathie en consumenteninzicht. 

7.2 Breinbrekers

Bedenkingen en opmerkingen omtrent onderstaande stellingen vindt u op de volgende 
pagina’s.
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Genuanceerde breinbrekers

1. Innovatie en productontwikkeling zijn twee totaal verschillende dingen. 
Innovatie en productontwikkeling zijn twee totaal verschillende dingen. 
U kunt perfect nieuwe producten ontwikkelen zonder innovatief te zijn.
Nieuw heeft verschillende betekenissen. Wanneer een product voor het eerst in uw 
aanbod verschijnt, dan is het voor u nieuw, maar daarom nog niet voor de markt 
of de toerist. Innovatie resulteert in een nieuw elan, vooruitgang, klaar zijn voor de 
toekomstige markt en anticiperen op belangrijke trends. In toerisme is innovatie heel 
belangrijk omdat de hedendaagse toerist vernieuwing zoekt. Wie innoveert moet wel 
aan productontwikkeling doen.
Innovatie	heeft	te	maken	met	perceptie	door	externe	waarnemers.	Een	“gat	in	de	markt”	
vinden is niet noodzakelijk innovatief zijn. Het heeft te maken met een opportuniteit.

2. Bij productontwikkeling is creativiteit ondergeschikt aan zakelijk inzicht.
Productontwikkeling die alleen tot doel heeft de omzet en de winst te verhogen, zoekt 
in eerste instantie naar blockbusters, producten die goed verkopen. Dat hoeven 
niet noodzakelijk creatieve producten te zijn, wel producten die hun degelijkheid en 
populariteit al bewezen hebben. Het is echter belangrijk een productmix te maken 
van zowel blockbusters als nicheproducten. Nicheproducten kunnen deel uitmaken 
van	 een	 commerciële	 of	 marketingcommunicatiestrategie.	 Een	 nicheproduct	 kan	
interessant	zijn	om	persaandacht	te	genereren	of	zich	te	profileren.
U moet altijd een evenwicht vinden in zakelijk inzicht en creativiteit. Als uw klanten 
creativiteit belangrijk vinden, dan heeft u die creativiteit ook nodig. U moet ten allen 
tijde de rendabiliteit in de gaten houden.

3. Creatieve producten hebben een kortere levenscyclus dan traditionele producten. 
Creatief is geen synoniem voor trendy. Een creatief product kan, als het goed is, 
uitgroeien tot een klassieker. Trendy producten hebben een kortere levenscyclus dan 
klassieke of traditionele producten. Ouderwets is nog iets anders. Een klassieker is 
zelden ouderwets, maar eerder tijdloos.

4. Een arrangement mag niet te ingewikkeld zijn.
Een	ongelooflijk	creatief	arrangement	met	heel	veel	leuke	onderdelen	werkt	niet.	U	
moet het beheersbaar, begrijpbaar en ‘belevingsvatbaar’ houden. Hou het simpel.

5. De verkoopprijs van een arrangement is ondergeschikt aan de creatieve invulling. 
Een nicheproduct mag duur zijn zolang er maar een kritische massa voor bestaat. 
Elke toerist reageert immers anders op kortingen en creatieve aanbiedingen. Een 
overnachting kan helemaal ondergeschikt zijn aan de cultuur- of sportbeleving op 
vakantie, terwijl voor andere toeristen het charmant verblijf in een sympathieke en 
creatieve omgeving net een onderdeel is van die vakantiebeleving. Het is niet omdat 
een bepaald type product in bulk verkocht wordt, dat elke winkelier dat product moet 
aanbieden.	De	keuze	tussen	prijs	of	inhoud	hangt	af	van	uw	profiel.	Op	het	einde	van	
de rit zullen twee identieke producten toch vergeleken worden op prijs. 
In de wereld van de antiekhandel is er een gezegde: ‘een voorwerp heeft de waarde 
die de zot er voor wil betalen’. De prijs moet in relatie staan tot de inhoud, de werkelijke 
kostprijs en vergelijkbare aanbiedingen.

6. Nieuwe producten zijn niet noodzakelijk vernieuwende producten. 
U kunt perfect nieuwe producten lanceren zonder vernieuwend te zijn. Installeer 
een nieuwe traditionele speeltuin en u heeft een nieuw product. Vernieuwend in de 
vrijetijdssector is de speeltuin daarom niet.

7. Vernieuwende producten zijn niet noodzakelijk nieuwe producten. 
Neem een bestaand product, plaats het in een totaal andere context of omgeving en 
u	creëert	 een	vernieuwend	product.	Zoek	 inspiratie	 in	andere	 sectoren.	Misschien	
bestaan er producten of afgeleiden van producten die u kunt toepassen in toerisme. 
Wie	weet	lanceert	u	een	ongelooflijk	vernieuwend	aanbod.
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8.	Het	profiel	van	de	hedendaagse	toerist	is	in	se	niet	anders	dan	het	profiel	van	de	
toerist van tien jaar geleden.
Een toerist wil zijn dagelijks patroon in meer of mindere mate doorbreken. Op welke 
manier hij dat doet, hangt af van zijn interesses, het aanbod en de tijdsgeest. Daarom 
is het interessant om de maatschappelijke trends te kennen. 
De toerist als mens verandert niet danig, maar zijn omgeving maakt wel dat hij zijn 
gedrag aanpast.

9. Beter één product dat goed verkoopt dan tien producten die iets minder goed 
verkopen.
Een gevaarlijke stelling. Het ware makkelijk, maar wat als de markt dat ene product 
plots niet meer wil. Het kan ook een strategie zijn. Het is best mogelijk dat u op korte 
tijd rijk wordt van een winstgevend product met een relatief korte levenscyclus. In 
de toeristische sector is een voldoende gevarieerd aanbod echter cruciaal. Toeristen 
willen kiezen. Als u hen een product opdringt, haken ze af. De keuzevrijheid is eigen 
aan de sector. Bovendien is een eenzijdig aanbod risicovol. Er moet maar één ding 
misgaan om voor een catastrofe te staan.

10. Nieuwe toeristische producten vragen geen creatieve geest, maar empathie en 
consumenteninzicht. 
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8 Bijlagen
8.1 Begrippen

8.2 Bronnen
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8.1 Begrippen

•  Primair toeristisch product (Vlaanderen als vakantiebestemming): het fysisch en 
stedelijk landschap, de attracties en bezienswaardigheden, de evenementen en de 
concentratie	van	kennis-	en	beslissingscentra.	Voorbeelden:	fiets-	en	wandelroutes,	
toeristische	attracties,	het	profiel	van	het	landschap,	speeltuinen.	

•  Secundair toeristisch product (Vlaanderen als vakantiebestemming): de horeca, 
waaronder de logiessector, het congres- en seminariewezen en het winkelaanbod. 
Voorbeelden:	fietsverhuurcentra,	B&B	en	hotels,	streekproductencentra.	

•  Kernproduct: belangrijkste product van een bedrijf dat de basis vormt van de 
kernactiviteit. Voor een hotel zijn dat de overnachtingen in de kamers, voor een 
touroperator een bepaald type reis.

•  Nevenproduct:  bij- of nevenproducten van een bedrijf die samen met de 
kernproducten het totale aanbod vormen. Voor een hotel zijn dat eventueel 
streekproducten, kaartjes, cd’s of recreatieve routes die worden aangeboden.

•  Fysieke productontwikkeling: De fysieke inrichting en ontwikkeling van de 
toeristische accommodatie nodig voor de organisatie van zowel primaire als 
secundaire toeristische producten. Voorbeelden: Bewegwijzering van recreatieve 
routes, bouw van nieuwe attracties en renovatie van monumentaal erfgoed zoals 
molens en fabrieken, inrichting van streekbezoekerscentra, nieuwe inrichting 
van campings, hotels en B&B’s, herbestemming van plattelandsbedrijven of 
monumenten.

•  Commerciële productontwikkeling:	Organiseren,	profileren	en	vermarkten	van	
zowel	primaire	als	 secundaire	 toeristische	producten.	Voorbeelden:	 creëren	van	
arrangementen, dagtrips, themaroutes, toeristische pakketten, tijdelijke acties, 
voordeelpassen, combinatieprogramma’s, samenwerkingsverbanden, verdeel- en 
distributiesystemen, niche- of doelgroepbenadering.

•  Nieuwe producten: Wat is voor u een nieuw product? Een product dat nieuw 
geïntroduceerd wordt in uw bestaande aanbod (binnen het kader van uw 
businessplan) of een product dat nieuw is voor de toeristische markt in Vlaanderen? 
Of spreekt u pas van een nieuw product als het gaat om een trend of een 
gloednieuw of innovatief product zoals destijds het Formule 1 hotelconcept of de 
introductie van virtuele 3D–reconstructie van ruïnes een vijftiental jaar geleden. 
En wat met verbeterde producten? Arrangementen die u aanpast in functie van 
een meer hedendaagse gastronomie, zijn dat nieuwe producten? De mate waarin 
een product echt als nieuw of innovatief wordt bestempeld, hangt af van de markt 
waarin uw bedrijf of organisatie actief is. 

•  Innovatie:	 ‘Het	 invoeren	 van	 nieuwe	 ideeën,	 goederen,	 diensten	 en	 pro- 
cessen’ (volgens Wikipedia), ‘Invoering van iets nieuws’ (volgens Van Dale), 
‘Elke vernieuwing of verbetering aan een product, dienst of proces die de 
bestaande systemen, regels of gewoonten naar een hoger niveau tilt’ (volgens 
SPITS 2007, de innovatieprijs van de Vlaamse overheid). In vele gevallen wordt de 
link gelegd met technologische innovaties, maar in een open benadering heeft het 
veeleer met een vernieuwende ingesteldheid te maken. 

•  Creativiteit: ‘Scheppingsvermogen’ (volgens Van Dale). ‘Het vermogen om nieuwe 
en/of ongebruikelijke oplossingen voor bestaande problemen te vinden, ook een 
gedragsvorm (attitude) die ontwikkelend en voortbrengend is.’ (volgens Wikipedia). 
Volgens andere bronnen is creativiteit ook de vaardigheid om originele oplossingen 
te bedenken. Een vaardigheid kan aangeleerd worden, dus ook creativiteit. Meer 
info over ondernemeningscreativiteit vindt u op www.flandersdc.be.

•  AIDA: communicatiedoelstellingen: Aandacht trekken, Interesse opwekken, een 
Drang	creëren,	aanzetten	tot	Actie.
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8.2 Bronnen

Statistieken en onderzoeksresultaten

- Belgische statistieken: www.statbel.fgov.be
- Toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be
- Steunpunt buitenlands beleid, toerisme en recreatie:
 www.kuleuven.be/steunpunttoerisme

Inspiratiebronnen

- www.flandersdc.be
- www.nxt.be
- www.west-vlaanderen.be/milieuzorgboekje
- www.beckx-x.be
- www.trendwatching.com
- www.trendslator.nl
- www.toeristaandehaak.be
- www.spiegelmijnsite.be
- www.toerismevlaanderen.be
- www.unizo.be/innovatie
- www.voka.be
- www.tripadvisor.nl
- www.weekendesk.com
- www.vlaanderen-vakantieland.be
- www.groenesleutel.be
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