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Voorwoord
World Wide Web… Amper 25 jaar geleden was het er niet en misten we het dus niet, 
het internet. Vandaag is het er… overal en altijd. In de toeristische sector speelt de 
‘online wereld’ een onmiskenbare rol. De Vlaamse logiesuitbater is zich bewust van 
het belang van de online wereld. Meer dan 94 procent van de Vlaamse hotels hebben 
de voorbije jaren immers een eigen website gebouwd. 

Een website met leuke sfeerbeelden van uw accommodatie is voor de e-toerist ech-
ter al lang niet meer voldoende. De surfer wil vandaag de dag ook online kunnen boe-
ken. Horen we u nu al denken: ‘Mijn klanten boeken niet online, maar zijn tevreden 
dat ze me telefonisch kunnen bereiken of via e-mail kunnen reserveren…’? Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit op korte termijn waar kan zijn. Tegelijkertijd weten we echter 
dat dergelijke aanpak in de (nabije) toekomst niet houdbaar zal zijn.

Wil u uw omzet behouden en zelfs doen stijgen, dan zal ook u een online strategie 
moeten opbouwen. Toerisme Vlaanderen wil u als logiesuitbater hierbij helpen door 
informatie en vorming te bieden. De vormingsbrochures ‘Het noodzakelijke internet’ 
en ‘De toerist heeft altijd gelijk’ zijn waardevolle informatiebronnen die u ondersteu-
nen bij uw eerste stappen op het internet. Aan de hand van de vormingsbrochure 
die nu voor u ligt ‘De toerist koopt online… Bij u?’ leiden we u nog een stapje verder 
op pad in de virtuele wereld. We trachten ervoor te zorgen dat u door de bomen het 
internetbos ziet, zodat ook u van het wereldwijde web een efficiënt verkoopskanaal 
kan maken. 

Willen we Vlaanderen verder op de internationale kaart zetten, dan moeten we ook 
zorgen dat we met zijn allen op een professionele manier op internet aanwezig zijn. 
Hoe meer toeristische actoren mee op deze trein springen, hoe groter de kans dat 
– ook in de toekomst – meer vakantiegangers hun weg naar Vlaanderen en dus naar 
uw zaak vinden.

Ik wens u alvast een succesvolle online ervaring!

Peter De Wilde
Administrateur-generaal
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1 Hoe internet  
je leven verandert…

Inleiding
Als je zelf even nadenkt over hoe internet je leven heeft veranderd, dan besef je met-
een dat wij dankzij het internet veel beter geïnformeerd zijn dan voorheen. Nieuws 
en informatie worden sneller toegankelijk, Google en andere zoekmachines maken 
opzoeken veel eenvoudiger en sneller. Alle informatie die we nodig hebben, vinden 
we online, binnen een paar seconden. 

Een getuigenis: ‘…internet is net als een krant voor mij. Ik check het meermaals per 
dag en ben veel beter op de hoogte van wereld-, regionale en lokale gebeurtenissen. 
Ik kan veel sneller en makkelijker over deze informatie beschikken dan vroeger via 
kranten, magazines of door naar televisie te kijken en radio te luisteren…’

Met één muisklik zijn we direct verbonden met familie en vrienden. Facebook en 
andere virtuele netwerken brengen ons snel en makkelijk in contact met oude, maar 
vaak ook met nieuwe relaties die wij online leren kennen. En we sturen meer e-mails 
dan ooit. Onze wereld lijkt daardoor kleiner dan voorheen. 

Tenslotte heeft het World Wide Web een deel van onze dagdagelijkse routines effi-
ciënter gemaakt: een boek kopen, muziek downloaden, bankverrichtingen doen,  Het 
kan allemaal makkelijk vanachter je scherm. En dit 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

Kortom: je kunt zaken doen waar en wanneer je maar wilt. Internet maakt niet langer 
enkel ‘deel’ uit van ons leven: het bepaalt mee ons leven. 

Meer dan 300 miljoen surfers  
in Europa
Binnen de Europese Unie alleen al zijn er meer dan 300 miljoen surfers. Meer dan 
65 procent van de totale Europese bevolking krijgt dagelijks via het internet een 
beeld op de rest van de wereld. De internetpenetratie in België en bij onze buren is 
de laatste  jaren sterk toegenomen, maar leunt nog steeds aan bij het gemiddelde. 
Neder land, met een internetpenetratie van meer dan 85 procent, behoort tot één van 
de uitschieters. 

Niet enkel kijken, maar ook kopen
De surfer gebruikt het net niet alleen om informatie te verzamelen, maar gaat ook 
online om te kopen. Het voorbije jaar heeft meer dan 32 procent van de Europese 
internetgebruikers – 1 op 3 dus – online een aankoop verricht. 

Onderstaande cijfergegevens geven een overzicht van alle individuen die een online 
aankoop verricht hebben.

1

2

3

Internetpenetratie: het percentage aan internetgebruikers op de totale bevolking.
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Binnen de Europese Unie zijn er wel opvallende verschillen. In Nederland, Duitsland 
en Groot-Brittannië is de drempel om virtueel te shoppen laag: meer dan 1 op 2 heeft 
er online al een aankoop gedaan. In ons eigen land shopt voorlopig ‘slechts’ 1 op de 
5 Belgen online.

Internet wordt het meest gebruikt  
om vakanties te reserveren!
Meer dan 46 miljoen Europeanen hebben het voorbije jaar hun vakantie online gere-
serveerd. Met een omzet van ongeveer 58,5 miljard euro maakt dit van Europa de 
grootste online reismarkt ter wereld. 

Het online kanaal blijft aan belang inwinnen binnen de vakantiemarkt. In 2008 no-
teerde de online verkoop een groei van 17 procent (versus 3 procent voor de totale 
reismarkt). 

4

* Percentage van de totale bevolking tussen 16 en 74 jaar  
die een online aankoop deed voor privé-doeleinden

2004 2005 2006 2007 2008

Europese Unie 20% 24% 26% 30% 32%

België - 16% 19% 21% 21%

Duitsland 37% 42% 49% 52% 53%

Frankrijk - - 22% 35% 40%

Nederland 24% 42% 48% 55% 56%

Groot-Brittannië 37% 44% 45% 53% 57%

Bron: Eurostat juli 2009 

*

Bron: Carl H. Marcussen, Centre for regional and Tourism research, March 2009

Volgende elementen zijn niet meegenomen in de inschatting van de online vakantiemarkt: online verkoop aan 

niet-Europeanen, telefonische verkoop naar aanleiding van een search via internet, reservatie via e-mail of via 

reservatieformulier.
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Concreet betekent dit dat 2 op de 5 boekingen online gemaakt worden.

Ook hier zijn er belangrijke verschillen tussen de Europese landen: 

Waarom koopt een toerist online? Vooral omdat hij dit makkelijker vindt én omdat het 
sneller gaat. Een andere reden voor een toerist om online zijn vakantie te regelen, is 

de prijs. Hij gaat er vanuit dat hij online aan ‘de beste’ prijs kan boeken. En het laatste, 
belangrijke voordeel voor de online koper: het World Wide Web is 24 uur op 24 en 
7 dagen op 7 beschikbaar.

Online boekingen worden  
alleen maar belangrijker
Niemand van ons heeft een kristallen bol en kan de toekomst exact voorspellen. Maar 
als we rondom ons naar een aantal trends kijken, dan kunnen we er rustig vanuit gaan 
dat internet – ook voor de Vlaamse logiesuitbaters – alleen nog maar belangrijker zal 
worden.

Trend 1 Internetgebruik blijft stijgen

Studies wijzen uit dat het aantal internetgebruikers binnen de Europese Unie binnen 
de vijf jaar zal toenemen tot 375 miljoen gebruikers. Dat is 35 keer de totale Belgische 
bevolking.

Trend 2 Mobiel internet maakt het World Wide Web 
nog toegankelijker

Door de komst van het mobiele internet kan je altijd en overal op het net via je GSM, 
Blackberry, … Niet alleen het aantal surfers zal verder toenemen, maar meer mensen 
gaan ook vaker gebruik maken van het net.

5

*
Aandeel online verkoop/totale reismarkt

België 25%

Nederland 42%

Frankrijk 16%

Duitsland 27%

Groot-Brittannië 45%

Bron: Eurostat juli 2009 
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Trend 3 Aankoopgedrag van surfer evolueert

Het element veiligheid rond online betalen ligt bij veel mensen nog gevoelig. Vaak 
zijn het diegenen die nog nooit een online aankoop verricht hebben die deze onzeker-
heid als drempel voor een online aankoop naar voren schuiven. Na een eerste online 
aankoop staat men hier anders tegenover en ontstaat er een soort gewenning. Het 
vertrouwen in betalingsveiligheid zal de komende jaren toenemen.

De evolutie naar een verdere beveiliging van de betalingen zal een positieve impact 
hebben op het aankoopgedrag online.

Trend 4 Toenemend belang van de nieuwe generatie 
‘digital natives’

De ’digitale immigranten’ zijn mensen geboren voor 1974. Tijdens hun jeugd commu-
niceerden ze met hun vrienden en familie niet via het internet. Alledaagse contacten 
verliepen per telefoon, face-to-face of zelfs per brief. Als ze op vrijdagavond een uitje 
organiseerden, werd er gebeld om af te spreken. Vanaf de late jaren negentig ont-
dekt deze generatie de nieuwe technologieën: e-mail vervangt de fax, een Blackberry 
geeft je overal toegang tot internet en je e-mails en met Google kan je binnen enkele 
seconden de nodige informatie opzoeken. Bij elke technologische vooruitgang onder-
vinden deze zogenaamde ‘digital immigrants’ hoe ze de technologie efficiënt kunnen 
gebruiken.

De ‘digital natives’ – geboren na 1974 – gaan anders om met hedendaagse technolo-
gieën. Voor hen zijn Facebook, Google en e-mails geen middel, maar een noodzaak: 
het is gewoon de manier waarop zij met elkaar communiceren. Het World Wide Web 
maakt inherent deel uit van hun leven en cultuur. Deze generatie gaat ook veel mak-
kelijker om met online kopen en is gewoon dat alles binnen bereik van een paar 
muisklikken is… 

Deze ‘digital natives’ zijn jouw klanten van morgen. Hun houding tegenover deze 
nieuwe media bepaalt jouw toekomstige strategie.

Trend 5 De last-minute trend heeft een impact  
op online reservaties

De consument gaat – en dat geldt zeker voor zijn korte vakanties – steeds korter op 
de bal spelen. Deze evolutie is al een paar jaar aan de gang, maar wordt – mede door 
de huidige economische situatie – steeds belangrijker. Als de toerist beslist heeft om 
er tussenuit te trekken, wil hij ook niet meer wachten op een bevestiging of antwoord 
van een hotelier, reisagent of touroperator. Hij wil ‘hier en nu’ een antwoord. Internet 
geeft hem toegang tot online beschikbaarheden. Zo weet hij onmiddellijk of een ac-
commodatie al dan niet beschikbaar is. 
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Trend 6 Amerikaanse trends waaien over naar  
het Europese vasteland

Dikwijls zien we dat trends uit de Verenigde Staten met enkele maanden (of jaar) 
vertraging naar het Europese continent komen overgewaaid. Interessant om weten 
is dat Amerikaanse hoteliers nu al aangeven dat meer dan 50 procent van hun boekin-
gen op het web gemaakt wordt. 

Verlies geen kostbare tijd!
Trends en cijfers tonen nu al aan dat het niet langer volstaat om een website te heb-
ben en dus in de ‘etalage’ aanwezig te zijn. De surfer moet de virtuele winkel kunnen 
binnenstappen en zijn wensvakantie ‘hier en nu’ kunnen reserveren. Ook jouw ac-
commodatie… als je tenminste online boekbaar bent.

Je klant online boekingsmogelijkheden bieden, is dus van het allergrootste belang.

 

6
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2 Begin bij jezelf

Inleiding

Internet is het belangrijkste verkoopskanaal voor de (nabije) toekomst. In deze vor-
mingsbrochure vind je tips om je ideale online strategie op te zetten en de eerste 
stappen in revenue management te zetten. 

Het is aan jou om de juiste aanpak te definiëren: alles is afhankelijk van jouw type 
accommodatie en het profiel van jouw klant. Elke situatie is verschillend. Jouw ideale 
online verkoopsstrategie kan totaal nutteloos zijn voor een collega-logiesuitbater.

Vooraleer te starten met het bepalen van een volledige online strategie, is het echter 
verstandig om een blik te werpen op je huidige website. Een performante eigen web-
site is immers de basis voor het starten met online verkoop . 

Bekijk je site door de ogen  
van een potentiële klant
Sta even stil bij je huidige website. In welke mate stemt die overeen met de criteria 
die jouw klant zoekt? Aan de hand van onderstaande checklist, krijg je snel een zicht 
op mogelijke actiepunten.

Zichtbaarheid en vindbaarheid

score: …… /10

Probeer even in de huid van jouw potentiële klant te kruipen: welke zoektermen zou 
die gebruiken om een geschikte accommodatie te vinden? Is dat bijvoorbeeld ‘B&B in 
Gent’, ‘fietsen in de Vlaamse Ardennen’ of ‘goedkoop hotel in Limburg’?

Hou rekening met de nationaliteit van je potentiële klant. Als je hoofdzakelijk Duitse 
klanten hebt, kan je best de zoekcriteria in het Duits ingeven.

Probeer algemene zoektermen te gebruiken. Het is logisch dat een klant bij het inge-
ven van de naam van je hotel jouw accommodatie terugvindt. Vraag is of die poten-
tiële klant de naam van je accommodatie al kent?

1

Sinds mevrouw Maes het idee opvatte om een hotelletje in Veurne over te nemen 
en ze een nieuw concept voor het hotel lanceerde, is ze ook intensief bezig met haar 
website. In de vorige vormingsbrochures, kon je haar al volgen en zagen we hoe ze de 
eerste succesvolle stappen op het net zette. Internet is echter geen statisch gegeven. 
Alles verandert en ook mevrouw Maes beseft dat het nu tijd is om haar online strategie 
onder de loupe te nemen. ‘Hoe zorg ik ervoor dat de surfer mijn hotelletje in Veurne 
vindt en online bij mij reserveert…’

2
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Geef deze zoektermen in in de meest gebruikte zoekmachines (zie bijlage 1) relevant 
voor jouw klant en kijk of je accommodatie op de eerste twee pagina’s met zoek-
resultaten staat.

Indien je voor geen van beide zoektermen op de eerste twee pagina’s verschijnt, is je 
score nul op tien. Dit betekent dat jouw website niet optimaal is voor zoekmachines. 
Je zal hierdoor potentiële omzet missen.

Indien je voor één van beide zoektermen op de eerste twee pagina’s verschijnt, is je 
score vijf op tien.

Indien je voor beide zoektermen op de eerste twee pagina’s verschijnt, is je score 
tien op tien.

Lay-out en inhoud

score: …… /10

Kijk kritisch naar je site. Probeer ook hier in de huid van je potentiële klant te kruipen . 
Het is niet makkelijk om zelf objectief naar je site te kijken. Vraag desnoods de mening  
van mensen om je heen. 

Zoekterm

1.

2.

Vink de criteria aan die voor jouw site van toepassing zijn:

 Een professioneel en stijlvol design /2

 Beschikbaar in verschillende relevante talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) /1

 Kwalitatief en gevarieerd beeldmateriaal, relevant voor jouw accommodatie /1

 Correcte en volledige informatie rond de faciliteiten van je accommodatie /1

 Videobeelden van je accommodatie /1

 Adresgegevens – routeplanner die de surfer makkelijk kan downloaden of printen /1

 Gastenboek – feedback van andere klanten (eventueel een link naar sites zoals zoover.be,  
reiswijzer.nl, Tripadvisor.com, …)

/1

 Mogelijkheid om in te schrijven voor een nieuwsbrief /1

 Vlotte, interessante meerwaarde-informatie die op regelmatige basis wordt aangepast en actueel is /1



Copyright Toerisme Vlaanderen 2009 10

Functionaliteiten en toegankelijkheid

score: …… /10

Technologie

score: …… /10

Jouw totale score

Evalueer je site op de volgende criteria:

 Een gebruiksvriendelijk en duidelijk navigatiemenu /3

 Op de homepagina kan je duidelijk zien wat de verschillende mogelijkheden zijn op de site /3

 Beelden verschijnen snel zonder foutmelding /2

 De lay-out van je site verandert niet als je deze opent op een andere computer of  
via een andere browser

/2

Vink aan wat van toepassing is op jouw site:

 Je kan zelf de inhoud van je site veranderen en nieuwe pagina’s toevoegen door  
het gebruik van een content management systeem

/2

 Je checkt je e-mails minstens drie maal per dag en geeft onmiddellijk antwoord /2

 Een klant kan online reserveren op je site en kan betalen met kredietkaart /3

 Je hebt een betrouwbare webhost en je site is nooit slachtoffer geweest van  
technische problemen of virussen

/1

 Je hebt toegang tot de bezoekersstatistieken van je site /2

Zichtbaarheid en vindbaarheid /10

Lay-out en inhoud /10

Functionaliteiten en toegankelijkheid /10

Technologie /10

Jouw score /10
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Aan de hand van onderstaand schema kan je jouw prioriteiten bepalen.

Scenario 1 
maak van je website een prioriteit
Je site voldoet niet aan de basisvoorwaarden waardoor je potentiële omzet mist. We 
raden je aan om actie te ondernemen en de website bovenaan je prioriteitenlijstje te 
zetten. Neem alvast de tijd om de vormingbrochures ‘Het noodzakelijke internet’ en 
‘De toerist heeft altijd gelijk’ door te nemen.

3.1 Een succesvolle website is  
het resultaat van specialistenwerk

Werk samen met een professioneel bedrijf om je website te ontwikkelen. Internet is 
de voorbije jaren dermate geëvolueerd waardoor deze bedrijven zich verplicht zagen 
om zich te gaan specialiseren. Wil je op termijn een succesvolle online aanpak, dan 
kan je niet langer met een grafisch ontwerper of enkel met een webontwikkelaar 

jouw 
resultaat:

0-20 
punten

35-40 
punten

je site voldoet niet 
aan de basisvoor-
waarden. Je mist 
potentiële omzet.

21-34 
punten

je bent op de goede 
weg: een aantal 

elementen om tot een 
performante site te 

komen, zijn aanwezig.

je website voldoet aan 
de vereisten van de 

hedendaagse e-toerist.

maak van  
je website  

een prioriteit.

probeer je website  
te verbeteren en  

denk aan een online 
verkoopsstrategie.

focus op een duide-
lijke online verkoops-

strategie.

3

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=482
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=712
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samenwerken. Je hebt er alle baat bij om een partner te zoeken die de nodige kennis 
heeft van de verschillende deelaspecten, zoals webdesign, webprogrammering en 
zoekmachine-optimalisatie. Je hebt ook een aanspreekpunt nodig, een projectmana-
ger die tegelijkertijd een online marketingspecialist is.

Als je enkel met een grafisch ontwerper samenwerkt, zal je site er waarschijnlijk 
prachtig uitzien. De kans is echter reëel dat nieuwe klanten hem niet vinden tijdens 
hun zoektocht op het internet. Een grafisch ontwerper heeft meestal een basisken-
nis van programmering in HTML, maar kan een techniek gebruiken van een aantal 
jaren geleden en niet weten hoe je bijvoorbeeld een efficiënt content management 
systeem koppelt aan je site.

Werk je enkel met een webprogrammeur, dan kan het gebeuren dat de ‘look & feel’ 
van je site jouw doelgroep niet aanspreekt. Je zal ook een online marketingspecialist 
nodig hebben om ervoor te zorgen dat je teksten op een dergelijke manier geschreven 
zijn dat de zoekmachines jouw site herkennen en opnemen in de zoekresultatenlijst. 
Kortom: design, programmering en online marketing zijn stuk voor stuk specialisaties 
die de kennis van een team vereisen.

3.2 Welk kostenplaatje kan je verwachten?

Werken met een team van verschillende specialisten hoeft niet noodzakelijk duurder 
te zijn dan werken met enkel een web designer of enkel een programmeur. Het be-
spaart je tijd, want de projectmanager doet voor jou de coördinatie tussen de verschil-
lende partijen. Zo heb je één aanspreekpunt en is de kans veel groter dat de verschil-
lende specialisten met elkaar samenwerken aan een succesvolle website.

Onderstaand schema geeft je een overzicht van de verschillende aspecten van een 
online strategie.

Ga je ervan uit dat je de initiële kost van je website op 1 jaar afschrijft, dan betekent 
dit een minimale kost van 65 euro per week (namelijk (2.000 + 1.000 + 350)/52 = 
64.4 euro) en een maximale kost van 150 euro per week (namelijk (4.000 + 3.000 + 
900)/52 = 151.9 euro).

Een goede website moet het mogelijk maken om minstens een derde van je boekin-
gen online te realiseren. Vermenigvuldig je huidige wekelijkse omzet met 1.33. Dit 
cijfer geeft je potentiële groei wanneer je investeert in je website. Vergelijk deze groei 
met de wekelijkse kost. Is de groei hoger? Dan is het de moeite om een dergelijke 
investering te maken.

website en content 
management systeem

SEO of search engine 
optimalisatie

online marketing

grafisch ontwerp  
van de site bepalen initiële kernwoorden 

en zoekmachine-optimalisatie 
van de content van je site

e-mail marketing

programmering  
van de site

integratie klantenfeedback

integratie van een content 
management systeem

maandelijkse optimalisatie

opladen van foto- en 
videomateriaal

hosting online adverteren

domeinnaam
kostprijs:  

€ 1000 - € 3000 op jaarbasis

andere online marketing

éénmalige kostprijs:  
€ 2000 - € 4000

kostprijs:  
€ 350 - € 900 op jaarbasis
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3.3 Bezint vooraleer je begint…

Zelf je website ontwerpen kan een goed idee lijken en initieel zelfs kostenbesparend 
zijn. Iedereen kent wel een aantal logiesuitbaters die hun site zelf gemaakt hebben. 
Vraag hen eens hoelang ze eraan gewerkt hebben. Was het een goede tijdsinveste-
ring of zouden ze zich beter geconcentreerd hebben op de inhoud van de teksten en 
de programmering aan een professionele partij overgelaten hebben? Kunnen ze exact 
meten welke verkoop ze uit de site gehaald hebben? Een webstrategie maakt deel uit 
van je algemene aanpak en mag zeker niet beschouwd worden als een extraatje.

Een buur, een vriend of een familielid die ‘goed is met computers’ is niet noodzakelijk 
diegene die je op een professionele manier op het web zal brengen. Om de nodige 
online ervaring te hebben, moet je algauw rekenen op vijf jaar beroepservaring. Be-
schikken zij hierover?

Als logiesuitbater investeer je vaak je centen, maar ook je ziel in je zaak. Je website 
is je eerste visitekaartje voor je klant. Ook hier geldt: een eerste indruk maak je maar 
één keer!

Scenario 2 en 3: focus op  
een online verkoopsstrategie
Uit de analyse van je huidige site blijkt dat de basis voor een site die de hedendaagse 
toerist aanspreekt aanwezig is. Het is nu aan jou om van je site ook een efficiënt ver-
koopsmiddel te maken. Om een dergelijk proces tot een goed resultaat te brengen, 
dien je de volgende stappen te ondernemen.

In de volgende hoofdstukken lees je hoe je deze stappen kan zetten.

Bepaal welke doelgroep je wil bereiken

Kies een geschikt online reservatiesysteem

Selecteer de geschikte online verkoopskanalen

Verhoog je rendement met een revenue management aanpak

Evalueer en stuur bij waar nodig

4
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3 Internet, het grootste 
winkelcentrum aller tijden

Inleiding
Internet is het grootste winkelcentrum aller tijden. Net zoals in de ‘echte’ wereld 
komt het er op neer om je product of dienst op de juiste manier en via het geschikte 
verkoopskanaal aan de man of vrouw te brengen. Het is dus niet alleen de bedoeling 
dat de surfer je product ziet in het uitstalraam. Hij moet de winkel ook kunnen binnen-
stappen en kopen.

De juiste keuze maken tussen de talrijke distributiekanalen is voor jou – zeker in de 
online wereld – geen eenvoudige opdracht. Alles start vanuit je eigen situatie: het 
is belangrijk te weten waar je voor staat (gastenkamer of vakantiepark, budget of 
luxe,  ) en wie je potentiële klanten zijn (nationaliteit, leeftijd, zakenmensen of toe-
risten, fietsers of wandelaars, ). Pas als je daar een goed beeld van hebt, kan je een 
keuze maken voor distributiekanalen die jouw klanten gebruiken om hun vakantie op 
het net te regelen.

In dit hoofdstuk schetsen we de verschillende types online distributiekanalen, wat 
hun achterliggend samenwerkingsmodel is en welke voor- en nadelen hieraan gekop-
peld zijn.

Je eigen website is het meest voor de hand liggende online verkoopskanaal dat je 
volledig in eigen beheer hebt. Maar naast de verkoop via je eigen website bestaan er 
nog tal van andere online verkoopskanalen via dewelke een surfer bij jou zou kunnen 
boeken.

Vaak hebben deze distributiekanalen een bredere online zichtbaarheid dan je eigen 
website. Ze staan hoger in de resultatenlijst van zoekmachines bij algemene zoekcri-
teria (bv. ‘hotel in de Vlaamse Ardennen’). 

Het is dus aan te raden je accommodatie beschikbaar te maken op de sites van de 
belangrijkste online spelers, relevant voor jouw doelgroep.

We geven je eveneens een leidraad om potentiële nieuwe partners te evalueren en 
lichten toe hoe een channel manager je het leven makkelijker kan maken.

website
toeristische 

dienst

website
touroperator

online
accommodatie

platform

online
travel

agency

je eigen
website

jouw
potentiële

klant

1
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Je eigen website is het meest  
voor de hand liggende  
online verkoopskanaal
98 procent van de Vlaamse logiesuitbaters heeft een eigen website. In 80 procent 
van de gevallen kan de klant online een ‘aanvraag tot reservatie’ doen via een contact- 
of reservatieformulier. Het volledig online regelen van een overnachting tot en met 
een betaling is slechts mogelijk in 56 procent van de gevallen. 

Een site waar de toerist naar leuke beeldjes kan kijken en nuttige informatie vindt 
over je accommodatie en omgeving is niet meer voldoende. De vakantieganger wil je 
accommodatie ook online kunnen boeken.

Als logiesuitbater heb je er dus alle belang bij om je site uit te rusten met een online 
reservatiesysteem.

2.1 Wat is een online reservatiesysteem?

Een online reservatiesysteem is een software die – gekoppeld aan je website – het 
mogelijk maakt om:

reservaties via internet te maken zonder menselijke tussenkomst;•	

je beschikbaarheden in ‘real time’ op je website te tonen;•	

betalingen te aanvaarden van je klanten zonder je manuele tussenkomst;•	

je aanbod op verschillende andere websites te vermarkten.•	

Er zijn veel online reservatiesystemen beschikbaar op de markt. Vaak zijn deze stan-
daardtechnologieën vrij eenvoudig te installeren en goedkoper dan op maat gemaakte 
systemen.

2.2 Voordelen van een online reservatiesysteem

Collega-logiesuitbaters zien het grootste voordeel van een dergelijk systeem in de ge-
bruiksvriendelijkheid. De reservaties worden automatisch gekoppeld aan je beschik-
baar aantal kamers. Je moet zelf geen e-mails versturen en manueel je reservaties 
bijhouden. Je hebt direct de correcte gegevens van je klant. De betaling gebeurt 
online via een kredietkaart en de boeking wordt automatisch bevestigd aan je klant. 
Een online reservatiesysteem bespaart je veel tijd en manueel werk.

Door een online reservatiesysteem te gebruiken maak je het de klant ook makkelijker 
om te boeken. Hij hoeft niet te telefoneren of een e-mail te sturen, maar kan onmid-
dellijk zien of je een kamer beschikbaar hebt en meteen een reservatie maken. De 
consument van vandaag wil onmiddellijk antwoord op een vraag. Door online boek-
baar te zijn maak je meer kans dat de klant bij jou reserveert en niet bij je concurrent 
– slechts een muisklik verder… Je hebt een groter klantenbereik en ontvangt dus 
meer gasten via het net. 

Collega-logiesuitbaters geven aan dat online boekbaarheid ook meer garanties biedt. 
De klant bevestigt onmiddellijk zijn reservatie door de online betaling.

2
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Als een klant online op jouw site boekt, betekent dit dat je geen commissie aan een 
derde instantie dient te betalen. Je kan dus via je site hogere winstmarges realise-
ren.

Een online reservatiesysteem biedt je eveneens de mogelijkheid om last-minute pro-
moties onmiddellijk beschikbaar te zetten voor verkoop.

2.3 Ken de keerzijde van de medaille 

Zeven op de tien logiesuitbaters kunnen niet onmiddellijk een nadeel opnoemen ver-
bonden aan het bieden van de mogelijkheid tot boeken via internet. 

Eventuele minpunten aan online reservatie zijn:

het gemis aan persoonlijk contact;•	

mogelijke technische problemen met internet;•	

de 24 uursbereikbaarheid van internet waardoor de klant ook 24 uur op 24 een •	
reactie verwacht.

2.4 Wat kost een online reservatiesysteem?

De kostprijs van een online reservatieplatform kan variëren. Algemeen zijn er drie 
soorten kosten gekoppeld aan het gebruik van een dergelijke technologie.

Licentiekost: •	 de kost om het systeem te mogen gebruiken. Dat kan een vast be-
drag zijn (per maand of per jaar), een percentage op de omzet die je realiseert of 
een combinatie van beide. In verschillende gevallen speelt het aantal kamers dat je 
hebt ook een rol in het bepalen van de vergoeding. Meestal zijn de ondersteuning 
en eventuele opwaardering van de software inbegrepen.

Installatie- en opleidingsvergoeding:•	  de kost voor de installatie en de training 
om het te kunnen gebruiken.

Supportvergoeding:•	  de kost voor bijkomende hulp nadat het reservatiesysteem 
geïnstalleerd is. 

Voor je een definitieve keuze maakt, raden we je aan om de verschillende kosten 
op een rij te zetten en de leveranciers te contacteren voor uitgebreide informatie. 
Dergelijke softwarepakketten hoeven geen grote investering te betekenen: je hebt 
al programma’s waarbij je – voor een accommodatie met bv. 3 kamers – 13 euro per 
maand betaalt om de software te integreren in je site.
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2.5 Brengt het gebruik van een online reservatiesysteem 
extra omzet?

Als je bestaande website ‘zoekmachinevriendelijk’ is en de informatie up-to-date, dan 
zal de koppeling met een online reservatiesysteem de kans op reservatie sterk ver-
hogen omdat je het de klant makkelijker maakt om te boeken. Een surfer moet geen 
extra moeite doen om te boeken (door bijvoorbeeld te moeten telefoneren of een 
e-mail te sturen) en je bent continu bereikbaar, dag en nacht, zeven dagen op zeven.

Als je site echter niet ‘zoekmachinevriendelijk’ is of je inhoud niet up-to-date, dan zal 
je waarschijnlijk weinig verschil zien in het aantal reservaties. De vormingsbrochure 
‘Het noodzakelijke internet’ geeft je tal van praktische tips om aan deze basisbegin-
selen te werken.

2.6 Wat is voor jou hét ideale online reservatiesysteem?

Als logiesuitbater ben je wellicht de meest geschikte persoon om hier zelf een ant-
woord op te geven. Zoek bijvoorbeeld via Google naar ‘online reservation software, 
hotel reservation system, …’ en je krijgt een overzicht van de meest gangbare soft-
warepakketten die anno 2009 op de markt zijn. Zoek in eerste instantie op ‘pagina’s 
uit België’ of ‘pagina’s in het Nederlands’. Bedrijven die investeren in zoekmachine-
optimalisatie op deze criteria vinden onze markt relevant. De kans is groot dat deze 
bedrijven je in je eigen taal te woord staan en de situatie van een Vlaamse logiesuit-
bater begrijpen. 

Om een juiste keuze tussen de verschillende softwarepakketten te maken, raden we 
je aan om de volgende stappen te zetten:

Stap 1: Luister naar collega-logiesuitbaters of de logiesconsulenten 

Spreek met collega’s en luister met welke software zij werken en wat hun ervaringen 
zijn. Welke systemen raden zij je aan? Zijn er bepaalde functionaliteiten die zij als 
‘levensbelangrijk’ beschouwen?

Conversie: het percentage bezoekers dat ook daadwerkelijk online boekt.

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=482
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Stap 2: Evalueer de verschillende systemen

Aan de hand van onderstaand lijstje, kan je de verschillende systemen evalueren en 
een keuze maken voor het – voor jou – geschikte online reservatiesysteem.

Win ook informatie in over de leverancier van de software: het is interessant en nuttig 
om te weten met wie je in zee gaat.

Reservatie-
systeem A

Reservatie-
systeem B

Reservatie-
systeem C

Geschikt voor: 
- Kleine accommodaties (tot 10 kamers)
- Middelgrote accommodaties (10 tot 100 kamers)
- Grote accommodaties (meer dan 100 kamers)

Geschikt voor:
- B&B, hotel
- Appartement
- Vakantiepark
- Camping
- …

Wanneer werd de software op de markt gebracht?

Zijn online reservatie en betaling mogelijk?

Is er in het pakket een algemeen reservatiesysteem voorzien?  
(geïntegreerd beheer ook van telefonische reservaties,  
klanteninformatie, …)

Bestaat de mogelijkheid om verschillende kamertypes aan te  
bieden?

Zijn er zoekmogelijkheden op kamerfaciliteiten?

Bestaat de mogelijkheid om reservatie online te annuleren?

Bestaat de mogelijkheid om reservatie online te wijzigen?

Is het mogelijk om boeking ‘op aanvraag’ te maken?

Is een integratie met bestaande back office (boekhouding, …) 
mogelijk?

Kan je verkoopsstatistieken makkelijk en snel opvragen?

Bestaat de mogelijkheid om gegevens te exporteren in  
bv. Excel formaat?

Is er een link met web analyse programma mogelijk?

Is er al een integratie met online verkoopskanalen aanwezig  
(en dewelke?)?

Welke bedrijven werken met deze software?
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Stap 3: Maak een keuze

Een objectieve evaluatie op basis van bovenstaande criteria, de match met je ver-
wachtingen en het kostenplaatje, laten je toe om de keuze te maken voor het meest 
geschikte systeem.

Stap 4: Maak duidelijke afspraken

De aankoop van dit softwarepakket is belangrijk, maar het effectief en goed gebrui-
ken in jouw organisatie is zo mogelijk nog veel belangrijker. Het heeft geen zin om 
een programma te installeren zonder dat jij en je team dit nieuwe middel leren ken-
nen en je manier van werken hieraan aanpassen. Heb je een relatief groot team, 
dan kan het nuttig zijn je te laten begeleiden door een externe partij als je dergelijke 
software in gebruik neemt.

Verkopen via de site  
van een touroperator
Een touroperator is een bedrijf dat vooraf vakanties samenstelt met verschillende 
elementen, zoals bijvoorbeeld een vlucht met een chartermaatschappij, een hotelver-
blijf, vervoer van de luchthaven naar het hotel… En dat allemaal voor één prijs. 

Sommige touroperators specialiseren zich in bepaalde bestemmingen, in bepaalde 
activiteiten (bv. fietsen, golf), in bepaalde type logies (luxehotels, B&B, campings, 
charmehotels…) of richten zich tot specifieke doelgroepen (singles, gezinnen met 
kinderen, senioren, …). De aangeboden vakanties worden via reisagenten verkocht, 
maar ook rechtstreeks via telefoon of website.

Vakantiegangers kiezen voor een touroperator voor verschillende redenen: 

Zekerheid:•	  ze genieten van een wettelijke bescherming. Als er een probleem is 
met de reservatie, kan de klant terugvallen op de touroperator en reisagent. Ze 
hangen niet af van de gewilligheid van deze partijen: hun verantwoordelijkheden 
en plichten zijn bij wet geregeld. Een klant die bijvoorbeeld online en rechtstreeks 
een vakantiehuis in Spanje boekt en bij aankomst merkt dat er helemaal geen va-
kantiehuis staat, moet alleen naar een oplossing zoeken. Indien deze boeking via 
een touroperator gemaakt werd en dit toch zou voorvallen, kan de klant zich richten 
tot de touroperator die verplicht is een oplossing te zoeken en daarenboven een 
schadevergoeding te betalen.

Gemak:•	  ze besparen tijd en hoeven niet alles zelf uit te pluizen. Bepaalde consu-
menten hebben geen zin om tijd te stoppen in het organiseren van hun vakantie. 
Ze boeken via een reisagent die in het aanbod van verschillende spelers een ge-
schikte vakantie voor hen piekfijn uitstippelt.

Kwaliteitsgarantie:•	  ze gaan uit van een grote deskundigheid van de touroperator. 
Het selecteren van kwalitatieve accommodaties is de basis van de werkzaamheden  
van een touroperator. Sommige klanten gaan er dan ook van uit dat deze tourope-
rators beter zicht hebben op kwalitatieve producten.
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3.1 Meer en meer aandacht voor online verkoop

Meer en meer mensen stellen online hun vakantie zelf samen. Daarenboven wordt 
de mening van een ‘collega-toerist’ over een hotel of vakantiepark veel belangrijker 
dan de mening van ‘de touroperator’. 

De touroperators zijn zich al enkele jaren bewust van deze trend en hebben meer en 
meer aandacht voor hun online aanwezigheid. Ze zien een eigen online verkoops-
kanaal als een goedkoper en efficiënter verkoopskanaal dan de klassieke reisagent 
aan wie ze commissie moeten betalen.

Binnen deze sector zie je dan ook een duidelijke verschuiving van klassieke adverten-
ties in magazines of kranten, van televisie- of radioreclame naar online communicatie 
en naar het zo slim mogelijk gebruiken van de zoekmachine.

Wil je als logiesuitbater in het aanbod van een klassieke touroperator aanwezig zijn, 
dan kan dit enkel als je ook kiest voor een offline publicatie in hun brochures. Het 
online aanbod is voor 90 procent identiek aan hun offline aanbod.

3.2 Verschillende samenwerkingsvormen zijn mogelijk

Een jaar- of  seizoensovereenkomst

De meeste touroperators brengen elk seizoen een aanbod op de markt (meestal zo-
mer en winter). Een account- of contractmanager neemt tweemaal per jaar contact 
op met de logiesuitbaters om een overeenkomst af te sluiten. Sommige spelers wer-
ken met jaarovereenkomsten.

Een overeenkomst met/zonder contingent

Touroperators verkiezen samen te werken op basis van een ‘contingent’. Dat zijn een 
vast aantal kamers die de touroperator in je hotel blokkeert voor de verkoop via zijn 
kanalen. Een aantal weken voor aankomst informeren ze je over het aantal verkochte 
kamers. Na deze ‘release’-datum worden de onverkochte kamers terug ter beschik-
king gesteld van de logiesverschaffer.

Logiesuitbaters met een beperkt aantal kamers staan hier niet om te springen. Zij 
willen zelf een goed zicht houden over hun beschikbare en verkochte capaciteit. In 
dit geval wordt er zonder contingent gewerkt. Telkens er een vraag van een klant is, 
wordt de logiesuitbater gecontacteerd om te kijken of hij nog een kamer beschikbaar 
heeft – de kamers zijn m.a.w. ‘op aanvraag’. 

Wees je ervan bewust dat – op de site van de touroperators – enkel de logies met be-
schikbare kamers in de resultatenlijst opgenomen worden. Geef je geen contingent 
aan de touroperator, dan kom je niet in de online verkoopskanalen.

Contingent: Vastgesteld aantal kamers dat je in je hotel blokkeert voor verkoop. 
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Verplicht publieke verkoopsprijzen of  prijzen  
bepaald door de touroperator

In de overeenkomst kan je bepalen of de touroperator verplicht is om de afgesproken 
verkoopsprijzen te hanteren. De onderhandeling gaat dan over het commissiepercen-
tage dat de touroperator krijgt op deze publieke prijzen.

De touroperator kan ook zelf de verkoopsprijs bepalen voor je accommodatie: in func-
tie van de populariteit van het hotel, de vakantieperiodes, … worden andere ver-
koopsprijzen bepaald. In dit geval worden in het contract nettoprijzen onderhandeld 
waar de touroperator zijn eigen marge op rekent.

3.3 Voordelen van een samenwerking  
met een touroperator

Sterke merknaambekendheid

Touroperators investeren veel geld en middelen in marketingacties – zowel off- als 
online – om hun naamsbekendheid te verhogen. Als logiesuitbater geniet je mee van 
deze naamsbekendheid indien je product in hun ‘etalage’ ligt.

On- en offline zichtbaarheid

Door in zee te gaan met een touroperator, geniet je van off– en online zichtbaarheid 
op de site én in de brochures. Jouw accommodatie verschijnt online op hun site met 
duizenden bezoekers per dag en staat in een brochure die verspreid wordt via de 
reisagent. 

Het hotelletje van Mevrouw Maes in Veurne doet het goed. Haar aanwezigheid op 
het internet heeft haar geen windeieren gelegd. Om haar online verkoop nog wat te 
verbeteren, beslist zij om met een nichetouroperator gespecialiseerd in charmehotels 
samen te werken. Ze weet dat er bij de onderhandelingen twee manieren van aanpak-
ken zijn. Enerzijds kan zij zelf het prijsbeeld van haar hotel in handen houden en met 
de contractmanager van de touroperator de verkoopsprijzen vastleggen: 75 euro per 
kamer per nacht. De onderhandeling gaat dan over het commissiepercentage dat de 
touroperator krijgt op de kamers die hij verkoopt aan deze prijs, ergens tussen de 15 
en 25 procent. En natuurlijk zal mevrouw Maes streven naar een commissie zo dicht 
mogelijk bij die 15 procent.

De onderhandelingen met de touroperator kunnen ook een andere wending nemen. 
Mevrouw Maes kan vooropstellen dat zij per kamer en per nacht die verkocht wordt via 
deze touroperator minimum 65 euro netto-inkomsten heeft. Het prijsbeeld speelt in dit 
scenario een minder belangrijke rol. De touroperator bepaalt dan zelf de verkoopsprijs 
die hij wil hanteren. De onderhandeling met de contractmanager zal in dit geval rond 
de netto-inkomsten gaan. Mevrouw Maes zal sterk moeten onderhandelen om afge-
sproken netto-inkomsten te bekomen die zo hoog mogelijk boven haar vooropgestelde 
65 euro liggen.
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Bereik van internationale markten

Ook de touroperators bekijken kritisch hun processen en interne structuur. De grotere 
spelers kijken hoe ze een aantal afdelingen binnen hun organisatie kunnen gebruiken 
op internationaal niveau. Bij verschillende partijen gaan de contract managers accom-
modaties contracteren voor verschillende afzetmarkten. Door met hen in zee te gaan, 
bereik je dus klanten uit verschillende landen.

Eenvoudige administratie

De touroperator is verantwoordelijk voor alle administratie naar de klant toe: bestel-
bonnen, opvolging van betalingen, verwerken van eventuele wijzigingen of annulerin-
gen. Het bespaart je tijd en jij krijgt het geld op je rekening zonder alle administratie.

Een bron van rechtstreekse boekingen

Bepaalde klanten gebruiken touroperators louter als informatiebron voor het boeken 
van hun vakantie: ze kijken welke hotels een reisorganisator in zijn aanbod heeft, ze 
gaan ervan uit dat deze dus kwalitatief zijn en boeken vervolgens rechtstreeks bij de 
logiesuitbater. Zo kan een samenwerking met een touroperator ook je rechtstreekse 
verkoop doen stijgen.

3.4 Ken de keerzijde van de medaille

Relatief  lange doorlooptijd

Touroperators zijn vaak grote bedrijven met zware logistieke processen. De tijd die 
nodig is om hun programma ‘verkoopsklaar’ op de markt te brengen is relatief lang. 
Zo start de contracting van het zomeraanbod in augustus. Dit aanbod ligt dan vanaf 
half december in de verkoop en zal vanaf april klanten naar je accommodatie bren-
gen.

Heb je een annulering van een groep voor een aankomst binnen twee weken, dan 
is het bijna ondenkbaar dat een klassieke touroperator je hier kan ondersteunen. Het 
proces om een promotie intern en vervolgens via de reisagent of website te com-
mercialiseren, neemt al bijna een volledige week in beslag.

Gebrek aan flexibiliteit

In de samenwerking met een touroperator ben je verplicht om een vaste prijs te be-
palen bijna een jaar voor de aankomst van je eventuele klanten. Prijsverhogingen zijn 
niet mogelijk tijdens het jaar. Prijsverlagingen natuurlijk wel.

Wil je online boekbaar zijn via de site van een touroperator, dan moet je contingent 
beschikbaar stellen. Voor logiesuitbaters met een beperkt aantal kamers is dit haast 
onmogelijk.
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3.5 Hoeveel commissie betaal je als logiesuitbater?

Reken op een commissie tussen de 15 en 25 procent. In ruil voor deze commissie zal 
de touroperator je accommodatie promoten naar de consument door: 

on- en offline zichtbaarheid op het net en in de brochures;•	

verdeling van de brochure naar de consument via de reisagent;•	

marketingactiviteiten naar toerist en reisagent;•	

opleiding van reisagent;•	

…•	

3.6 Het belang van een touroperator  
is niet voor iedereen gelijk

Het belang van touroperators is afhankelijk van de nationaliteit van je gasten en het 
type vakantie die ze nemen in je regio. Binnen de ons omringende landen varieert het 
belang van touroperators: 18 tot 35 procent van de vakantiegangers boekt hun verblijf 
via een touroperator.

Een toerist spendeert een grote hap van zijn budget aan vakantie. Hij wil er dan ook 
alles aan doen om het risico op een verkeerde keuze te beperken. Naarmate de be-
stemming verder van huis ligt (zowel in afstand als in cultuur of taal), zal hij makkelij-
ker terugvallen op een touroperator.

3.7 Welke partijen zijn voor jou interessant?

Een standaardlijstje opstellen met partners die voor elke logiesuitbater interessant 
zijn, is een onmogelijke zaak. Afhankelijk van jouw doelgroep zullen bepaalde partijen 
al of niet in aanmerking komen voor een samenwerking. 

Neem even de tijd om stil te staan bij het profiel van jouw gasten en het type van 
accommodatie dat je uitbaat.
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Welke types klanten logeren in mijn accommodatie?

Zakenmensen

Vrijetijdstoeristen

Richt ik me vooral op: 

Singles

groepen

Koppels

Gezinnen met kinderen

Welke leeftijdscategorieën zijn voor mij relevant?

18-35 jaar

36-50 jaar

51-65 jaar

Welke nationaliteiten zijn relevant voor mijn business?

België

Nederland

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Andere:

Waarom komen mensen bij mij logeren? Welke activiteiten zijn belangrijk tijdens hun verblijf?

Gastronomie

Actieve vakantie: fietsen, wandelen, …

Culturele activiteiten: musea, erfgoed, …

Welness en ontspanning

Shopping

Andere:…
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Onderstaande checklist kan een hulpmiddel zijn om een keuze te maken tussen de 
verschillende spelers.

Om alvast een eerste lijst van voor jouw accommodatie interessante touroperators 
samen te stellen, kan je zoeken op het net, contact opnemen met de accountma-
nager van Toerisme Vlaanderen of deelnemen aan één van de Flanders Connection 
workshops waar de vertegenwoordigers van de lokale markten je info kunnen geven 
over het reilen en zeilen in de verschillende landen.

Tour operator 
A

Tour operator 
B

Tour operator 
C

Wat is het belang van de touroperator voor mijn doelgroep?

Op welke markten wordt het aanbod van deze speler 
gecommercialiseerd?
Zijn dit relevante markten voor mijn product?

Richt deze touroperator zich op een breed publiek of is het  
een specialist?
Indien een specialist, is zijn niche interessant voor mijn product?

Is mijn bestemming/regio nu reeds opgenomen in het aanbod  
van deze touroperator?
Indien ja, is er voldoende aanbod binnen mijn regio?
Indien neen, plant de touroperator de lancering van deze regio  
in zijn aanbod te ondersteunen? 

Is deze speler een referentie voor mijn doelgroep?
Heeft hij een sterke merknaambekendheid bij de consument?

Hoe scoort de touroperator binnen Google, MSN, Yahoo,  
op mijn regio (bv. Vlaamse Ardennen), mijn doelgroep  
(bv. Bed & Breakfast), …?

Hoe verloopt de samenwerking met deze touroperator?

Is online boekbaarheid op de site van deze speler gekoppeld  
aan het geven van contingent?

Welke flexibiliteit heb ik als logiesuitbater binnen een 
samenwerkingsovereenkomst?
Op vlak van beheer van contingent: 
• Hoeveel kamers moet ik in contingent geven en wanneer  

krijg ik niet verkochte kamers terug?
• Kan ik zelf of op een flexibele en snelle manier kamers 

terugnemen of bijplaatsen?
Op vlak van prijszetting:
• Kan ik zelf of op een flexibele en snelle manier mijn verkoopprijs 

aanpassen? Naar boven en /of beneden?

Aan welke commissiepercentages werkt de touroperator?

Welke feedback geven collega-logiesuitbaters over deze speler?
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De objectieve aanpak  
van toeristische diensten
Eén van de belangrijkste informatiebronnen voor een toerist is de dienst van toerisme 
van het betrokken land of regio. Ruim 12 procent van de Belgische vakantiegangers 
maakt gebruik van on- en offline informatie van deze partijen in hun zoektocht naar de 
ideale vakantie. De sites worden als objectief en informatief ervaren door de verschil-
lende toeristen.

Het belang van de ‘Visit Flanders’-website blijkt uit de bezoekersaantallen:

Net zoals de brochure Vlaanderen Vakantieland kunnen de websites ‘Visit Flanders’ 
ook jouw zaak een duwtje in de rug geven. Toerisme Vlaanderen zal in 2010 een 
nieuwe portaalsite lanceren, waarmee zij de directe verkoop op jouw eigen website 
wil faciliteren. Elke vergunde logiesuitbater zal de mogelijkheid krijgen om – naast 
een link voor uitgebreide info – op de verschillende ‘Visit Flanders’-websites een link 
toe te voegen naar zijn eigen reservatiesysteem. Je zal deze link kunnen invoeren via 
de gegevens in de toerismedatabank.

Een online accommodatieplatform:  
geen klassiek verkoopskanaal,  
maar een sterk marketingplatform
Een online accommodatieplatform is een virtuele marktplaats waar surfers en logies-
verschaffers elkaar ontmoeten. De transactie (of boeking) gebeurt rechtstreeks tus-
sen de gast en jezelf. Er bestaat, voor wat de boeking van het logies betreft, enkel 
een contractuele overeenkomst tussen de toerist en de logiesverschaffer.

Een online accommodatieplatform kan je niet echt als een verkoopskanaal pur sang 
beschouwen, maar eerder als een marketingplatform of intermediair, een plaats waar 
een (zeer) groot aantal logiesuitbaters een (zeer) groot aantal potentiële klanten ‘ont-
moet’. 
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* Nationaliteit Internetbezoekers  
op site Visit Flanders

België 662.088

Nederland 524.880

Frankrijk 851.208

Duitsland 172.656

Groot-Brittannië 135.840

Bron: Toerisme Vlaanderen bezoekers Visit Flanders 2008
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5.1 Ruim aanbod op één plaats

Als surfer zie je allang door de bomen het internetbos niet meer: zoek je bijvoorbeeld 
via een zoekmachine ‘hotel Limburg’, dan vind je 1.410.000 resultaten! Hoe begin 
je als consument hier tussen het voor jou meest geschikte hotel te zoeken? En hoe 
ga je er – als logiesuitbater – voor zorgen dat een gast jouw accommodatie in deze 
wildgroei terugvindt? 

Een online accommodatieplatform biedt de surfer één centrale marktplaats waar hij 
– op basis van een gebruiksvriendelijke navigatie – een aantal voor hem belangrijke 
criteria ingeeft en vervolgens een gestructureerd overzicht vindt van beschikbare ac-
commodaties die aan zijn vraag voldoen.

Bij de meeste van deze spelers kan de surfer zoeken op locatie (gemeente/stad, 
regio, provincie, land), type accommodatie, aantal sterren, omgevingsfactoren (vlak-
bij bepaalde bezienswaardigheden, …). Bij bepaalde partijen kan je selecteren op 
‘belevingswerelden’ zoals bijvoorbeeld ‘romantiek’, ‘gastronomie’, ‘fietsen met het 
gezin’, …

Op deze platforms is er ook feedback van collega-vakantiegangers. Bij elke accom-
modatie vindt de surfer een score, gebaseerd op de evaluatie van klanten die in de 
accommodatie verbleven. De e-toerist vindt de ervaringen van andere consumenten 
zeer relevant. Een online accommodatieplatform gaat– via e-mail – feedback aan zijn 
klanten vragen en publiceert deze op het net. Er is dus enkel informatie over een be-
paalde accommodatie beschikbaar als die ook via het platform verkocht wordt.

5.2 Permanente zoekmachine-optimalisatie en online 
adverteren brengen veel surfers naar de markt

Het succes van deze spelers wordt bepaald door de verkoop gerealiseerd via hun plat-
form. Enerzijds werken ze permanent aan de uitbreiding van hun aanbod, anderzijds 
investeren ze enorme budgetten en tijd in het aantrekken van surfers op hun site.

Online accommodatieplatformen investeren veel geld in online adverteren, vooral in 
de ‘gesponsorde links’ zodat ze telkens verschijnen bovenaan de lijst van zoekresul-
taten.

Daarnaast werken ze permanent aan hun ranking binnen de zoekresultatenlijst door 
actief ‘Search Engine Optimalisation’ technieken (SEO) toe te passen.

Deze organisaties begrijpen het belang van naamsbekendheid voor de online surfer. 
Door het enorme aanbod aan sites ziet de surfer door de bomen het bos niet meer. 
Hij gaat terugvallen op bekende namen en heeft een aantal referentiesites waar hij 
telkens naar teruggaat voor soortgelijke aankopen. Het doel van deze organisaties is 
om een zo sterk mogelijke merknaam op te bouwen en zo dé referentie te worden bij 
de consument voor accommodatieboekingen. 

Door een aantal zoekopdrachten in een zoekmachine in te tikken en de resultatenlijst 
te analyseren, zie je als logiesuitbater snel welke van deze spelers voor jou belangrijk 

zijn.

SEO: search engine optimalisation of zoekmachine-optimalisatie, technieken die  
de score van een website in de zoekmachineresultaten verbeteren.
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5.3 Focus op uitbreiding van ‘affiliate websites’

Om bezoekers naar de sites te leiden, gaan deze spelers niet enkel in ‘SEO’ en online 
advertising investeren, maar stoppen ze veel middelen in ‘affiliate marketing’.

Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij een ‘affiliate partner’ 
op zijn site een link plaatst naar de website van – in dit geval – het online accommo-
datieplatform. Een beetje te vergelijken met het plaatsen van een advertentie op de 
site van een derde speler. De affiliate ontvangt een vergoeding voor elke bezoeker 
of verkoop die hij aanbrengt via zijn website. Affiliate marketing is efficiënt, omdat 
het de mogelijkheid geeft te adverteren op basis van het ‘no cure no pay‘-principe. 
Alleen als er verkoop voortkomt uit het affiliate programma op een website betaalt de 
webwinkel een vergoeding aan de affiliate.

Met zo’n aanpak slagen de online accommodatieplatformen erin om via duizenden an-
dere websites consumenten een alternatieve toegang tot hun site te bieden. Ander-
zijds heeft het aantal affiliates een impact op de plaats binnen de zoekresultatenlijst. 
Hoe meer websites op hun site een link hebben naar het online accommodatieplat-
form, hoe hoger de site van het platform scoort binnen de zoekresultatenlijst van de 
zoekmachines.

Veel transportmaatschappijen (vliegtuig, trein, …), reisagenten en zelfs mediabedrij-
ven maken gebruik van ‘affiliate partnerships’. Ze integreren de online accommoda-
tieplatforms op hun site zodat een surfer bij hen een volledig toeristisch aanbod kan 
vinden (en zij verdienen er geld aan).

De integratie kan verschillende vormen aannemen: van het plaatsen van een klas-
sieke banner tot een volledige integratie in de look en feel van de affiliate. De surfer 
heeft er geen benul van dat hij bij een derde partij aan het boeken is. 

5.4 Hoe werk je samen met  
een online accommodatieplatform?

In een dergelijke samenwerking heb je als logiesuitbater zelf relatief veel in handen:

Jij levert een beschrijving van de faciliteiten en verschillende kamertypes aan, •	
samen  met een commerciële introtekst en beeldmateriaal. Deze content wordt 
door hun medewerkers online geplaatst en vertaald. Zodra je initiële content online 
is, kan je zelf nieuw beeldmateriaal uploaden.

Jij bepaalt zelf onder welke voorwaarden een reservatie kan gemaakt worden: het •	
minimum aantal verblijfsnachten, het aantal dagen op voorhand dat een klant een 
reservatie kan maken, … Ook de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden bepaal 
je zelf. Hetzelfde geldt voor de betalingsmodaliteiten: de klant betaalt tijdens zijn 
verblijf of je haalt het bedrag bij boeking van zijn kredietkaart. 

Via een webapplicatie kan je zelf de prijszetting en het aantal beschikbare kamers •	
voor verkoop bepalen. Vaak eisen deze spelers wel dat je via hun site ook de laag-
ste verkoopprijs voor je accommodatie garandeert: nergens anders kan de consu-
ment dan een goedkoper aanbod vinden voor je accommodatie. Een minimum aan 
beschikbaarheid wordt ook contractueel vastgelegd.
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Maakt een surfer een reservatie voor jouw accommodatie, dan krijg je per fax de •	
gegevens van de boeking door samen met de kredietkaartgegevens. Het verstu-
ren per fax van kredietkaartgegevens beschermt de consument: zijn gegevens 
worden nergens elektronisch bewaard. De gast krijgt via mail een bevestiging van 
zijn reservatie met een overzicht van de accommodatiefaciliteiten.

Op regelmatige basis (vaak maandelijks) krijg je een overzicht van de boekingen •	
en wordt de afgesproken commissie � meestal via domiciliëring � van je rekening 
gehaald. 

Via dezelfde webtool krijg je zicht op het aantal bezoekers dat jouw pagina bezocht, •	
verkoopstatistieken, … Bij bepaalde partijen kan je zelfs een overzicht krijgen van 
welke accommodaties de surfer nog geraadpleegd heeft in combinatie met jouw 
accommodatie: allemaal interessante info om je ‘echte’ concurrenten te bepalen! 

5.5 Voordelen van een samenwerking  
met een online accommodatieplatform

Brede online aanwezigheid

Deze spelers investeren zwaar in online marketing waardoor er heel wat bezoekers op 
hun sites komen. De budgetten die hieraan gekoppeld worden, kan je als individuele  
logiesuitbater zelf nooit vrijmaken. 

Aanwezigheid op nationale en internationale markten

De grotere organisaties zijn aanwezig op nationale én internationale markten: via hen 
krijg je toegang tot verschillende markten. Vaak vertalen zij de door jou geleverde 
inhoud in de taal van deze verschillende potentiële klanten. 

Via hun affiliate aanpak bereik je klanten op diverse websites

Naast aanwezigheid op hun site, bereik je ook klanten die initieel via een andere weg 
(portal, luchtvaartmaatschappij, …) op zoek gaan naar de ideale vakantie.

Flexibiliteit

Je beheert zelf je prijszetting en beschikbaarheden. In theorie kan je tot op de dag 
van aankomst blijven verkopen. Daarnaast bepaal je de voorwaarden gekoppeld aan 
een reservatie.

Je kan – in de meeste gevallen – zelf of op zeer korte termijn aanpassingen doen aan 
de inhoud van je tekst en beeldmateriaal.

Informatie rond surfgedrag

De meeste spelers stellen webanalyse-instrumenten ter beschikking waarmee je in-
formatie krijgt over het surfgedrag van de potentiële klant: hoeveel bezoekers consul-
teren jouw pagina, wanneer boeken ze, welke accommodatie boeken ze uiteindelijk, 
vanwaar komen ze,  Waardevolle info om je content en eventueel prijszetting aan te 
passen.
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5.6 Ken de keerzijde van de medaille

Relatief  hoge commissies

Bij nieuwe en kleinere spelers liggen de commissiepercentages relatief laag. Zij moe-
ten hun aanbod zo aantrekkelijk mogelijk brengen om zoveel mogelijk aanbieders te 
overtuigen mee in te stappen. Naarmate het succes toeneemt, zie je dat deze per-
centages de hoogte in gaan, vaak gekoppeld aan het aantal bezoekers die ze op hun 
site krijgen.

Macht van grote spelers

Er zijn de laatste jaren heel veel dergelijke bedrijven ontstaan, maar slechts een zeer 
beperkt aantal is succesvol. Deze spelers zijn zich bewust van de ‘machtspositie’ die 
ze hebben en geven weinig ruimte tot onderhandeling (rond commissiepercentages). 
Verschillende logiesuitbaters hebben hun verkoop geconcentreerd op deze kanalen 
en bevinden zich nu in een benarde positie omdat ze té afhankelijk zijn van deze par-
tijen.

Opvolging is belangrijk

Het werken met een online accommodatieplatform vereist een voortdurende opvol-
ging. Niet alleen moet je prijzen en beschikbaarheden up-to-date houden, maar ook je 
content en beeldmateriaal moet je aanpassen. Werk je met één kanaal, dan is dit nog 
vrij eenvoudig. Werk je met verschillende partners, dan is het een arbeidsintensieve 
opdracht om de verschillende platformen up-to-date te houden en beschikbaarheden 
af te stemmen om overboekingen te vermijden. In dit geval is het aan te raden om 
gebruik te maken van een channel manager. Later in dit hoofdstuk komen we uitge-
breid terug op het gebruik van dergelijke softwarepakketten.

5.7 Wat kost het je om samen te werken  
met een online accommodatieplatform?

Er bestaan verschillende modellen: 

Commissie op de verkoop

Meestal wordt er gewerkt met een commissiepercentage op de verkoop die gere-
aliseerd werd voor jouw accommodatie. De percentages zijn sterk verschillend en 
variëren in functie van de naam en faam van het bedrijf. 

- Kleinere spelers werken met lagere commissies die gemiddeld starten aan 
9 procent. 

- Bij de grotere spelers spreek je al snel van 15 procent. Deze percentages kun-
nen evolueren in functie van een eventueel ‘preferentieel‘ partnership waarbij 
jouw accommodatie sterker naar voren wordt gebracht op de site. Kijk zorgvul-
dig naar de overeenkomst om er zeker van te zijn dat de commissie ook enkel 
betaald dient te worden op boekingen van klanten die ook effectief bij jou gelo-
geerd hebben en niet op geannuleerde boekingen.

Vast bedrag per maand of jaar

Er zijn partijen die werken met een jaarlijkse of maandelijkse vaste vergoeding. 
Ook hier variëren de bedragen zeer sterk in functie van het aantal bezoekers die 
de site heeft.
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De online reisagent als tegenhanger  
van de reisagent om de hoek
Een online reisagent (OTA of online travel agent) is de virtuele broer van de klassieke 
reisagent om de hoek: op de sites van deze spelers kan je een ruim aanbod aan ac-
commodaties, vliegtuig- en treintickets, huurwagens, excursies, … afzonderlijk of in 
pakket boeken.

6.1 Zelf je vakantie samenstellen  
of verkoop van touroperatorvakanties

Er zijn twee types van online reisagenten:

De virtuele tegenhanger van een klassieke reisagent

Deze partijen verkopen het aanbod van verschillende toeleveranciers op hun site.

Voor pakketreizen (vlucht, transfer, hotel in één pakket) werken ze samen met ver-•	
schillende touroperators en bieden ze de klant de mogelijkheid om – op basis van 
verschillende zoekcriteria (bestemming, afreisdatum, verblijfsduur, type accommo-
datie) – een overzicht te krijgen van het volledige touroperatoraanbod dat op de 
markt beschikbaar is. 

Voor vliegtuig-, bus-, en treintickets werken ze samen met een broker of GDS-•	
systeem  (of een combinatie hiervan), zodat ze ook hier de klant een overzicht kun-
nen geven van wat voorhanden is.

Voor surfers die enkel een accommodatie willen boeken, putten ze uit het aanbod •	
van een online accommodatieplatform.

Wil je jouw accommodatie op deze sites verkopen, dan heb je weinig andere keuze 
dan een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een van hun toeleveran-
ciers. 

De ‘Doe-het-zelf ‘ online reisagent

Dit type van Online Travel Agent biedt de surfer meer flexibiliteit in de samenstelling 
van zijn vakantie. Hij kan de verschillende elementen afzonderlijk of gecombineerd 
boeken. Het verschil met het vorige type online reisagent is dat de consument zelf op 
een dynamische manier zijn pakket samenstelt en niet onderhevig is aan beperkingen 
die een klassieke touroperator oplegt. 
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Ticket broker: een makelaar die tarieven en contingenten onderhandelt met de ver-
schillende transportmaatschappijen en deze op één centraal webplatform beschikbaar 
stelt.

GDS of Global Distribution System: één centraal reservatiesysteem waarbij ver-
schillende transportmaatschappijen hun tarieven en beschikbaarheden opladen.
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Voor tickets werken ze samen met een broker of GDS-systeem (of een combina-•	
tie van beide) waardoor ze ook hier de klant de mogelijkheid bieden om op basis 
van verschillende criteria een overzicht te krijgen van wat er voorhanden is. Be-
paalde grote spelers hebben hun eigen systeem ontwikkeld en onderhandelen 
rechtstreeks met de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Voor de verkoop van een accommodatie zonder vliegtuig- of treinticket, hebben de •	
grotere spelers een eigen online platform ontwikkeld waar je als logiesuitbater de 
touwtjes in handen hebt. 

Wil de surfer een combinatie boeken van bijvoorbeeld een vlucht met een accom-•	
modatie, dan heeft hij de volledige vrijheid in verblijfsduur, vertrekdag, … Deze 
spelers stellen volledig op maat gemaakte pakketten samen en berekenen de ver-
koopsprijs online. De klant krijgt maar één pakketprijs te zien zodat je als transport-
maatschappij of accommodatieverschaffer je prijs kan aanpassen zonder dat dit 
zichtbaar is voor de klant: de consument ziet geen detailprijs van de verschillende 
elementen. 

6.2 Voordelen van een samenwerking  
met een Online Travel Agent

Werk je samen met een Online Travel Agent die enkel het aanbod verkoopt van be-
staande spelers (touroperators en online accommodatieplatformen), dan zit er niets 
anders op dan met deze verschillende partijen een overeenkomst af te sluiten. De 
voordelen van een dergelijke samenwerking vind je in voorgaande pagina’s.

Indien je opteert om met een ‘doe-het–zelf’ Online Travel Agent te werken die over 
een eigen online hotelplatform beschikt, dan heb je – naast de algemene voordelen 
van een samenwerking met een online accommodatieplatform – een bijkomend voor-
deel. Je kunt namelijk in een noodgeval zelf prijzen drastisch verlagen zonder dat dit 
transparant is voor de consument.

6.3 Ken de keerzijde van de medaille

Werk je met een Online Travel Agent die enkel het aanbod vermarkt van bestaande 
spelers (touroperators en online accommodatieplatformen), dan ken je als logiesuit-
bater dezelfde nadelen als deze van een online samenwerking met een touroperator 
en een online accommodatieplatform zoals beschreven op de vorige pagina’s. Ook 
bij een samenwerking met een ‘doe-het–zelf’ Online Travel Agent krijg je met deze 
nadelen te maken.

>
Een voorbeeld: Als uitbater van een luxehotel in de Brusselse regio wil je een bepaald 
prijsbeeld op de markt behouden. Een groep van dertig mensen annuleert twee weken 
voor vertrek en je zit opgescheept met de kamers. Je kunt je prijzen dumpen en hopen 
dat je de kamers nog verkocht krijgt, maar dit kan schadelijk zijn voor je ‘luxe’-imago. 
Werk je samen met een dergelijke OTA, dan kun je de prijzen verlagen zonder dat dit 
zwart op wit zichtbaar is voor de klant. Je bepaalt dat deze promoprijzen enkel geldig 
zijn in combinatie met een vlucht of treinticket en de klant ziet maar één prijs, namelijk 
de pakketprijs.
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Het gebruik van een channel manager 
maakt je het leven makkelijker
Een ‘channel manager’ is een technologie die je helpt om de verschillende online 
verkoopskanalen te beheren. Het is een schakel tussen jou en je verschillende online 
verkoopskanalen.

Deze systemen geven je ‘achter de schermen’ de mogelijkheid om via één ingang je 

verkoopprijzen en beschikbare kamers op de gekoppelde verkoopskanalen te behe-
ren tegen een relatief lage kost. Een gast maakt nooit een reservatie via een channel 
manager, maar enkel via de websites van de online partners.

7.1 Voordelen van de integratie  
van een channel manager

Het gebruik van dergelijk instrument geeft je de kans om met verschillende ver-
koopskanalen tegelijk samen te werken, zelfs al beschik je over een beperkt aantal 
kamers. 

Het bespaart je tijd en zorgen. Wordt er via website X een kamer verkocht, dan wordt 
het beschikbaar aantal kamers op website Y meteen aangepast door terugkoppeling 
via de channel manager. Wil je een andere verkoopprijs op alle sites, dan pas je dit 

online
verkoops-

kanaal

channel
manager

logiesuitbater

…

online
verkoops-

kanaal

online
verkoops-

kanaal

online
verkoops-

kanaal

channel
manager
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slechts één maal aan in de channel manager en de nieuwe prijs loopt automatisch 
door naar de gekoppelde sites. Het gebruik van deze technologie betekent dus min-
der arbeidsintensief en veel efficiënter werken. Je kunt via één scherm alles beheren 
in plaats van in de verschillende systemen van de verkoopskanalen individueel je 
voorraad en prijzen aan te passen. 

In theorie kun je verkopen via alle partners die gekoppeld zijn aan jouw channel mana-
ger. Je hebt dus sowieso meer online zichtbaarheid door de aanwezigheid op talrijke 
websites. 

Hou er wel rekening mee dat de keuze voor een bepaalde channel manager een 
impact heeft op de online verkoopskanalen waarmee je zal kunnen samenwerken. 
Een channel manager koppelen aan een bepaald online verkoopskanaal betekent dat 
hun systemen moeten gekoppeld worden. Deze koppeling gebeurt door de channel 
manager en het online verkoopskanaal onderling en vergt tijd en dus geld. Indien de 
leverancier van een channel manager inschat dat een bepaald online verkoopskanaal 
weinig zal betekenen, kan het zijn dat hij niet bereid is om de ontwikkeling te doen. 

De commerciële onderhandeling rond commissiepercentages of andere vergoedin-
gen, zal rechtstreeks tussen jou en het online verkoopskanaal plaatsvinden.

7.2 Hoe kies je een geschikte channel manager?

Er zijn tal van programma’s op de markt beschikbaar. De kostprijs en samenwerkings-
voorwaarden variëren sterk en zijn vaak afhankelijk van het aantal kamers waarover 
je beschikt. 

Een voor de hand liggend selectiecriterium is de kostprijs van een dergelijk systeem. 
Bepaalde spelers vragen een vast bedrag. Anderen vragen een commissie per boe-
king. Ook al lijkt deze laatste formule aantrekkelijk, toch kan het totaalbedrag al snel 
oplopen en blijkt een maandelijks vast bedrag interessanter.

Een ander belangrijk criterium is het aantal en de types verkoopskanalen die gekop-
peld zijn of kunnen worden aan de technologie. Kijk of deze sites jouw doelgroep 
nationaal en internationaal bereiken.

De keuze tussen deze verschillende partijen is best gebaseerd op de kostprijs die je 
betaalt en de relevantie van de gekoppelde online verkoopskanalen voor jouw accom-
modatie.

Door de bomen het bos zien…
De hedendaagse toerist wil zijn vakantie online kunnen boeken. Als logiesuitbater 
heb je tal van mogelijkheden om je accommodatie online verkoopbaar te stellen, 
gaande van een reservatiesysteem op je eigen website tot een samenwerking met 
verschillende online verkoopskanalen. In dit hoofdstuk kreeg je zicht op de verschil-
lende types verkoopskanalen en hun samenwerkingsvoorwaarden. Niet alle kanalen 
zullen voor jou even belangrijk of interessant zijn: alles is afhankelijk van jouw type 
accommodatie en je doelgroep.

8
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Leg nooit al je eieren in één mand
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3 Hoe selecteer je een geschikt  
online verkoopskanaal?

3.1 Welke criteria bepalen het belang  
van een bepaald online verkoopskanaal?
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Het belang van commissievoorwaarden

3.3 Hoe krijg je je geld?  
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het online verkoopskanaal beveiligd?
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4 Leg nooit al je eieren  
in één mand 

Inleiding
Net als in andere sectoren is het ook in de toeristische sector niet aan te raden om je 
verkoop in handen van één partij te leggen. 

Enerzijds maakt een gezonde distributiemix je minder afhankelijk van je verkoopska-
nalen en zorgt het er voor dat jij als logiesuitbater zelf de touwtjes in handen houdt. 

Anderzijds spreid je – door overeenkomsten met verschillende partijen – ook je 
 risico’s . Als het ene verkoopskanaal een zwakkere periode kent, dan kun je steeds 
terugvallen op je andere partners.

Off- en online verkoopskanalen sluiten elkaar daarbij niet uit. Integendeel: ze verster-
ken elkaar! De klant kan jouw accommodatie waar en wanneer hij wil reserveren: 
per telefoon, via het web, door bemiddeling van een reisagent, via een toeristische 
dienst… 

Online en offline zijn bovendien geen gescheiden werelden. Meer en meer lopen 
beide  door elkaar. Gasten gebruiken internet als informatiebron en boeken vervolgens  
bij een reisagent of omgekeerd. Het is belangrijk om op een professionele manier 
zichtbaar te zijn in deze twee werelden. 

In dit hoofdstuk vind je een leidraad om een geschikte online distributiemix te 
bepalen . 

Vooraleer van start te gaan is het echter goed om je huidige situatie even in kaart te 
brengen en prioriteiten te stellen.

1
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Analyseer je huidige situatie
Om te bepalen welke distributiekanalen voor jou interessant zijn, is het nuttig een 
zicht te hebben op waar je reservaties nu al vandaan komen. Als je deze oefening 
gemaakt hebt, krijg je zicht op wat elk verkoopskanaal je kost en opbrengt. Deze 
informatie kun je dan gebruiken om prioriteiten te stellen en een evaluatie te maken 
van nieuwe verkoopskanalen.

Stap 1: Waar komen mijn reservaties nu vandaan?

Noteer gedurende een relatief drukke maand alle details van de boekingen die je 
ontvangt. Bereken wat elk verkoopskanaal je kost. Vraag bij een telefonische boeking 
ook uitdrukkelijk hoe de klant je gevonden heeft.

Noteer voor elke boeking de volgende gegevens:

Hoe heeft de klant de reservatie gemaakt? Bijvoorbeeld: rechtstreeks via telefoon, via •	
een reisagent, online op jouw website of via een online accommodatieplatform, …

Wat is de nationaliteit van de klant?•	

Wat is het bedrag van de reservatie?•	

Welke commissie betaal je voor deze reservatie? •	

2

Mevrouw Maes heeft voor haar hotelletje een eigen website waar gasten online kun-
nen reserveren. Om haar site online zichtbaar te maken investeert ze jaarlijks een 
kleine 2.500 euro in online publiciteit. Daarnaast heeft ze een partnership met een 
online accommodatieplatform dat actief de Nederlandse markt bewerkt. Jaarlijks kiest 
ze voor een inlassing in de brochure Vlaanderen Vakantieland. Daarenboven werkt ze 
sinds kort samen met een nichetouroperator, gespecialiseerd in ‘charmehotels’. 

Mevrouw Maes hanteert een standaardtarief van 75 euro per nacht. De meeste gasten 
verblijven twee nachten. 

Tijdens de maand september maakte ze een overzicht van alle boekingen:

8 boekingen via haar eigen website. Voor het gebruik van de online reservatie module •	
betaalt mevrouw Maes 25 euro per maand;

12 boekingen via het online accommodatieplatform. Voor de samenwerking betaalt •	
Mevrouw Maes een commissie van 15 procent;

5 telefonische boekingen naar aanleiding van haar publicatie in de brochure Vlaan-•	
deren Vakantieland. Voor de inlassing in deze informatiebrochure betaalt zij jaarlijks 
een bijdrage van 900 euro;

5 boekingen via de touroperator. Ook hier betaalt mevrouw Maes 15 procent com-•	
missie per boeking.

Tip: het gebruik van het Excel-werkblad in bijlage maakt het je makkelijker om  
de informatie te verwerken.

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=893
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Voor de werking van mevrouw Maes ziet dit er als volgt uit:

Datum Naam klant Nationaliteit Oorsprong reservatie 
(bv. website, dienst van 
toerisme, reisagent, …)
indien telefonisch, VRAAG 
hoe de klant je gevonden 
heeft

Omzet Commissie

01/09/2009 Berk Duits eigen website € 150,00 

01/09/2009 De Roeck Belg online acco platform A € 150,00 € 22,50 

03/09/2009 Scheidler Duits eigen website € 150,00 

03/09/2009 Van Dalem Belg online acco platform A € 150,00 € 22,50 

03/09/2009 Gerald Duits Vlaanderen Vakantieland € 150,00 

05/09/2009 Vanderelst Belg online acco platform A € 150,00 € 22,50 

07/09/2009 Jung Duits online acco platform A € 150,00 € 22,50 

07/09/2009 Geys Nederlands Vlaanderen Vakantieland € 150,00 

08/09/2009 Verbruggen Belg eigen website € 150,00 

08/09/2009 Boonen Belg online acco platform A € 150,00 € 22,50 

08/09/2009 Thompson UK Vlaanderen Vakantieland € 150,00 

12/09/2009 Vandereecken Belg eigen website € 150,00 

12/09/2009 Janssens Belg eigen website € 150,00 

13/09/2009 Van Hooft Nederlands online acco platform A € 150,00 € 22,50 

13/09/2009 Tolenberg Duits online acco platform A € 150,00 € 22,50 

14/09/2009 Vanderklink Nederlands online acco platform A € 150,00 € 22,50 

14/09/2009 Viaene Duits Vlaanderen Vakantieland € 150,00 

16/09/2009 Longeval Belg online acco platform A € 150,00 € 22,50 

16/09/2009 Vekens Belg Touroperator € 150,00 € 22,50 

17/09/2009 De Jong Nederlands eigen website € 150,00 

17/09/2009 Vandenbrande Belg Touroperator € 150,00 € 22,50 

18/09/2009 Vandoorn Nederlands eigen website € 150,00 

18/09/2009 Pappaert Belg Touroperator € 150,00 € 22,50 

19/09/2009 Longeval Belg Touroperator € 150,00 € 22,50 

20/09/2009 Vanaerde Belg Touroperator € 150,00 € 22,50 

23/09/2009 VanderValk Nederlands Vlaanderen Vakantieland € 150,00 

24/09/2009 Smith UK eigen website € 150,00 

24/09/2009 Sterk Duits online acco platform A € 150,00 € 22,50 

27/09/2009 Beckham UK online acco platform A € 150,00 € 22,50 

30/09/2009 Vanderplas Nederlands online acco platform A € 150,00 € 22,50 
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Stap 2: Met welke verkoopskanalen werk ik samen?

Maak een lijst van alle verkoopskanalen die je momenteel gebruikt en hoeveel je 
betaalt voor hun service. Dit kan een commissiepercentage zijn op de omzet die je re-
aliseert via het verkoopskanaal, een vast bedrag per boeking of zelfs een vast bedrag 
per maand of jaar, onafhankelijk van het aantal boekingen dat je via hen realiseert.

Stap 3: Breng alle gegevens samen

Na een maand kun je beide lijstjes samenvoegen. Maak een nieuw document, waar-
bij je per rij voor elk verkoopskanaal (stap 2) volgende elementen oplijst:

naam van verkoopskanaal (bv. eigen website, touroperator, telefoon, brochure •	
Vlaanderen Vakantieland, …);

totaal aantal reservaties;•	

netto-omzet van de reservaties: de omzet min alle mogelijke commissie die hier-•	
voor betaald werd;

totale vaste kost: opstartkost, periodieke bijdrage, … die je maandelijks gemiddeld •	
betaalt;

totale variabele kost: het totaal aan commissies dat je tijdens deze periode betaald •	
hebt);

totale distributiekost: de som van je vaste kost en variabele kost (op maandbasis);•	

deel tot slot de totale distributiekost door het aantal reservaties;•	

herhaal deze oefening voor elk verkoopskanaal: zo krijg je een duidelijk beeld van •	
welk kanaal je de hoogste omzet brengt en tegen welke kost. 

In het geval van mevrouw Maes betekent dit: 

Naam Type (bv. eigen web-
site, online accommo-
datieplatform,  
toeristische dienst, 
touroperator, …

Distributiekost:  
wat kost het je  
om met deze speler 
samen te werken?

Distributiekost  
per maand

eigen website kost online 
reservatiesysteem 
online marketingbudget

 

online 
accommodatieplatform

commissiepercentage 
op omzet 
vaste fee

 

toeristische dienst kost brochure-inlassing 
commissiepercen-
tage, …

 

touroperator commissiepercentage 
op omzet 
vaste fee

 

Eigen website  25 euro per maand 
2500 euro marketing 
per jaar

233 euro

Online acco platform A online  
accommodatielatform

15 procent op omzet  

Vlaanderen 
Vakantieland

toeristische dienst 900 euro per jaar 75 euro 

Touroperator A touroperator 15 procent op omzet  
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Stap 4: Analyseer de resultaten

Door een analyse te maken van je huidige verkoopsresultaten kan je bepalen wat de 
waarde van elk distributiekanaal is en waar de prioriteit te leggen. Welk kanaal brengt 
welke omzet en tegen welke kost.

Een gezond evenwicht tussen vaste (bv. Vlaanderen Vakantieland) en variabele (door 
commissie) kosten, gekoppeld aan de omzet die de verkoopskanalen genereren, is 
dé basis om een distributiemix samen te stellen.

De kost per reservatie mag niet het enige criterium zijn om je verkoopskanalen te 
evalueren.

De verschillende kanalen kunnen ook verschillende doelgroepen benaderen. Laat •	
je één van deze kanalen vallen, dan kan dit betekenen dat je jouw doelgroep niet 
meer bereikt. In het voorbeeld van mevrouw Maes gaat de nichetouroperator ge-
specialiseerd in charmehotels niet dezelfde doelgroep benaderen als het online 
distributieplatform.

De toerist gaat ook vaak een papieren brochure of online website van een ver-•	
koopskanaal raadplegen voor informatie, maar vervolgens het hotel rechtstreeks 
benaderen voor de reservatie. De aanwezigheid op deze andere kanalen kan in dit 
geval beschouwd worden als een variabele marketingkost voor je eigen website.

Voor mevrouw Maes komt dit neer op het volgende: 

Naam 
verkoopskanaal

Aantal 
reservaties 
per maand

Omzet 
per 
maand

Vaste kost 
per maand

Variabele 
kost per 
maand

Totale 
distributie-
kost

Kost per 
reservatie

eigen website 8 € 1.200 € 233 € 233 € 29 

online acco 
platform A

12 € 1.800 € 270 € 270 € 23 

Vlaanderen 
Vakantieland

5 € 750 € 75 € 75 € 15 

touroperator 5 € 750 € 113 € 113 € 23 

Voor mevrouw Maes brengt het online accommodatieplatform de hoogste omzet, wel 
tegen een relatief hoge, maar variabele kost. Ze mag echter niet uit het oog verliezen 
dat deze commissie ook de marketingactiviteiten van deze speler betaalt. Uit haar 
situatie blijkt dat een reservatie via haar eigen site op zich goedkoper zou zijn, maar 
mevrouw Maes mag ook de investeringen die ze deed om de toerist op haar site te 
krijgen niet vergeten. Om de reële kost per boeking te kennen, dient zij dus ook het 
publiciteitsbudget mee te verrekenen.
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Hoe selecteer je een geschikt  
online verkoopskanaal?
Ook online is het niet ‘gezond’ om je exclusief te binden aan één partij. Verschillende 
logiesuitbaters hebben de voorbije jaren hun verkoop in handen van één online ac-
commodatieplatform gelegd. Deze partners slaagden (en doen dat nog steeds) erin 
om meer dan 80 procent van de reservaties voor hun accommodatie te genereren. 

De macht die deze spelers opbouwen, vertaalt zich al gauw in een verhoging van het 
commissiepercentage. Als deze spelers voor welke reden dan ook een terugval ken-
nen in hun verkoop, dan draag je daar als logiesuitbater mee de gevolgen van. Ook in 
de online wereld is de boodschap: leg nooit al je eieren in één mand.

De samenstelling van een geschikte online distributiemix wordt bepaald door:

het type accommodatie dat je uitbaat. Heb je bijvoorbeeld een B&B met vijf ka-•	
mers, dan heeft het waarschijnlijk weinig zin om met tien verschillende kanalen te 
gaan samenwerken;

het al of niet gebruiken van een channel manager. Beschik je niet over een derge-•	
lijke technologie, dan zul je manueel kamers moeten toewijzen aan verschillende 
websites… Een tijdsintensieve job die wel noodzakelijk is om overboekingen te 
voorkomen.

3.1 Welke criteria bepalen het belang van een bepaald 
online verkoopskanaal? 

Een bepaald verkoopskanaal kan veel boekingen realiseren voor de ene logiesuit-
bater, maar teleurstellend zijn voor de andere. Een B&B die op het knooppunt ligt 
van een aantal fietsroutes, heeft er bijvoorbeeld meer belang bij om met een online 
nichetouroperator, gespecialiseerd in fietsvakanties te werken, dan een B&B in het 
centrum van een stad. De ideale mix van verkoopskanalen is voor iedereen anders.

Algemeen is het wel zo dat het belang van een specifiek online verkoopskanaal wordt 
bepaald door verschillende criteria:

Aantal unieke bezoekers.•	  Net zoals in de reële wereld geldt ook hier de wet van 
de grote getallen. Een toplocatie op de Meir in Anwerpen is interessanter dan een 
klein zijstraatje in een donkere achterbuurt. Hoe hoger het aantal bezoekers, hoe 
waardevoller een samenwerking met deze online speler.

Geografische dekking van het online verkoopskanaal.•	  Als een speler jouw re-
gio niet of zeer beperkt in zijn aanbod heeft, dan heeft deze site minder waarde 
voor jou.

Belang van de partner voor jouw doelgroep.•	  In theorie kent internet geen gren-
zen. In realiteit is er een duidelijk verschil tussen de populariteit van een welbe-
paalde site in verschillende landen. Een Belg gebruikt andere websites dan bijvoor-
beeld een Amerikaan om zijn verblijf te boeken. 

Nichemarkt.•	  Als je product geschikt is voor een specifieke nichemarkt (bijvoor-
beeld wellness), ga dan ook op zoek naar online verkoopskanalen die zich tot deze 
markt richten.

3
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3.2 Wat kost een samenwerking?  
Het belang van commissievoorwaarden

Als je channel manager je de mogelijkheid biedt om verschillende verkoopsprijzen te 
hanteren voor de verschillende online verkoopskanalen, dan speelt de commissie die 
deze verschillende spelers vragen geen rol. Je past je verkoopsprijs per online ver-
koopskanaal aan in functie van de netto-inkomsten die je wenst te behalen.

Het is gebruikelijk dat de online verkoopskanalen in hun contract een paragraaf over 
‘beste prijs’-garantie opnemen. Als logiesuitbater ben je dan verplicht om via hun 
website de beste prijs op de markt te geven. Je kunt je accommodatie via geen enkel 
ander verkoopskanaal (rechtstreeks, online en vaak offline) goedkoper aanbieden. In 
dit geval is het wel belangrijk om de commissiepercentages als criterium te hanteren 
in je beslissing om al of niet in zee te gaan met deze speler.

Hou er rekening mee dat de commissie een kost is om je product te verkopen. Een 
goed online verkoopskanaal gaat ook investeren in marketingactiviteiten waardoor je 
zelf minder tijd en geld moet stoppen in het verkopen van je accommodatie.

Tip: Bovenstaande informatie vind je vaak terug op de sites van deze spelers. Onder 
de rubriek ‘Partners’, kan je al heel wat nuttige gegevens ontdekken en evalueren of 
de speler voor jou een geschikt verkoopskanaal kan zijn. Aarzel ook niet om hen recht-
streeks te contacteren voor verdere informatie.

Na een succesvolle samenwerking met één online accommodatieplatform, besluit me-
vrouw Maes haar online verkoopskanalen uit te breiden. Na overleg met een aantal 
collega’s en een zoektocht via Google op ‘Bed&Breakfast’, heeft ze drie andere inte-
ressante online verkoopskanalen ontdekt. Daaruit blijkt dat de commissiepercentages 
die de verschillende spelers hanteren sterk uit elkaar lopen:

Partner A: commissie 9 procent

Partner B: commissie 15 procent

Partner C: commissie 15 procent

Partner D: commissie 3 procent

Mevrouw Maes wil op elke overnachting minimum 65 euro netto-inkomsten hebben. 
Dit betekent dat ze een verschillende verkoopsprijs dient te hanteren voor de diverse 
verkoopskanalen.

 Commissie Verkoopsprijs Netto-inkomsten 

partner A 9% 75 euro 68 euro
partner B 15% 77 euro 65 euro
partner C 15% 77 euro 65 euro
partner D 3% 75 euro 73 euro
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3.3 Hoe krijg je je geld?  
Het belang van de betalingsvoorwaarden

De meest voorkomende betalingsvormen zijn: 

rechtstreekse betaling door de klant. •	 De gast betaalt bij aankomst of – in functie 
van jouw betalingsvoorwaarden – op voorhand, maar steeds op jouw rekening. Je 
beschikt dus onmiddellijk over je geld. Wijzigingen of annuleringen en de hieraan 
gekoppelde geldtransacties lopen dus ook rechtstreeks via jou. Je staat eveneens 
in voor de betaling van de commissies aan het online verkoopskanaal.

betaling van de klant aan het online verkoopskanaal. •	 Zij innen het geld van de 
klant en staan in voor de geldtransacties gekoppeld aan wijzigingen en annulerin-
gen. Jij wordt betaald in functie van de samenwerkingsvoorwaarden die je hebt 
met het online verkoopskanaal (meestal X weken na aankomst van de klant).

Beide vormen hebben dus voor- en nadelen. Maak een keuze in functie van jouw 
prioriteiten. Weet wel dat elke speler zijn samenwerkingsmodel standaard heeft be-
paald en dat je vaak niet kunt kiezen tussen de verschillende betalingsvormen. Als 
rechtstreekse betaling bijvoorbeeld erg belangrijk is voor jou, sluit dat sowieso een 
aantal online verkoopskanalen uit.

3.4 Zijn de betalingen van je klant via  
het online verkoopskanaal beveiligd?

De meeste online verkoopskanalen zullen expliciet melden dat ze beschikken over 
‘een SSL certificaat’ (Secure Sockets Layer). Deze elektronische sleutel waarborgt 
een veilige online transactie. Ga na of elke online partner die je kiest hierover be-
schikt. Bij twijfel is het raadzaam om niet met deze partner te werken.

3.5 Welke types online verkoopskanalen zijn  
voor jou interessant? 

De keuze tussen de verschillende types online verkoopskanalen is afhankelijk van je 
type accommodatie, het aantal kamers dat je hebt, de nationaliteit van je klanten, …

Algemeen geldt: hoe groter je accommodatie, hoe meer opties je hebt om je product 
online te commercialiseren. De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren 
maken het echter mogelijk om – zelfs al heb je een relatief beperkt aantal kamers – 
een brede online distributiemix te gebruiken.
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Niet ‘of… of’, maar ‘én… én’
‘On- en offline’ zijn geen gescheiden werelden. De surfer komt straks vanachter zijn 
scherm en trekt de straat op – maar hij blijft één en dezelfde consument! Verschillen-
de toeristische spelers hebben al succesvol bewezen dat verkopen via meerdere ver-
koopskanalen dé ideale manier is om de consument te overtuigen: één wereld waarbij 
de fysieke verkoopskanalen de virtuele versterken en omgekeerd  Als logies uitbater 
hoef je geen keuze te maken tussen offline verkoopskanalen en online verkoops-
kanalen. Beide versterken elkaar. De consument komt op verschillende momen ten 
en manieren in contact met jouw product.

Ook op het internet is het belangrijk om verschillende partijen te gebruiken als ver-
koopskanaal. De zichtbaarheid van jouw product op het net verhoogt en de kans dat 
een klant bij jou boekt wordt steeds groter…

Het bepalen van een ideale distributiemix is dus geen ‘of… of’-verhaal, maar een 
‘én… én’-keuze.

4

Onderstaand overzicht geeft je een leidraad om te bepalen welk type online verkoopskanaal 
al dan niet geschikt is in functie van de grootte van je accommodatie.

Aantal 
kamers

Rechtstreekse 
verkoop via een 
manueel systeem, 
e-mail of reservatie-
formulier op eigen 
website, klassieke 
verkoopskanalen

Online samen-
werking met 
touroperators 
(met toekenning 
van contingent)

Gebruik 
van een 
channel 
manager

Online reser-
vatiesysteem 
met verkoop 
via slechts één 
online verkoops-
kanaal.

Online reser-
vatiesysteem 
met verkoop  
via meerdere  
online ver-
koopskanalen

1-4   (a)   

5-10     

11-15     

16-30     (b) 

30+     

 Bezint eer je begint! 

(a) Contingent geven aan een touroperator als kleinere logiesuitbater is wellicht niet de •	
beste oplossing. Je wordt immers beperkt om rechtstreeks te verkopen en hebt niet 
de nodige flexibiliteit. Als je samenwerkt door je kamers ‘op aanvraag’ te commercia-
liseren via de touroperator, weet dan wel dat je aanbod niet verschijnt op de website 
van de touroperator. Deze spelers tonen online enkel producten waar ze contingent op 
hebben en die ze dus ook onmiddellijk kunnen verkopen.

(b) Als logiesuitbater met een groot aantal kamers, is het niet aan te raden om je te •	
beperken tot één online verkoopskanaal. De uitdaging om een vereiste bezettingsgraad 
te bereiken wordt in dit geval te groot.

 Zeker te overwegen!

 Ga ervoor!
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5 Hoe kan je je rendement  
extra verhogen door  
‘revenue management’?

Inleiding
Eén standaardprijs voor het hele jaar is meestal niet de beste keuze. Verschillende 
types klanten zijn bereid om verschillende prijzen te betalen. Het inspelen op dit ver-
schil aan bereidheid tot betalen, geeft je (vaak verborgen) margepotentieel. ‘Revenue 
management’ is een methode die het totaal aan inkomsten optimaliseert binnen een 
gelimiteerde capaciteit. 

Binnen de traditionele toeristische wereld werd de prijs vaak op seizoensbasis (of 
zelfs jaarbasis) vastgelegd. Door de dynamiek en flexibiliteit van internet kan een 
toeristische uitbater nu echter op elk moment prijzen aanpassen en met de juiste en 
flexibele prijszetting zijn rendabiliteit optimaliseren. 

In dit hoofdstuk wordt een pragmatische toelichting gegeven van het begrip ‘revenue 
management’ en hoe jij je rendement kan verhogen door online verkoop.

Wat is ‘revenue management’? 

2.1 Waar komt revenue management vandaan?

‘Revenue management’ of omzetmanagement ontstond zo’n dertig jaar geleden 
in de luchtvaartsector. Luchtvaartmaatschappijen ontwikkelden software voor hun 
reservatiesystemen om zo efficiënter te kunnen werken met reisbureaus. Op die 
manier kregen ze ook een beter zicht op het boekingsgedrag van de passagiers. De 
luchtvaart gebruikte deze informatie en startte met wisselende tarieven. Zo realiseert 
men op rustige vluchten meer bezetting door prijzen te verlagen en optimaliseert 
men op drukke vluchten de omzet door prijzen te verhogen. 

Je kent waarschijnlijk ook het fenomeen dat je het ene moment een goedkoop tarief 
betaalt voor een vlucht naar Parijs en op het andere een veel hoger tarief. 

2.2 Wat is de overeenkomst tussen jouw 
accommodatie en een luchtvaartmaatschappij?

Gelimiteerde capaciteit 

Een vliegtuig lijkt in veel opzichten op jouw accommodatie. Je kunt niet meer stoelen 
boeken dan dat er in een vliegtuig zijn. Hetzelfde geldt voor jouw accommodatie: ben 
je eigenaar van een hotel met tien kamers, dan kun je er onmogelijk elf verkopen ook 
al is er vraag naar. Bij het maken van boekingen is het de uitdaging om, naast een 
optimale bezetting, een zo goed mogelijke omzet en zo hoog mogelijk rendement te 
realiseren. 

1

2
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Vergankelijk product

Een andere gelijkenis met de verkoop van vliegtuigtickets is de factor ‘tijd’. Men kan 
je product maar één keer per dag boeken. Een niet verhuurde kamer betekent verlies 
aan omzet. Als je het zo bekijkt, is een kamer dus een ‘vergankelijk’ product. Tegelijk 
is het zo dat je jouw kamers op bepaalde dagen tegen hogere prijzen kan verhuren 
omdat de klant bereid is meer te betalen vanwege schaarste in het aanbod: er is meer 
vraag dan aanbod.

Je klanten komen uit verschillende marktsegmenten

Net zoals bij luchtvaartmaatschappijen, zullen je klanten uit verschillende markten 
komen: business of toeristisch, uit verschillende landen en voor verschillende rede-
nen. De vraag naar jouw accommodatie komt dan ook vaak uit een aantal gescheiden 
marktsegmenten met verschillende wensen en eisen ten aanzien van prijs en aan-
bod. 

Je product is lang op voorhand boekbaar

Hierin schuilen kansen, maar ook gevaren. Alles is afhankelijk van jouw inschatting en 
jouw voorspelling voor die bepaalde dag: tegen welke prijs kan ik de kamer verkopen? 
Bij een te hoge prijs verlies je waarschijnlijk de klant, bij een te lage prijs ten opzichte 
van de concurrentie ben je snel volgeboekt en mis je dus omzet. 

De factor tijd en de inschatting wat de markt doet op die dag, dat weekend of die 
midweek zijn allemaal van fundamenteel belang. Op basis van je ervaring heb je hier 
waarschijnlijk een goed beeld van. Deze ervaring, aangevuld met betrouwbare ‘histo-
rische en toekomstige’ gegevens, spelen een belangrijke rol in het opzetten van een 
‘revenue management systeem’. 

Toekomstige gegevens zijn bijvoorbeeld grote evenementen, beurzen of festiviteiten 
in je omgeving die invloed hebben op de vraag naar jouw hotel. Wanneer vallen de 
schoolvakanties en de feestdagen? Zijn er nieuwe hotels die opengaan of is er een 
accommodatie in mijn buurt die extra kamers heeft ingericht? Verzamel al deze ge-
gevens in een revenue management kalender. Zo krijg je een goed overzicht van de 
toekomst. Uiteraard moet je deze kalender regelmatig actualiseren. 

Mevrouw Maes zette ondertussen ook haar eerste stappen in revenue management. 
Ze contacteerde de lokale dienst van toerisme om een overzicht te krijgen van de eve-
nementen die in de regio zullen plaatsvinden. Zij inventariseerde alle informatie in een 
Excel-bestand. Voor april en mei 2010 ziet dit er als volgt uit: 

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04

wo do vrij za zo ma di wo do vrij za zo ma

voorjaarsfestival Paasweekend

01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05

vrij za zo ma di wo do vrij za zo ma di wo

Dag van  
de Arbeid

Beurs  
van Vlaanderen
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2.3 Waarom is revenue management  
ook voor jou belangrijk?

Door over te stappen van een vaste prijs per kamer (geldig voor het hele jaar) naar een 
variabele prijs in functie van de vraag en bereidheid tot betalen van je verschillende 
types klanten, heb jij de mogelijkheid om je omzet en rendement te optimaliseren. 

Je kan eveneens op een meer marktgerichte en dynamische manier je gast benade-
ren door je prijszetting aan te passen aan de bereidheid tot betalen van de verschil-
lende types gasten.

Door een ‘revenue management aanpak’ creëer je meer ruimte voor investeringen op 
middellange termijn. Hoe meer geld je in het laatje krijgt, hoe meer ruimte je schept 
voor investeringen op termijn.

2.4 Hoe wordt revenue management toegepast  
in toerisme? 

Wat zoekt je klant?

Bepaalde collega-logiesuitbaters hebben ‘revenue management’ al zo’n twintig jaar 
geleden ontdekt. Door de opkomst van internet, met online boekingsmogelijkheden, 
is de markt voor de klant transparanter geworden. Je gast kan – door één klik op de 
muis – snel prijzen en aanbod met elkaar vergelijken. 

De hedendaagse e-toerist wil snelheid, zekerheid en gemak. Snelheid in het vinden 
van toffe locaties voor een weekendje weg of een zakelijk verblijf, de zekerheid dat 
de reservatie in je systeem staat, het vertrouwen dat hij de best beschikbare prijs 
heeft geboekt en tot slot een tijdsbesparing omdat het allemaal gemakkelijk online is 
te regelen. 

Mevrouw Maes beseft dat de vraag naar haar 10 kamers in het weekend veel groter 
is dan doorheen de week. In plaats van één vast tarief te hanteren voor een overnach-
ting, denkt ze eraan de prijs voor een overnachting tijdens het weekend met 5 euro te 
verhogen. Hiermee biedt ze nog steeds een competitieve prijs tegenover het hotel om 
de hoek. Door haar prijzen aan te passen aan de vraag kan haar omzet op jaarbasis met 
5.200 euro stijgen, namelijk: 5 euro X 2 nachten X 52 weekends X 10 kamers.

Het hotel van mevrouw Maes ligt een tiental kilometer van een bedrijvenzone. Tijdens 
de week gebruiken verschillende KMO’s haar accommodatie om hun buitenlandse 
medewerkers te laten logeren (zakenklanten dus). Mevrouw Maes merkte al dat deze 
klanten zeer laat beslissen om al of niet te reizen. Op dat moment is het voor de 
directie secretaresse van belang om kort op de bal te spelen om alsnog een kamer te 
vinden en speelt de prijs minder van belang. Mevrouw Maes kan inspelen op deze 
bereidheid tot betalen en haar prijzen aanpassen naargelang de datum van aankomst 
dichter komt. Zo betalen late beslissers meer.
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Wisselende tarieven in functie van vraag en aanbod

Hoteliers die ‘revenue management’ toepassen, werken met wisselende dagtarie-
ven, die afhankelijk zijn van vraag en aanbod. In de praktijk betekent dit dat je met 
verschillende tarieven werkt voor hetzelfde product. Op topdagen worden hogere 
tarieven aangeboden en op rustige dagen lagere tarieven. Afhankelijk van je markt, de 
concurrentie en uiteraard je accommodatie wisselen tarieven per dag, per weekend 
of per midweek. Hogere tarieven dan die die je normaal vraagt, zorgen direct voor 
een hogere omzet. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bereidheid van je gast om die te 
betalen en de vraag of je in staat bent om dezelfde bezetting te realiseren. 

Prijs–kwaliteitsverhouding moet blijven kloppen

Op topdagen – wanneer de vraag groter is dan het aanbod – zijn gasten vaak al lang 
blij dat ze een kamer hebben kunnen bemachtigen: een lang weekend, feestdag, … 
Als logiesuitbater weet je als geen ander dat de hoogte van de prijs direct gekop-
peld wordt aan de ‘ervaren kwaliteit’. Hoe meer een klant betaalt, hoe meer hij ook 
verwacht. 

Bij hogere tarieven staat deze prijs-kwaliteitsverhouding dus wat meer onder druk. 
Deze verhouding moet fair blijven en mag niet tegen jou gaan werken. Revenue ma-
nagement richt zich dan ook zeker niet op kortetermijnsucces, maar op een manier 
van werken voor een langere termijn. Als je enkel op korte termijn denkt en je prijzen 
te hoog maakt, zal je accommodatie wellicht volgeboekt zijn. Maar stemt de prijs niet 
overeen met de verwachte kwaliteit, dan zullen gasten op langere termijn afhaken 
omdat je prijzen te hoog zijn.

Best Beschikbare Tarief  

De hotelindustrie werkt over het algemeen met het fenomeen BAR, ‘Best Avail able 
Rate’. Dit ‘best beschikbare tarief’ wordt aangeboden op de zogenaamde ‘open markt’ 
en is dus boekbaar via je receptie en het internet. Het best beschikbare tarief is als het 
ware ‘de prijs van de dag’. Het wisselt regelmatig. 

Als je het werken met een BAR-structuur goed aanpakt, dan realiseer je meer omzet 
op topdagen en ben je wellicht in staat om meer bezetting te creëren op de rustige 
dagen. Hotels hebben een ‘ondergrens’ en een ‘bovengrens’ in hun tarieven. De 
bovengrens bepaal je uiteraard zelf. De concurrentie en de vraagsituatie spelen hierin 
een belangrijke rol. 

Tip: het gebruik van het Excel-werkblad in bijlage 3 maakt het je makkelijker om je 
eigen revenue management kalender met BAR-structuur op te stellen.

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=899
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Voordelen Best Beschikbare Tarief

Met verschillende tarieven kan je het aandeel ‘niet gerealiseerd omzetpotentieel’ ver-
kleinen. Wanneer je maar één tarief ter beschikking hebt, ben je niet in staat om het 
totale omzetpotentieel te realiseren.

Vaak hanteert men het principe van ‘first-minute’ in plaats van ‘last-minute’. Dat be-
tekent voor de gast ‘hoe eerder je boekt, hoe beter het tarief’. Vroegboeken wordt 
dus (over het algemeen) beloond met lagere tarieven. Je topdagen zijn hier uiteraard 
van uitgesloten. 

Mevrouw Maes overweegt om af te stappen van één vast tarief van 75 euro en  
vier verschillende tarieven te hanteren. De niveaus zouden er als volgt uitzien: 

tarief 1: 65 euro•	

tarief 2: 75 euro•	

tarief 3: 85 euro•	

tarief 4: 95 euro•	

Ze denkt eraan om voor een redelijk rustig weekend, een tarief van 65 euro voor een 
kamer te hanteren. Wanneer er een groot evenement is in de daarop volgende week 
met veel vraag naar kamers wil ze voor dezelfde kamer een hoger tarief van 95 euro 
aanrekenen. 

Haar revenue management kalender geeft aan welk tarief ze op welk moment wil 
verkopen. Hieronder zie je dat die tarieven per dag zullen verschillen. Mevrouw Maes 
overweegt dus om over te stappen van één vast tarief van 75 euro naar wisselende 
tarieven van 65 tot en met 95 euro. Door op deze manier te gaan werken, zal ze beter 
in staat zijn om ‘mee te surfen’ op de vraag–aanbodsituatie. 

De revenue management kalender van mevrouw Maes met evenementen en prijzen 
voor 2010 zal er dan waarschijnlijk zo uitzien:

06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05

wo do vrij za zo ma di wo do vrij

65 65 95 95 85 85 95 95 65 65

Festival van de Kunsten
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>
Stel: een hotel heeft 30 kamers en enkel een tarief van bijvoorbeeld 120 euro. Met 
dit tarief zal slechts een gedeelte van de markt zich aangetrokken voelen, want niet 
iedereen wil die prijs betalen. Niet alle kamers zullen dan geboekt worden.

Indien het tarief wordt verlaagd naar een niveau van bijvoorbeeld 80 euro, dan zal het 
aantal boekingen toenemen. Toch zal de hotelier nog niet in staat zijn om zijn maximale 
omzetpotentieel te realiseren. 

Voorbeeldsituatie ‘Werken met één tarief’:

 

Indien de hotelier werkt met verschillende tarieven en een dus een BAR-structuur 
opstelt, verhoogt hij de kansen om zijn omzet te optimaliseren. 

Voorbeeldsituatie ‘Werken met verschillende tarieven’:

Hotel 30 kamers

€ 120

15

pr
ijs

15 x € 120 = € 1800

€ 80

25

pr
ijs

25 x € 80 = € 2000
kamers kamers

p = Niet gerealiseerd omzetpotentieel

Prijscategorieën (BAR)

pr
ijs

kamers

p = Niet gerealiseerd omzetpotentieel

3 kamers x 110 = € 330

5 kamers x 100 = € 500

7 kamers x 90 = € 630

9 kamers x 80 = € 720

6 kamers x 70 = € 420

  € 2600
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Hoe beïnvloedt revenue management 
jouw rendement?

3.1 Wat levert een klant je op?

Om een antwoord te geven op deze vraag is het interessant om te kijken naar cijfers 
over gemiddelde bestedingen van je gasten. Wat leveren je gasten je op? Het is daar-
om steeds interessant om je administratie en klantengegevens goed bij te houden. 

Zie je verschillen bij de gemiddelde bestedingen bij je toeristische gasten en je busi-
ness klanten? Zijn er verschillen per seizoen? Werk je bijvoorbeeld met sportgroepen 
die een goede omzet genereren? Zo zijn er veel verschillende situaties denkbaar. 

3.2 Omzet per Beschikbare Kamer

Een aantal kengetallen zijn handig om met revenue management aan de slag te gaan. 
Naast een ‘gemiddelde kamerprijs per nacht’, bezetting en totale omzet wordt bin-
nen revenue management vooral gewerkt met het fenomeen REVPAR. Dit staat voor 
‘Revenue per Available Room’ of ‘omzet per beschikbare kamer’. 

3.3 Hoe bereken je REVPAR,  
de omzet per beschikbare kamer?

Enkel een gemiddelde kamerprijs berekenen aan de hand van het aantal verkochte 
kamers geeft een vertekend beeld. Zo kan je een zeer hoge kamerprijs bereiken met 
slechts één verhuurde kamer. Slechts één kamer verkopen is echter niet de goede 
strategie…

De REVPAR of ‘omzet per beschikbare kamer’ geeft veel beter aan wat de echte 
prestatie is. REVPAR bereken je door je omzet te delen door het totale aantal kamers. 
Deze berekening houdt automatisch rekening met de bezetting van jouw logies. Het 
is de omzetbijdrage die wordt verdeeld over het totale aantal beschikbare kamers in 
plaats van over enkel de verkochte kamers. 

3
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3.4 Verhoog je rendement

Met hogere tarieven

Door te werken met ‘dynamische’ prijzen kan je meer omzet genereren en daarmee 
je rendement verhogen. Als je 10 euro meer dan normaal voor een kamer ontvangt, 
zorgt dat direct voor een hoger rendement. 

Deze nieuwe situatie kan nóg beter zijn als je in staat bent om een nog hoger bedrag 
te realiseren op nog meer dagen. Omgekeerd geldt hetzelfde: een prijsverhoging kan 
ook leiden tot een volumedaling. Denk dus goed na op welk moment je een hoger 
tarief hanteert. 

Mevrouw Maes heeft de voorbije maanden haar accommodatie uitgebreid met 10 luxe-
kamers. Voor een standaardkamer bedraagt de dagprijs 75 euro per nacht, voor een 
luxekamer vraagt ze 95 euro. We bekijken haar omzet voor een welbepaalde dag.

Hotel capaciteit 20 kamers (10 luxe- en 10 standaardkamers)

Tarief standaard  75 euro 

Tarief luxe  95 euro

Bezetting voor die dag 60 procent

Aantal kamers bezet  12 kamers (6 standaard voor 75 euro en 

 6 luxe voor 95 euro)

Omzet van de dag 1.020 euro namelijk (6 x 75euro) + (6 x 95 euro)

Gemidd. kamerprijs 85 euro namelijk 1.020 euro/12 kamers

 (omzet gedeeld door aantal verkochte kamers)

Een bedrag van 85 euro lijkt voor mevrouw Maes een heel goede prestatie, maar er is 
geen rekening gehouden met het feit dat er 8 kamers leegstonden. Ze mist hierdoor 
heel wat omzet.

Door het berekenen van de REVPAR krijgen we al snel een correcter beeld op de 
situatie: 

Omzet van de dag 1.020 euro

REVPAR 51 euro namelijk 1.020 euro/20 kamers 

 (omzet gedeeld door totaal aantal kamers)

Indien mevrouw Maes erin slaagt om jaarlijks op 50 dagen met 15 van haar 20 ka-
mers 10 euro per kamer extra te generen, verhoogt haar rendement met 7.500 euro 
(10 euro X 15 kamers X 50 dagen).
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Met lagere tarieven

Bij een lege kamer blijven je vaste kosten bestaan. Het is belangrijk om te berekenen 
wat je laagste verkoopprijs kan zijn. Met welke minimumprijs zijn zowel je vaste als 
variabele kosten gedekt? Waar ligt je ‘break-even-point’ voor een kamer? Wanneer 
maak je nog winst op een kamer? 

Belangrijk is dat je goed berekent wat je vaste en variabele kosten zijn per kamer per 
nacht. Vervolgens bereken je de ‘break-even-prijs’, waarmee je zowel de vaste als de 
variabele kosten dekt. 

Als je weet wat je break-even-prijs is, ben je beter in staat om te beoordelen met 
welke tarieven je het beste kan werken. Er zijn zelfs situaties denkbaar waarin je lager 
gaat dan je break-even-prijs. Op het moment dat het om grotere volumes gaat en de 
gasten bijvoorbeeld goed besteden in je restaurant of andere diensten afnemen die 
rendement opleveren, kan dat zinvol zijn. 

Hoe bereken je zo’n break-even-prijs? 

Daarvoor moet je drie stappen maken. 

Stap 1

 Berekening/formule:

Percentage variabele kosten variabele kosten

 omzet

Om het percentage variabele kosten te berekenen, deel je het totaal aan variabele kosten 
door de omzet. Variabele kosten zijn kosten die variëren in functie van het aantal klanten dat 
logeert in je accommodatie. Een kamermeisje dat per uur betaald wordt, zal minder werk 
hebben als slechts 10 procent van je accommodatie bezet is, de kosten voor het reinigen van 
je linnengoed hangen af van het aantal gasten, …

Stap 2 

 Berekening/formule:

Break-even-volume vaste kosten 

 1 – percentage variabele kosten

Het break-even-volume is de verhouding van je vaste kosten ten opzichte van het percentage 
variabele kosten. Vaste kosten kunnen zijn: verwarmingskosten, personeelskost (bv. de re-
ceptionist moet betaald worden of er nu 1 of 10 klanten logeren), …

Stap 3 

 Berekening/formule:

Break-even-prijs break-even-volume

 verwachte aantal overnachtingen

Je komt tenslotte tot een break-even-kamerprijs door het break-even-volume te delen door 
het aantal verwachtte overnachtingen. Je ervaring en ‘historische en toekomstige’ gegevens 
moeten het je mogelijk maken om een inschatting te maken van het aantal te verwachten 
overnachtingen.
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Mevrouw Maes wil graag uitpluizen wat de break-even-prijs voor haar hotel is. Samen 
met haar boekhouder maakt ze een lijst met de verschillende variabele kosten die ze 
heeft. Dit is een inventaris van alle kosten die afhankelijk zijn van het aantal klanten dat 
ze heeft. Bijvoorbeeld: onderhoud van de kamers wordt door een externe firma gedaan 
en wordt afgerekend in functie van het aantal kamers, … Op jaarbasis komt mevrouw 
Maes tot een bedrag van 129.216 euro. 

De omzet die ze realiseerde, bedraagt zo’n 450.000 euro. De gemiddelde bezetting 
van haar hotel is ongeveer 75 procent. Op jaarbasis betekent dit 5526 overnachtingen 
(20 kamers x 365 nachten x 75.7% bezetting).

Mevrouw Maes maakt eveneens een lijstje van haar vaste kosten: de receptionist die 
in vast loonsverband werkt, de lening die ze elke maand terugbetaalt, … In totaal be-
dragen de vaste kosten 214.285 euro.

Voor de berekening van de break-even-prijs zet mevrouw Maes volgende stappen:

Stap 1

 Berekening/formule: Voorbeeld:

Percentage variabele kosten variabele kosten 129.216 x 100% = 0,29 (29%)

 omzet 450.000

Stap 2

 Berekening/formule: Voorbeeld:

Break-even-volume vaste kosten 214.285 = 301.810 

 1 – percentage 1 – 0.29
       variabele kosten

Stap 3

 Berekening/formule: Voorbeeld:

Break-even-prijs break-even-volume 301.810 = 55

 verwachte aantal  5526
 overnachtingen

De break-even-prijs per nacht per kamer bedraagt voor het hotel van mevrouw Maes 
55 euro. Onder dit tarief is het voor haar niet verstandig om hotelkamers te verkopen.
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Mogelijkheden van online  
cross-selling en up-selling
Extra producten en diensten verkopen (cross-selling) en duurdere producten verko-
pen (up-selling) is een mooie uitdaging op het moment dat je online contact hebt 
met de klant. Deze technieken moeten op een verfijnde manier worden ingezet en 
moeten vooral klant- en vraaggericht zijn. Belangrijk is dat je online boekbaar bent via 
een zogenaamd online reservatiesysteem.

4.1 Cross-selling 

Op het moment dat een klant online een kamer bij jou boekt, kan je andere zaken 
aanbieden zoals een diner, fietsverhuur of een andere aanvulling op het arrangement. 
Via je eigen site, maar ook via die van derden zijn er verschillende mogelijkheden om 
extra diensten te promoten tijdens het reservatieproces. Besef wel dat – indien de 
verkoop via derden verloopt – je ook op deze extra services commissie zal moeten 
betalen. In de praktijk blijkt dat klanten de suggesties waarderen en het ervaren als 
‘meedenken’ om tot de juiste invulling te komen van het verblijf. Denk je dat jouw 
team tijdens het verblijf van de klant deze extra services aan de man kan brengen, 
dan is het waarschijnlijk slim om deze informatie op de verschillende kanalen enkel 
te vermelden. 

4.2 Up-selling

Op het moment dat je gast op zoek is naar een standaardkamer is het mogelijk om 
naast het aanbod van de standaardkamer ook een luxekamer of een compleet arran-
gement te tonen. Kunnen kiezen, vinden veel gasten leuk en een bepaald percentage 
voelt zich aangetrokken door het aanbod van een luxekamer met extra diensten. Is 
het prijsverschil redelijk, dan zal een gedeelte van je gasten besluiten om voor het 
luxeproduct te kiezen. Als je ervoor zorgt dat deze vorm van up-selling mogelijk is op 
je site, zal dat ook je omzet doen stijgen. 

4
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Hoe begin je met  
‘revenue management’?
Een goede voorbereiding is het halve werk! Voor je begint aan het opzetten van een 
‘revenue management’ systeem zijn de onderstaande bouwstenen van elementair 
belang. Goede resultaten worden maar bereikt als de organisatie ook voor een gede-
gen strategie kiest. De belangrijkste stappen zie je hieronder. 

5

grond - 
begin selen en 

 technieken

8.  
resultaten meten, 

aanpassen en 
verbeteren

4.  
evalueer  

prijs-waarderelatie

7.  
inputsystemen

6.  
stel een RAR-structuur 
samen (Best Available 

Rate System)

5.  
bepaal commerciële 
acties op basis van 
boekingspatronen

1. 
bouw een revenue 

management  
cultuur op

2. 
analyseer de vraag 

in de markt

3. 
bepaal per  

segment  
de contingenten



Copyright Toerisme Vlaanderen 2009 62

Stap 1: Bouw een ‘revenue management’ cultuur op 

Zorg dat jij en je medewerkers resultaatgericht zijn, van competitie en scoren houden, 
analytisch zijn, zelfstandig beslissingen durven nemen, teamspelers zijn, aanvaard-
bare risico’s durven nemen, openstaan voor commerciële technieken, communicatief 
en sociaalvaardig zijn. Betrek je team in deze nieuwe manier van werken en vraag hen 
actief om informatie die ze van de klanten krijgen. Geef hen ook de nodige argumen-
ten om de klanten te woord te staan indien die vragen of opmerkingen hebben rond 
de nieuwe prijszetting.

Een dergelijke cultuur is het beste vertrekpunt voor succesvol revenue management. 

Stap 2: Analyseer de vraag in de markt

Hoeveel vraag is er op welk moment vanuit welke doelgroep? Uit ervaring weet jij 
wellicht best welke doelgroep wanneer reserveert. Wat valt je op ten aanzien van 
annuleringen en no-shows? Hoe ziet je ‘revenue management kalender’ eruit voor 
volgend jaar? Een overzicht van de evenementen in jouw buurt, kun je terugvinden op 
de websites van de lokale toeristische diensten. De periodes van de schoolvakanties 
zijn online beschikbaar voor de komende vijf jaar. 

Stap 3: Bepaal per segment de contingenten

Aan wie ga je wat op welk moment aanbieden tegen welke prijs? Wanneer toeristen 
en wanneer businessgasten plannen? Of anders: wanneer ‘gezinnen met kinderen ’ 
en wanneer sportgroepen accepteren? Bepaal hoeveel kamers je wilt verkopen tegen  
welk tarief.

Stap 4: Evalueer de prijs–waarderelatie 

Wat kan en wil men betalen? Verschillende doelgroepen hebben een verschillende 
‘bereidheid’ om te betalen. Ze hechten een verschillende waarde aan jouw accom-
modatie. De ene doelgroep zal bereid zijn meer te betalen voor een overnachting in 
jouw accommodatie dan de andere. Ligt jouw accommodatie bijvoorbeeld vlakbij een 
fietsroute, maar ver van een bedrijvenzone, dan zal een fervente fietser waarschijnlijk 
meer bereid zijn te betalen dan een zakenman die in je accommodatie logeert. Wat en 
hoe goed is de relatie met de gepercipieerde waarde van het product dat je biedt? 

Stap 5: Bepaal commerciële acties op basis van boekingspatronen

Als er beperkingen of voorwaarden worden verbonden aan kortingen, zijn de prijzen 
beter verkoopbaar. Prijzen die een bepaalde beschikbaarheid of geldigheidsduur heb-
ben zijn eenvoudiger uit te leggen, zowel intern als extern omdat elk prijsniveau zijn 
eigen specifieke spelregels en beperkingen heeft. Concrete voorbeelden zijn: vroeg-
boekkorting, vooruit betalen, beperkte geldigheid, geen of beperkte terugbetaling bij 
annulering, geen of beperkte wijzigingsmogelijkheden van reservatie, minimale of 
maximale verblijfsduur, vaste aankomstdagen en beperkingen voor feestdagen.

Stap 6: Stel een BAR-structuur samen

Bepaal een vier- of vijftal tarieven om in te zetten op verschillende momenten. Maak 
het aanbieden ervan afhankelijk van zowel de ‘verwachte marktdruk’ (door bijvoorbeeld 
events en beurzen), als van de evolutie van het aantal reservaties. Over het algemeen 
kun je stellen: ‘Hoe meer je accommodatie geboekt wordt, hoe hoger de prijs.’ 

Let wel: een groepsboeking tegen een laag tarief zorgt er misschien voor dat je ac-
commodatie redelijk vol geboekt wordt, maar dat betekent niet per definitie dat de 
andere kamers direct tegen het hoogste tarief moeten worden aangeboden. Op 
zwakke (laagseizoen) dagen is dat niet altijd zinvol, omdat je dan wellicht als ‘te duur’ 
wordt ervaren door potentiële boekers. 
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Stap 7: Inputsystemen 

Voor kleinere hotels (tot ongeveer 30 kamers) is revenue management prima op te 
starten met een aantal Excel-werkbladen, een revenue management kalender en de 
juiste cultuur in je bedrijf. Dat betekent dat je in het proces van stap 1 tot en met 8 
alles kan doorvoeren, waarbij enkel stap 7 anders georganiseerd dient te worden. 

Voor grotere accomodaties, zo ongeveer vanaf 30 kamers, is het wel aan te raden 
om te investeren in software, PMS- of CRS-systemen. Beide systemen maken het 
mogelijk om op een overzichtelijke en intensieve manier revenue management acti-
viteiten te voeren. 

Stap 8: Resultaten meten, aanpassen en verbeteren

Tot slot is het analyseren van de resultaten een belangrijke stap om je aanpak verder 
te verbeteren. 

Uitdagingen van revenue management
De uitdagingen van revenue management zijn niet echt verschillend voor een relatief 
kleine of grote accommodatie.

Investeren in sofware

Voor accommodaties met meer dan 30 kamers, raden we aan te investeren in een 
property management systeem waarmee je reservaties kan vastleggen, facturen uit-
printen en gasten in- en uitchecken. 

Investeren in tijd

In het begin zal de andere manier van werken jou en je mensen tijd kosten om alles 
gereed te maken. Van contracten tot en met het ‘laden van de prijzen’ en het mana-
gen van de uit-handen-gegeven beschikbaarheid. Reken op een aantal uren per week 
voor locaties tot ongeveer dertig kamers. 

Investeren in mensen

Het overstappen naar variabele prijszetting heeft ook een impact op je bedrijf: spreek 
met je collega’s en leg hen de algemene principes uit. Zorg ervoor dat zij de beslissing 
om over te stappen naar revenue management begrijpen en ondersteunen.

6

Een Property Management System (kortweg PMS) is een systeem dat binnen gro-
tere hotels gebruikt wordt om boekingen te behandelen en de status van de kamers 
te beheren. Een dergelijke software is vaak gekoppeld aan andere programma’s zoals 
boekhouding, telefooncentrale, …

Een Central Reservation System (kortweg CRS) wordt gebruikt binnen hotelketens 
om de verschillende individuele hotels te coördineren.
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Investeren ook op lange termijn

Kijk niet alleen op korte termijn naar de mogelijke opbrengst van deze omschakeling. 
Hou eveneens rekening met de langetermijnimpact: de prijs–kwaliteitsverhouding 
moet behouden blijven, anders haakt de klant op termijn af. Ook hierin moet je blij-
vend investeren.

Praktijkvoorbeeld:  
Hoe revenue management  
een extra omzet van 30.000 euro 
realiseert in een jaar…
Revenue management loont. Een voorbeeld uit de praktijk toont hoe een hotel in een 
jaar tijd ruim 30.000 euro extra omzet verwierf. Het invoeren van revenue manage-
ment vergt enig lef. Maar als het management overtuigd is, volgen de resultaten vaak 
snel. 

7

* Een logiesuitbater met een hotel met 25 kamers, rekende het hele jaar door een vaste 
kamerprijs van 85 euro aan. 

Aan de hand van het stappenplan voor het opstarten van een revenue management 
systeem ging het hotel aan de slag.

Stap 1: Bouw een revenue management cultuur op

De uitbater zorgde voor training, uitleg en maakte zijn team bewust aan de hand van 
cijfers. Eerst werd vooral gekeken naar wat de concurrenten doen. Daarin zag het 
hotel behoorlijke prijsverschillen.

Stap 2: Analyseer de vraag in de markt

De hotelier ontdekte dat er veel meer beurzen en events zijn dan hij vermoedde. Met 
het opstellen van de revenue management kalender hield hij hier beter rekening mee. 
Ook het aantal no-shows dat niet werd doorverrekend, was opvallend. Op een aantal 
topdagen van de voorgaande jaren draaide het hotel net geen 100 procent, terwijl de 
concurrenten daar wel in slaagden. 

Stap 3: Bepaal per segment de contingenten

Hij besloot om voor bedrijven in de omgeving minimaal 10 kamers te blokkeren voor 
de midweken in de hoogseizoenmaanden. Zakengasten eten veel in het restaurant en 
daarmee liggen de gemiddelde bestedingen van deze klanten veel hoger. 

Stap 4: Evaluatie van de prijs-waarderelatie

Op ‘mindere dagen’ werden de tarieven verlaagd voor bepaalde doelgroepen zoals 
muziekgroepen en familiereünies. Voor de businessmarkt besloot hij de tarieven te 
verhogen en contracten te maken met bedrijven. Bedrijven betaalden bij de concur-
renten gemiddeld 5 tot 10 euro meer voor kamers van mindere kwaliteit. 
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Uit bovenstaand voorbeeld blijkt duidelijk dat een relatief geringe investering kan zor-
gen voor een zeer positief resultaat zowel op korte als op langere termijn.

Voor groot én klein…
Omschakeling naar revenue management kan je helpen je rendement te verhogen. 
Denk niet dat dergelijke aanpak enkel winstgevend blijkt in grotere hotels. Met behulp 
van een aantal Excel-werkbladen, een kalender en een goede dosis gezond verstand, 
kan ook een kleinere accommodatie zijn omzet en rendabiliteit drastisch verhogen. 

8

Stap 5: Bepaal commerciële acties op basis van boekingspatronen

De hotelier besloot om in bepaalde periodes (zoals met kerst) een ‘minimale ver-
blijfsduur’ in te voeren. Daarnaast is hij gestart met een ‘vroegboekkorting’ en 
‘volume korting’ voor bedrijven. 

Stap 6: Stel een BAR-structuur samen

De hotelier koos ervoor om vier tarieven te hanteren: 85 euro, 95 euro, 105 euro en 
115 euro per kamer per dag. Hij schakelde over op een zogenaamde BAR-strategie 
(Best Available Rate). De hoogte van de tarieven werd afhankelijk gemaakt van de 
vraag–aanbodsituatie in de eigen markt. 

Stap 7: Inputsystemen

De hotelier is gaan werken met een relatief eenvoudig handmatig systeem en een 
computersysteem. Het handmatige systeem bestond uit een tarieflijst (prijs 1 - 4) en 
een revenue management kalender. Elke dag had een code – variërend van 1 tot en 
met 4 – die gerelateerd is aan ‘het dan geldende tarief’. 

Stap 8: Resultaten meten, aanpassen en verbeteren

Uit de resultaten bleek dat de bezetting niet gedaald was ten opzichte van het voor-
gaande jaar (25 kamers, bezetting 72 procent per jaar = 6.570 overnachtingen). Waar 
het vorige jaar alle kamers voor 85 euro werden verkocht, zijn nu 1000 kamers ver-
huurd voor 95 euro (10.000 euro extra omzet), 500 kamers voor 105 euro (12.500 euro 
extra omzet) en 250 kamers voor 115 euro (7.500 euro extra omzet). Hiermee komt de 
totaal extra omzet op 30.000 euro.
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Het aandeel van de online boekingen  
zal de volgende jaren drastisch stijgen

Jij zit aan het stuur…

Door de bomen het bos zien

Geen ‘of… of’, maar ‘én… én’

Niet alleen omzet verzekeren,  
maar ook rendabiliteit verhogen

Snelheid van verandering verandert
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Besluit
Het belang van internet blijft toenemen, ook in de toeristische sector. In 2008 werden 
in Europa twee op de vijf vakantieboekingen online gemaakt. Misschien denk je dat 
deze hele thematiek voor jouw accommodatie weinig relevant is, omdat jouw klanten 
niet online reserveren. Bied je hen echter wel de keuze? Hoeveel omzet mis je door 
jouw accommodatie niet binnen een paar muisklikken beschikbaar te maken? We 
vatten hieronder nogmaals samen waarom je geen kostbare tijd meer mag verliezen 
en best werk maakt van je eigen online verkoopsstrategie. 

Het aandeel van de online boekingen  
zal de volgende jaren drastisch stijgen

Het aantal internetgebruikers groeit nog steeds. Binnen de vijf jaar zullen er meer dan 
375 miljoen mensen in de Europese Unie hun weg naar het World Wide Web vinden. 
Bovendien doet de opkomst van het mobiel internet via GSM, Blackberry, … niet al-
leen het aantal mensen dat internet gebruikt toenemen, maar eveneens de frequen-
tie van dat gebruik. Meer mensen gaan vaker surfen. De generatie ‘digital natives’, 
opgegroeid met internet en sociale media, levert jouw klanten van morgen. Voor hen 
zijn Facebook, google en e-mail geen middel, maar een noodzaak. Het is gewoon de 
manier waarop zij met elkaar en met jou communiceren. 

Ook jij merkt wellicht dat het gedrag van de consument de laatste jaren veranderde. 
Mensen hebben geen geduld meer en willen ‘hier en nu’ een antwoord op hun vraag. 
Ze hebben geen zin meer om te wachten tot jij hun e-mail beantwoordt of om te 
bellen om te horen of je al of niet een plaatsje vrij hebt voor hen. Internet geeft hen 
de mogelijkheid om 7 dagen op 7, 24 uur op 24 over die informatie te beschikken en 
keuzes te maken. Wil je in de toekomst deel blijven uitmaken van hun keuzemogelijk-
heden, zorg dan dat je online boekbaar bent.

Jij zit aan het stuur…

Deze vormingsbrochure biedt je een handleiding om een geschikte online verkoops-
strategie op te stellen. Beschouw dit document als een leidraad, maar besef dat dé 
ideale aanpak door jou, je accommodatie en je klant bepaald wordt.

Bepaal voor jezelf welk type klanten je wil aantrekken. Voor welk type klanten is jouw 
accommodatie geschikt? Wil je vrijetijdstoeristen bij je laten verblijven of is jouw 
logies ideaal gelegen om zakenmensen aan te trekken? Ga jij je richten op families 
met kinderen of eerder op koppels? Baat je een hippe, jong en trendy zaak uit of wil 
je eerder een oudere doelgroep aanspreken? Zijn het vooral landgenoten die je wil 
laten kennismaken met jouw hotel of zijn Nederlanders, Duitsers, Engelsen, … jouw 
belangrijkste doelgroep? Willen mensen zich laten verwennen door de lekkere tafel 
die je hen biedt of komen ze eerder om te genieten van een actieve fiets- of wandel-
vakantie? ‘Waarom’ en ‘wie’ je wil bereiken, zullen een rol spelen in het opzetten van 
een ideale online verkoopsstrategie!

Het succes van je online verkoopsstrategie staat of valt met je eigen website: een 
professioneel en stijlvol design, actuele content in verschillende talen, integratie van 
klantenfeedback, online reservatiemogelijkheden… Dit zijn slechts enkele belangrijke 
punten voor jouw online visitekaartje. Alvorens een online verkoopsstrategie op te 
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stellen, raden we je aan om jouw site eens kritisch onder de loupe te nemen. Aan de 
hand van de checklists uit hoofdstuk twee kan je voor jezelf eventuele actiepunten 
ontdekken. De eerder verschenen vormingsbrochures van Toerisme Vlaanderen kun-
nen je helpen om deze basis juist te krijgen. Neem ‘Het noodzakelijke internet’ en ‘De 
toerist heeft altijd gelijk’ dus grondig door.

Door de bomen het bos zien

Om een succesvolle online verkoopsstrategie op te zetten voor jouw accommodatie, 
is het belangrijk de verschillende types online verkoopskanalen van elkaar te onder-
scheiden en hun samenwerkingsmodel te begrijpen. Niet alle types kanalen zijn ge-
schikt voor alle soorten accommodaties. 

Om de relevante kanalen voor jouw accommodatie en jouw doelgroep te bepalen, 
hoef je geen wetenschappelijke studies te ondernemen. Neem plaats achter je 
scherm en probeer in de huid van jouw klant te kruipen. Welke zoektermen zou hij 
gebruiken in de zoekmachines om zijn ideale vakantie te boeken? In de resultatenlijst 
zie je onmiddellijk welke de belangrijke en voor jou relevante spelers zijn. Laat je ze-
ker niet verleiden om de naam van jouw accommodatie in te tikken en om dan – op 
basis van de resultatenlijst – te besluiten dat je goed bezig bent. Welke consument 
zoekt immers op naam van jouw logies? Juist, de bestaande klant. Bedoeling is om 
nieuwe klanten aan te trekken…

Geen ‘of… of’, maar ‘én… én’

‘On- en offline’ zijn geen gescheiden werelden. De surfer komt straks vanachter zijn 
scherm en trekt de straat op, maar hij blijft één en dezelfde consument! Verschillende 
toeristische spelers hebben al succesvol bewezen dat verkoop via verscheidene ka-
nalen dé ideale manier is om de consument te overtuigen. Eén wereld waarbij de fy-
sieke verkoopskanalen de virtuele versterken en omgekeerd  Als logiesuitbater hoef 
je geen keuze te maken tussen offline en online verkoopskanalen. Beide versterken 
elkaar. De consument komt op verschillende momenten en manieren in contact met 
jouw product.

Ook op het internet is het belangrijk om verschillende partijen te gebruiken als ver-
koopskanaal. De zichtbaarheid van jouw product op het net verhoogt en de kans dat 
een klant bij jou boekt wordt steeds groter…

Het bepalen van een ideale distributiemix is dus geen ‘of… of’-verhaal, maar een 
‘én… én’-keuze.

http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=482
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=712
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=712


Copyright Toerisme Vlaanderen 2009 69

Niet alleen omzet verzekeren,  
maar ook rendabiliteit verhogen

Wil je er in de nabije toekomst voor zorgen dat jouw omzet gegarandeerd blijft, dan 
heb je er alle belang bij om jouw accommodatie ook online verkoopbaar te maken. 
Door dit te doen, open je ook een deur naar het verhogen van je rendement. Internet 
is een flexibel verkoopskanaal waar je op elk moment van de dag je prijzen kan aan-
passen aan de marktsituatie. 

Gebruik deze opportuniteit en zet eveneens je eerste stappen in revenue manage-
ment. Ook hier hoef je geen doorgedreven wetenschappelijke studies te onderne-
men. Gezond verstand en een Excel-bestand kunnen al een wereld van verschil ma-
ken. Neem de tijd om een kalender op te stellen met de events voor de komende 
periode, denk na over zaken die de vraag naar jouw accommodatie beïnvloeden en 
begin eraan…

Snelheid van verandering verandert

De flexibiliteit van het web heeft ook een keerzijde. Internet is een voortdurend ver-
anderende omgeving. Wat vandaag geldt, kan morgen totaal anders zijn. Je online 
activiteiten dienen dan ook telkens aangepast te worden in functie van deze verande-
ringen. Je kan niet langer op ‘een blauwe maandag’ een strategie en prijszetting voor 
het volgende jaar vastleggen en die dan invoeren. Je zal telkens in functie van deze 
veranderingen je aanpak moeten evalueren en eventueel bijsturen. Dit betekent dat 
je jouw manier van werken (en die van je team) ook zal moeten aanpassen. 

Zoals je ziet, is het al lang niet meer voldoende om enkel een website te hebben en in 
de ‘etalage’ aanwezig te zijn. De surfer moet jouw virtuele winkel kunnen binnenstap-
pen en zijn droomvakantie ‘hier en nu’ kunnen boeken. Voor sommigen betekent dit 
misschien een hele kentering in de gewone gang van zaken, maar het is de enige én 
zeer boeiende manier om succes in de toekomst te garanderen. 
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Bijlage 1

Overzicht van de meest gebruikte zoekmachines  
per land

België

www.google.b•	 e

www.msn.b•	 e

www.yahoo.co•	 m

Nederland

www.google.n•	 l

www.msn.n•	 l

www.yahoo.co•	 m

Frankrijk

www.google.f•	 r

www.msn.f•	 r

www.yahoo.f•	 r

Duitsland

www.google.d•	 e

www.msn.d•	 e

www.yahoo.d•	 e

UK/Ierland

www.google.co.u•	 k

www.msn.co.u•	 k

www.yahoo.co.u•	 k

www.ask.co.u•	 k

www.altavista.co.u•	 k

www.google.be
www.msn.be
www.yahoo.com
www.google.nl
www.msn.nl
www.yahoo.com
www.google.fr
www.msn.fr
www.yahoo.fr
www.google.de
www.msn.de
www.yahoo.de
www.google.co.uk
www.msn.co.uk
www.yahoo.co.uk
www.ask.co.uk
www.altavista.co.uk
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Bijlage 2

Overzicht reservaties op maandbasis

Datum Naam klant Nationaliteit Oorsprong reservatie 
(bv. website, dienst van 
toerisme, reisagent, …)

Omzet Commissie

Indien telefonisch, VRAAG  
hoe de klant je gevonden heeft.
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Overzicht bestaande verkoopskanalen

Naam Type (bv. eigen website,  
online accommodatie platform,  
toeristische dienst, tour-
operator, …

Distributiekost:  
wat kost het je om met  
deze speler samen te werken?

Distributiekost per maand

eigen website kost online reservatiesysteem 
online marketingbudget

online accommodatieplatform commissiepercentage op omzet 
vaste fee

toeristische dienst kost brochure-inlassing 
commissiepercentage, …

touroperator commissiepercentage op omzet 
vaste fee
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Breng alle gegevens samen…

Naam 
verkoopskanaal

Aantal 
reservaties  
per maand

Omzet  
per maand

Vaste kost  
per maand

Variabele kost 
per maand

Totale 
distributiekost

Kost  
per reservatie

Hoeveel reserva-
ties zijn er in  
de maand 
gemaakt via dit 
kanaal?

De som van de 
omzet per reser-
vatie die je via dit 
kanaal gereali-
seerd hebt

Opstartkost, 
periodieke 
bijdrage, …  
die je maande-
lijks gemiddeld 
betaalt

Het totaal aan 
commissies  
dat je tijdens 
deze periode aan 
deze speler hebt 
betaald

De som van  
de vaste en  
variabele kosten

Deel de totale 
distributiekost  
door het aantal 
reservaties
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Bijlage 3
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