
     

VISIENOTA TOERISTISCH ONTHAAL 

  



 Visienota toeristisch onthaal 1-10-2013 
 

2 
 

 

 

INHOUD 

 

Inleiding             3 

1. Begripsafbakening en belang van toeristisch onthaal      4 

 

2. Probleemanalyse           4 

 

3. Uitgangspunten voor het toeristisch onthaal in Vlaanderen       6 

 

4. Krachtlijnen voor het toeristisch onthaal in Vlaanderen    10 

 

5. Een aangescherpte rol voor het agentschap Toerisme Vlaanderen  13 

 

6. Beleidsinstrumenten om de ontwikkeling van het internationaal toeristisch 

onthaal te ondersteunen        22 

 

7. Actieprogramma internationaal onthaal      25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visienota toeristisch onthaal 1-10-2013 
 

3 
 

Inleiding 

Het toeristisch onthaal behoorde bij de opkomst van het toerisme tot de speerpunten van het 

toeristisch beleid. Ook nu nog blijft het een basispijler. In een uitgesproken dynamische 

omgeving, zoals we die nu kennen, is het echter noodzakelijk dat het toeristisch onthaal 

geregeld tegen het licht wordt gehouden en op die omgeving wordt afgestemd. Deze nota 

geeft aan hoe Toerisme Vlaanderen dat denkt aan te pakken. Samen met het toeristische 

werkveld. Onthaal vertegenwoordigt immers een gemeenschappelijk belang, en vormt 

tegelijk een gezamenlijke opdracht, waarin alle overheidsniveaus, maar ook de privé- en 

non-profitsector hun deel hebben.  

Deze nota biedt daarvoor een algemeen kader. Ze gaat in op de uitdagingen, geeft 

uitgangspunten en krachtlijnen aan, schetst de ambities en geeft ten dele ook uitzicht op de 

organisatie van het onthaalbeleid. In het bijzonder wordt daarbij de rol van Toerisme 

Vlaanderen toegelicht. Daarop voortbouwend wordt de aanzet tot een eerste actie-

programma voorgesteld. 

De visie op het toeristisch onthaal is gebaseerd op een interne evaluatie van de visienota 

‘professionalisering toeristisch onthaal’ (2005-2006) en het daarbij aansluitende actieplan. Er 

vond ook een externe bevraging plaats en er werd gezocht naar inspirerende voorbeelden 

en ideeën die ons in staat stellen om een toekomstvisie met als tijdshorizon 2020 op te 

stellen. Zo is meteen ook het verband gelegd met het Strategisch beleidsplan voor het 

toerisme in en naar Vlaanderen en Brussel, evenals met het Toerismepact 2020, en dus ook 

met het engagement van de brede toeristische sector om samen inhoud te geven aan een 

hedendaags toeristisch onthaal. Deze nota bouwt voort op de inzichten die ten grondslag 

liggen aan het strategisch beleidsplan en wil op haar beurt een basis vormen voor de 

gezamenlijke ontwikkeling van het onthaal in Vlaanderen door Toerisme Vlaanderen en zijn 

partners.  

Ze heeft niet het statuut van een voldragen beleidsnota, maar vormt een algemeen 

toetsingskader voor toekomstige projecten en acties van Toerisme Vlaanderen of door haar 

ondersteund. Ze werd voornamelijk ontwikkeld met de individuele recreatieve toerist in het 

achterhoofd. Later willen we ook nog specifiek kijken naar het onthaal van doelgroepen zoals 

jongeren, MICE-bezoekers, mensen met beperkingen en georganiseerde groepen of naar 

het onthaal van mensen met een specifieke herkomst. Bovendien gaat het om een  kader in 

ontwikkeling. Onthaal in Vlaanderen ontbeert vooralsnog een systematische analyse of 

probleemstelling. We baseren ons dan ook op wat aan problemen en inzichten om er iets 

aan te doen aanwezig is, in het besef dat tegelijk geïnvesteerd moet worden in kennis over 

het onthaal en in de ontwikkeling of toepassing van doeltreffende en  innovatieve 

oplossingen.   
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1. Begripsafbakening en belang van toeristisch onthaal 

Toeristisch onthaal is in beginsel ruim te benaderen. We zien het als een systeem bestaande 

uit een onderling gerelateerd geheel van actoren, dienstverlening, informatieaanbod, 

infrastructurele voorzieningen en uitrusting. Dat systeem is erop gericht (of speelt een rol  

zonder er daarom hoofdzakelijk op gericht te zijn) om toeristen te verwelkomen, op hun 

gemak te stellen, wegwijs te maken, toe te leiden naar een bestemming, hen daarover te 

informeren en  te enthousiasmeren. Die bestemming kan verschillende abstractieniveaus 

hebben, gaande van een culturele of andere attractie/POI tot een land of reeks van landen. 

Onthaal ligt op de doorsnede van gastvrijheid, visitor management en informatieve 

dienstverlening. Bij een gastvrij onthaal hoort overigens ook een deugdelijk ‘afscheid’.  

Onthaal maakt integraal deel uit van het toeristisch aanbod en bepaalt dus ook mee de 

beleving ervan. Het behoort niet tot de aantrekkingsfactoren, maar maakt net zoals 

bijvoorbeeld het vervoer deel uit van de ondersteunende voorzieningen. Als zodanig bepaalt 

het onthaal echter wel mee de reputatie en aantrekkelijkheid van een bestemming. In 

specifieke gevallen waar onthaal sterk gekoppeld is aan beleving en interpretatie, zoals in 

sommige bezoekerscentra, kan het echter wel als een aantrekkingsfactor beschouwd 

worden.  

Door zijn ondersteunende positie binnen het toeristisch product of aanbod, zal het niet 

mogelijk zijn om een bestemming door middel van het onthaal fundamenteel te positioneren. 

Met een goed onthaal trekt men in de regel dan ook geen slecht product recht. Maar onthaal 

kan wegens zijn indirecte invloed op de algemene aantrekkingskracht wel mee de 

concurrentiepositie van een bestemming bepalen.  

De manier waarop een toerist zich door een bestemming onthaald weet, zal zijn ervaring 

beïnvloeden, positief of negatief. Dit geldt zowel in de aanloop naar zijn reis, als tijdens zijn 

verblijf en na afloop ervan. Algemeen wordt aangenomen dat goed onthaal kan bijdragen tot 

meer boekingen, een langere verblijfsduur, hogere bestedingen, meer herhaalbezoek en 

meer mond-tot-mondreclame (inclusief de sociale mediavarianten daarvan). Ook de reputatie 

en het imago van een bestemming hebben baat bij een goed onthaal. In die zin moet onthaal 

niet alleen bekeken worden als een lopende kostenpost, maar vormt het ook een investering, 

net zo goed als de promotie voor een bestemming.  

 

2. Probleemanalyse  

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, ontbreekt een omvattende en specifieke analyse 

van de problemen en uitdagingen met betrekking tot het toeristisch onthaal in Vlaanderen.  

Analyses voor onderliggende bestemmingen (kust, kunststeden, regio’s en toeristische 

gemeenten) bestaan uiteraard wel, maar werden nog niet samengebracht.  

De sterkte-zwakteanalyse die werd opgemaakt in de aanloop naar het strategisch 

beleidsplan voor het toerisme in en naar Vlaanderen biedt een beperkte houvast:  
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Sterke punten onthaal  Zwakke punten onthaal 

-  Vlaanderen beschikt over een goed aanbod van 

infokantoren waarover de toerist tevreden is 

- Professionalisering van onthaal (personen) is nodig 

(o.a. bij hotelpersoneel, taxi-chauffeurs, 

restaurantpersoneel,…) 

- Onthaalkantoren zijn niet altijd bereikbaar 

(geografisch en tijdsgebonden) voor de toerist 

- Gebrek aan duidelijkheid binnen het onthaalbeleid 

- Gebrek aan identiteit van de infokantoren 

- Gebrek aan onthaal langs internationale 

toegangspoorten tot Vlaanderen 

- Op vlak van virtueel onthaal kan Vlaanderen beter 

scoren 

- De toeristische bewegwijzering kan verbeterd worden 

 

 

Los van dit alles kunnen  op basis van beleids- en visienota’s uit het recente verleden en de 

ervaring van experten volgende knelpunten worden aangewezen. In willekeurige orde en 

zonder volledigheid te beogen: 

- onthaalsysteem onvoldoende aangepast aan de globalisering van het toerisme en in 

het bijzonder de opkomst van nieuwe herkomstmarkten; 

- onvoldoende aandacht voor het virtueel onthaal en gebrek aan afstemming van 

content managementsystemen; 

- fysiek onthaalnetwerk onvoldoende fijnmazig in het licht van de ruimtelijke spreiding 

van de vraag; 

- locatie van informatiekantoren soms onvoldoende afgestemd op de 

bezoekersstromen en –concentraties;  

- bewegwijzering naar en aanduiding van onthaalpunten vaak ontoereikend; 

- versnippering van investerings-(ondersteunende) middelen; 

- initiatieven om lokale onthaalnetwerken uit te bouwen verlopen moeizaam en 

stranden vaak door logistieke problemen (belevering met folders bijvoorbeeld), 

onvoldoende (volgehouden) vorming van het personeel van infopunten, of een 

onvoldoende invulling van de regierol bij de ‘netwerkbeheerder’; 

- onbemande fysieke distributiepunten missen vaak hun doel doordat de informatie niet 

continu beschikbaar is (technische problemen met consoles, onvoldoende aanvulling 

van drukwerk, vandalisme) of up-to-date wordt gehouden; 

- vrij eenzijdig accent op het receptief onthaal tijdens het verblijf, m.a.w. onvoldoende 

aansluiting bij de voorafgaande en volgende fasen van de bezoekerscyclus 

- het kwaliteitssysteem (reglementering, erkenning en controle) voor de toeristische 

infokantoren heeft zijn verdiensten gehad, maar  is onvoldoende flexibel en 

afgestemd op de noden van vandaag; 
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- de herkenbaarheid van fysieke onthaalpunten staat onder druk wegens de 

toenemende differentiatie van het onthaalaanbod; 

- spanningsveld tussen lokale ambities en de middelen om ze in te vullen 

(personeelscapaciteit, professionalisering, talenkennis; te beperkte of onvoldoende 

op de vraag afgestemde openingsuren); 

- gezien het informatieaanbod (of –overaanbod?) op de informatiesnelweg  is er nood 

aan een nieuwe roldefinitie voor het baliepersoneel;  

- lokaal komt het specifieke toeristische onthaal soms in het gedrang door inbedding in 

cultureel onthaal of vrijetijdsonthaal; 

- initiatieven gericht op 24/7 aanbod (vb. digitale informatiezuilen) vragen 

voldoende/aangepaste/verrijkte/meertalige content, regelmatige updates, goed 

onderhoud …. en deze voorwaarden zijn niet altijd aanwezig; 

- door de hoge dynamiek van (o.m. de technologische) omgeving neemt de 

economische levensduur van investeringen in onthaalvoorzieningen af en zijn zij dus 

sneller aan vervanging toe. 

Bovenstaande lijst met knelpunten mag niet de indruk wekken dat het op het gebied van 

toeristisch onthaal in Vlaanderen al kommer en kwel zou zijn. Integendeel, zoals uit de 

summiere sterkte-zwakteanalyse van de strategische beleidsnota al bleek, kunnen we de 

vergelijking met de ons omringende landen globaal goed doorstaan. Dat biedt 

opportuniteiten in de concurrentieslag met goed in de markt liggende bestemmingen die door 

de spontane toevloed van toeristen vaak minder aandacht schenken aan de kwaliteit van 

hun onthaal. Lokaal is er door de jarenlange onthaalpraktijk in Vlaanderen bovendien heel 

wat expertise opgebouwd. De voorbije jaren zijn er op alle niveaus ook al heel wat 

initiatieven genomen om het onthaal te vernieuwen en beter af te stemmen op de gewijzigde 

omgeving. Veelal gebeurde dit op initiatief van lokale partners en met financiële 

ondersteuning van Toerisme Vlaanderen.  Enkele voorbeelden: 

- Voetgangersbewegwijzering centrum Antwerpen 

- Informatiekantoor Gent (Vismarkt) 

- Ambassadeursproject Kunststeden 

- City cards Oostende, Brugge, … (op het raakvlak van onthaal en 

productontwikkeling) 

- Belevingsvol onthaal in Poperinge, Beringen, … 

- Toeristische onthaalpunten in stations (Brugge, Antwerpen, …). 

Het loont de moeite deze inspanningen te inventariseren en te evalueren. Op basis daarvan 

kunnen leereffecten geïntegreerd worden in toekomstige acties, projecten en programma’s. 

 

3. Uitgangspunten voor het toeristisch onthaal in Vlaanderen 

3.1 Uitvoering geven aan het toerismepact 

Met deze visie op het toeristisch onthaal willen we een verdere invulling geven aan het 

Toerismepact 2020 en het onderliggende Strategische beleidsplan voor het toerisme in en 
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naar Vlaanderen-Brussel. Het Toerismepact werd breed onderschreven door 

vertegenwoordigers uit de belangrijkste geledingen van het toeristische werkveld. Die 

hebben er zich allen toe verbonden om gezamenlijk hun schouders te zetten onder deze 

strategie en om ze in constructieve partnerships tot uitvoering te helpen brengen. Door dat 

brede draagvlak vormt het pact een uitstekende vertrekbasis voor toekomstige acties en 

projecten in alle domeinen van het toerisme. 

De basisprincipes waarop de beleids- en bedrijfsvoering van de toeristische actoren 

gebaseerd zal zijn om hun visie op het toerisme in Vlaanderen waar te maken vinden we in 

het toerismepact terug onder de vorm van zes krachtlijnen : klantgericht werken, 

positioneren, macro-economisch denken, professionaliseren en innoveren, samenwerken en  

duurzame ontwikkeling. Uit het oogpunt van het toeristisch onthaal is elk van deze 

krachtlijnen relevant. 

Voorts willen we met het onthaal bijdragen aan de strategische doelstellingen van het 

beleidsplan, en met name aan het verhogen van de klantentevredenheid door een 

kwaliteitsvol aanbod: “De stem van de klant klinkt steeds luider en het belang om hier 

effectief op in te spelen neemt alsmaar toe. De toeristische actoren bouwen het aanbod in 

Vlaanderen uit zodat het beantwoordt aan de sterk uiteenlopende behoeften en wensen van 

de consumenten die Vlaanderen kan en wil aantrekken. Iedere consument heeft recht op 

een kwaliteitsvolle vakantiebeleving.” 

Met de operationele doelstelling “het versterken van een gastvrij en professioneel onthaal” 

zitten we bij de kern van deze nota.  In het toerismepact wordt dit als volgt toegelicht : “Een 

gastvrij en professioneel toeristisch onthaal, op maat van de bezoeker, is een 

basisvoorwaarde voor een klantgerichte aanpak. Het omvat zowel een gepaste 

verwelkoming door personen die in direct contact staan met de toerist, als een adequate 

informatievoorziening voor de (potentiële) toerist. De betrokken actoren versterken en 

professionaliseren de verschillende vormen van het toeristisch onthaal in zijn diverse stadia.”  

Er bestaan uiteraard ook nog raakvlakken met andere strategische en operationele 

doelstellingen, zoals het verhogen van de bekendheid en aantrekkingskracht van Vlaanderen 

als toeristische bestemming, of een verbeterde ontsluiting van het toeristisch aanbod, maar 

‘gastvrij en professioneel onthaal’ vormt alleszins toch de kern van het verhaal. Een goed 

onthaal draagt immers bij tot een positieve beleving van de bestemming en op die manier 

ook tot een hoge klantentevredenheid, hogere kans op herhaalbezoek of verlenging van de 

verblijfsduur, meer bestedingen en een positieve mond-tot-mondpubliciteit. Investeren in 

onthaal is dan ook bouwen aan zowel het economisch als het symbolisch kapitaal van een 

bestemming. 

In 2014 maakt het departement Internationaal Vlaanderen een tussentijdse evaluatie van het 

strategisch beleidsplan. Het Raadgevend Comité zal deze evaluatie voorleggen aan de 

jaarlijkse staten-generaal, de bijeenkomst van alle partners die de strategie mee 

onderschreven. 
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3.2 Onthaal als onderdeel van bestemmingsmanagement en afgestemd op de 

bestemmingsmarketing 

De operationele doelstellingen geformuleerd in het strategisch beleidsplan/toerismepact 

2020 moeten vanzelfsprekend nog verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt bij voorkeur op 

zo’n manier dat dit zo vlot mogelijk geïntegreerd kan worden in de beleids- en beheercyclus 

op de verschillende overheidsniveaus, met de daaruit voortvloeiende koppelingen naar 

budget, personeelskader, competentieprofielen en dergelijke. We gaan er immers van uit dat 

de regie over het toeristisch onthaal finaal in handen moet blijven liggen van de overheid of 

organisaties die daar nauw bij aanleunen (uitgezonderd wellicht op het meest concrete 

niveau van bestemmingen, dat van de aantrekkingspunten zoals musea, attractieparken of 

natuurgebieden). M.a.w. de officiële toerismediensten moeten een centrale rol blijven 

behouden in de uitrol van de visie op het toeristisch onthaal. Een mogelijke insteek is die 

operationalisering op te hangen aan het onderscheid tussen ‘hardware’ (infrastructuur, 

voorzieningen, …), ‘software’ (diensten, communicatie, …), ‘orgware’ (organisatorische 

aspecten, bijv. vernetwerking van onthaal, professionalisering) en ‘knowledgeware’ 

(kenniscomponent).  

In het onthaal staat de klant met zijn informatie- en begeleidingsbehoefte centraal, dat is 

duidelijk. Klantgerichtheid (als attitude langs de kant van de dienstverlenende aanbieder) en 

klantentevredenheid (als doelstelling langs de kant van de toerist) horen voorop te staan. 

Maar tegelijk kan het onthaal beschouwd worden als  een instrument  voor de marketing van 

een bestemming en is het daar als functie van het toeristisch beleid onlosmakelijk mee 

verbonden. Een onthaalcentrum, bijvoorbeeld, is in wezen een distributiepunt voor diensten, 

informatie, toeristische productbelevingen m.b.t. een bestemming. Het is ook een kanaal 

waar volop over een  bestemming wordt gecommuniceerd en een middel om het gewenste 

imago te versterken. In de mate dat de dienstverlening beantwoordt aan de verwachtingen of 

ze overstijgt, is onthaal ook van belang in het kader van de aanbevelingsmarketing. En 

voorts is het evident dat dienstverlening, inrichting, aankleding, ‘look&feel’, productaanbod, 

visuals moeten overeenstemmen met de merkidentiteit en –belofte, evenals met de 

promotionele boodschappen over de bestemming en haar structurele of tijdelijke toeristische 

aanbod in allerhande media. Dit geldt in wezen op elk bestemmingsniveau (zie ook 

uitgangspunt 3.3). 

In de mate dat bestemmingen door productontwikkeling of communicatie ook in verband 

staan met andere bestemmingen (zoals een koepelbestemming waarvan zij deel uitmaken), 

is het logisch dat die verbanden ook terug te vinden zijn bij het onthaal. Als door die relaties 

al geen verwachtingen worden geschapen bij de toeristen, dan liggen hier vanuit het oogpunt 

van klantentevredenheid, herhaalbezoek of verlengde verblijfsduur in elk geval wel 

opportuniteiten voor het rapen. 

Toeristisch onthaal vormt ook een cruciale schakel in het uitdragen van de reputatie van een 

bestemming: toeristen die professioneel, gastvrij en belevingsvol worden onthaald, zijn de 

beste ambassadeurs voor die bestemming. Idealiter draagt elke vorm van onthaal dan ook 

het verhaal uit dat we over een bestemming aan de toerist willen vertellen. 
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De integratie van het onthaal in de ruimere context van bestemmingsmanagement en -

marketing en het uitgangspunt dat we met deze visie verder invulling willen geven aan het 

toerismepact impliceren ten slotte dat het internationaal en binnenlands onthaal in een eerste 

beweging geïntegreerd worden benaderd. Bestemmingen en de ermee geassocieerde 

onthaalinstrumenten (fysieke onthaalcontactpunten) kennen veelal een gemengd publiek, en 

moeten in dat geval zowel kloppen vanuit het perspectief van de internationale als 

binnenlandse bezoeker. In de mate dat internationaal en binnenlands onthaal vanuit 

verschillende krachtlijnen of organisaties aangestuurd zouden worden, vormt de afstemming 

daartussen dan ook een kritische succesfactor. Omgekeerd betekent dit dat naarmate het 

kader van krachtlijnen, doelstellingen en instrumentarium een grotere gemeenschappelijke 

basis vertoont, de afstemmingsnood kleiner wordt. Verderop zal blijken dat voor de 

ontwikkeling van het binnenlands en internationaal onthaal alvast heel wat 

gemeenschappelijkheid aanwezig is in de krachtlijnen van het onthaalbeleid. Het 

institutionele kader impliceert anderzijds dat er vanuit het perspectief van de 

koepelbestemmingen (met name Vlaanderen en regio’s) een rolverdeling en daarbij horende 

taakafspraken nodig zijn. 

 

3.3 Toeristische bestemmingen zijn onderling gerelateerd 

Het onthaal wordt doorgaans in de eerste plaats ontwikkeld in functie van de eigen, 

specifieke bestemming. Het is dan ook daarop dat dienstverlening, informatie- en 

productaanbod, look&feel primair worden afgestemd. Maar of men het nu bekijkt vanuit de 

vraag- of de aanbodzijde, toeristische bestemmingen staan niet op zichzelf. Ze staan via 

relaties van onder- of nevenschikking tot elkaar. Het onthaal hoort daar rekening mee te 

houden en kan er ook zijn voordeel mee doen.  

Bekeken vanuit het standpunt van een individuele bestemming zijn er in principe boven-, 

onder- en nevengeschikte bestemmingen. In het hoofd van de Japanner zou dit bijvoorbeeld 

kunnen betekenen: EuropaBelgiëBrugge—AntwerpenRubenshuis. Vanuit het oogpunt 

van de toeristische sector en marketing:  VlaanderenKustOostendeFort Napoleon.  

Wat de hiërarchische relaties betreft : een koepelbestemming krijgt finaal vooral invulling 

door haar deelbestemmingen en de productbeleving die zij bieden. Deelbestemmingen 

ontlenen hun betekenis dan weer ten dele aan de koepelbestemming. In de 

onthaalcommunicatie en dus ook in het informatieaanbod, de dienstverlening en de 

belevingselementen moet zich dat weerspiegelen.  

Deelbestemmingen kunnen profiteren van de marketinginspanningen van de koepel-

bestemming, die om reden van schaalvoordelen en beschikbare middelen in de regel een 

grotere impact op de markt kan ontwikkelen. Zij leggen dan ook best relaties naar die 

koepelbestemming. Omgekeerd is de koepelbestemming van de medewerking van de 

deelbestemmingen afhankelijk voor het fulfilment en heeft zij er belang bij dat de 

communicatie van de deelbestemmingen die van de koepelbestemming zoveel mogelijk 

versterkt. Maar hoewel bestemmingen in een hiërarchische relatie tot elkaar kunnen staan, 

geldt dit meestal niet voor het management van deze bestemmingen. Het zijn allemaal 
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bestemmingen ‘an sich’ met een zelfstandig beheer. Overleg en samenwerking op basis van 

wederzijds respect is dan ook een kritische succesfactor om uit de relaties met andere 

bestemmingen voordeel te halen.  

Bij nevengeschikte bestemmingen ligt dit wellicht wat moeilijker omdat zij tot op zekere 

hoogte en met name op de meer nabije markten vaak concurrenten zijn van elkaar. Toch 

kunnen ook zij door kruis- en doorverwijzingen een win-win relatie met elkaar uitbouwen. 

Vaak vormt de koepelbestemming of de relatie stad-hinterland daarvoor een geschikt 

actiekader. Het (door)verwijzingsbeleid kan gezien het grote aantal potentiële relaties niet 

anders dan selectief zijn en moet gebaseerd zijn op basis van wederkerigheid en 

marktrelevantie. Aangezien over de reële mogelijkheden en effecten van doorverwijzing nog 

niet zoveel bekend is, lijkt op dit gebied een geleidelijke ontwikkeling aangewezen, startend 

met een positieve attitude en een overwegend reactieve aanpak. Dat wil zeggen dat 

informatie over andere bestemmingen aanwezig is of op verzoek wordt verschaft. In een 

latere fase en bij positieve evaluatie bij de ‘early adopters’ kan dit dan uitmonden in een 

meer actieve benadering. De verwachting is daarbij overigens niet dat bestemmingen actief 

promotie gaan voeren, wel dat ze die andere bestemming onder de aandacht brengen als ze 

het gevoel hebben dat de bezoeker daarmee een dienst kan worden bewezen.    

 

4. Krachtlijnen voor het toeristisch onthaal in Vlaanderen 

4.1 De toerist centraal in het geïntegreerde dienstverleningsproces 

Toeristisch onthaal vormt een keten van dienstverleningsmomenten. Het organiseren ervan  

moet dan ook gebeuren vanuit het perspectief van de toerist, rekening houdend met zijn 

reële behoeften, noden, wensen, verwachtingen en gedragingen. Het opstellen van een 

logische volgorde van het gedetailleerde dienstverleningsproces door de ogen van een 

toerist – zowel op het niveau van een bestemming als op dat van (bijvoorbeeld) een 

infokantoor – en een analyse van hoe de toeristen de dienstverlening ervaren, vormt daarom 

de basis van elk toeristisch onthaal. Om een maximale impact van het toeristisch onthaal te 

garanderen, moet een dergelijke vraaggestuurde benadering tot in de details worden 

doorgetrokken. Methodes van ‘user centric (of centered) design’ en principes van ‘usability’ 

resp. ‘user experience’ bieden hiervoor houvast en kunnen leiden tot een hogere conversie. 

Onthaal als geïntegreerde dienstverlening betekent dus dat lang niet meer alleen informatie-

kantoren of baliemedewerkers in beeld komen, maar alle contactpunten waarmee een toerist 

te maken krijgt. De  bezoekerscyclus (‘customer journey wheel’ of ‘visitor journey cycle’) 

vormt daarbij een handig uitgangspunt. We willen de toerist bereiken op plaatsen en 

momenten waar hij op zoek is naar informatie of minstens open staat voor informatie en 

inspiratie. Cruciaal zijn uiteraard de contactpunten bij aankomst (luchthavens, stations, 

cruiseterminals, …) en tijdens het verblijf (logies, re-ca, attractiepunten, bepaalde 

kleinhandelszaken …). In vele bestemmingen (steden en regio’s) wordt hierop al volop 

ingezet en evolueren we naar meer gedecentraliseerde vormen van onthaal. Maar ook de 

contactpunten voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het verblijf hebben hun belang voor 

de dienstverlening. We kijken dus bijvoorbeeld ook naar de websites van bestemmingen, 
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taxichauffeurs, bewegwijzering, onthaalpersoneel van campings, gidsenorganisaties, 

mobiele applicaties en dergelijke.  

Geïntegreerd onthaal impliceert ook toegankelijkheid voor alle doelgroepen (in brede zin: 

fysiek, taal, openingsuren, …). Service design betekent voor Toerisme Vlaanderen service 

design for all. Het belang hiervan zal in het licht van de toenemende vergrijzing alleen maar 

toenemen. Bij ‘design for all’ of ‘universal design’ streven we naar een integrale, inclusieve 

benadering die ook oog heeft voor de zwakste gebruiker en dit vanaf de voorontwerpfase. 

Voorzieningen moeten in principe voor iedereen onafhankelijk bereikbaar, betreedbaar en 

bruikbaar zijn. Daarnaast moeten we oog hebben voor de flexibiliteit, de eenvoud en de 

intuïtie in het gebruik, verstaanbare informatie, marge voor vergissingen, beperkte 

inspanning en geschikte afmetingen en gebruiksruimten. Deze principes moeten ook 

doorgetrokken worden in het virtuele onthaal. 

Een laatste element van het geïntegreerde karakter heeft te maken met de raakvlakken van 

toeristisch onthaal met flankerende beleidsdomeinen zoals cultuur, erfgoed, natuur en 

mobiliteit. Ook hier moeten de spelers die direct of indirect bij het toeristisch onthaal 

betrokken zijn overtuigd worden van de meerwaarde om naar hun eigen dienstverlening te 

kijken door de ogen van hun bezoekers en van toeristen in het bijzonder. 

De centrale positie van de toerist is dus cruciaal, maar mag van de andere kant ook niet 

verabsoluteerd worden. Bij het onthaal van toeristen moet bijvoorbeeld ook rekening worden 

gehouden met het draagvlak van lokale gemeenschappen. Op lange termijn beschouwd is 

ook dit echter finaal in het belang van de toerist. 

 

4.2 Dynamisch onthaal 

Als de toerist centraal staat, dan moet toeristisch onthaal ‘levend’ worden gehouden, m.a.w. 

voldoende flexibel zijn om tegemoet te komen aan de steeds evoluerende wensen en 

kenmerken van de toerist. Een dynamische onthaalstrategie integreert dan ook van meet af 

aan de monitoring, onder meer van de veranderende consumentenvoorkeuren en van de 

effecten van het toeristisch onthaal. Alleen zo kan worden opgevolgd of het onthaal al dan 

niet nog op het goede spoor zit en eventueel bijsturing behoeft.  

Ook in andere opzichten dient rekening te worden gehouden met dynamiek : als in de 

marketing andere accenten gelegd worden, dan moet het onthaal volgen. Of nog : bestem-

mingen die hun potentieel ontwikkelen verruimen allicht ook hun geografisch recruterings-

gebied en vergen dan een onthaal dat aan andere criteria (bijv. taalkennis) moet voldoen.  

 

4.3 Fysiek en virtueel onthaal vervlechten 

Op het gebied van virtueel onthaal hebben we in Vlaanderen nog een hele weg af te leggen. 

Dit vraagt een accent op het vlak van de middelen, zonder dat het fysiek onthaalapparaat 

(infokantoren en -punten, bewegwijzering, …) echter verwaarloosd wordt. Goed gelegen 
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onthaalkantoren, met een up-to-date dienstverlening kunnen nog altijd op groeiende 

bezoekersaantallen rekenen, blijkt uit het kunststedenonderzoek.  

Door de explosie aan smartphones, mobiele applicaties en coderingssytemen zoals QR-

codes of ‘augmented reality’ raken de fysieke en virtuele wereld steeds meer aan elkaar 

gekoppeld. Ook voor het toeristisch onthaal heeft dit verregaande consequenties: digitale 

databanken of online informatiebronnen staan niet meer los van de fysieke bestemming. 

Integendeel, ze vormen een extra en geïntegreerde laag bovenop de in situ ervaring door de 

toerist. Er moet dus niet alleen fors geïnvesteerd worden in virtueel onthaal an sich, het is 

ook essentieel dat de ontwikkeling van het onthaal van meet af aan wordt onderbouwd door 

een strategie waarbij virtuele en reële dienstverlening gekoppeld zijn en elkaar versterken. 

 

4.4 Gastvrije makelaar van informatie op maat 

Een gastvrij, persoonlijk en klantgericht onthaal vormt een kritieke succesfactor voor elke 

onthaalstrategie. Het informatieaanbod is echter nog nooit zo groot en toegankelijk geweest 

als vandaag. Niemand beschikt nog over het monopolie van toeristische informatie. Dit zou 

samen met overwegingen m.b.t. de personeelskost tot het besluit kunnen leiden dat 

onthaalmedewerkers overbodig zijn geworden. Dit klopt niet. Wel is de rol van 

onthaalmedewerkers fundamenteel veranderd en veel complexer geworden. Hun 

toegevoegde waarde ligt elders. Zij zullen toeristen moeten bijstaan in hun keuze uit de vele 

beschikbare bronnen met informatie over de bestemming. Om informatie op maat te kunnen 

leveren, zullen zij die bronnen moeten kennen en monitoren, weten welke content ze 

bevatten, hoe de informatie wordt ontsloten, wat er relevant kan zijn voor de toerist die om 

hulp vraagt, hoe je relevante informatie op maat van de klant kan selecteren en hoe je die 

informatie op een bevattelijke manier aan de toerist kunt overmaken. Zij kunnen het 

informatieaanbod bekijken met de kritische bril van de eigen ervaring en het aanrijken met 

informatie uit eerste hand.  Hun personal touch en hun persoonlijke verhalen kunnen 

bijdragen tot de beleving van een bestemming of contactpunt. In elk geval zal de 

onthaalmedewerker als informatiemakelaar niet alleen een goed zicht moeten hebben op de 

informatie, hij zal ook over de vaardigheid moeten beschikken om de toerist juist te kunnen 

inschatten en gastvrij en klantgericht te kunnen helpen. Nieuw is dat niet, maar het belang 

ervan neemt wel toe en daarmee ook het belang van bijpassende competenties. 

De praktijk wijst uit dat de persoonlijke aanwezigheid en aanspreekbaarheid van 

onthaalmedewerkers ook in de meest hedendaagse onthaalkantoren nog altijd een 

belangrijke factor blijft. Maar persoonlijk onthaal betekent niet noodzakelijk fysieke 

aanwezigheid. Hedendaagse technologie maakt het mogelijk om vanuit één 

(gedelocaliseerde) werkpost meerdere contactpunten te bedienen. Dat kan eenvoudig via 

telefoon of chat (woord), met beeld (vb. Skype) en tegenwoordig ook in 3D, waardoor de 

illusie van fysieke aanwezigheid bijna compleet is. 

Ook het virtuele onthaal moet overigens zoveel mogelijk informatie op maat bieden. 

Technologie op basis van surfgedrag biedt daartoe ruime mogelijkheden. 
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4.5 Belevingsvol onthaal als instrument voor bezoekersmanagement 

Onthaal moet in de eerste plaats gericht zijn op het ontsluiten van informatie op maat van de 

toerist. Maar vandaag de dag vormt een goed uitgekiend onthaalbeleid ook een perfect 

instrument voor het beheren en sturen van bezoekersstromen. Door het integreren van 

belevingsinstrumenten en -technieken kunnen we met het onthaal bijdragen tot de ‘sense of 

place’ of de bestemmingservaring. Onthaalmedewerkers kunnen door een klantgerichte 

aanpak op maat een bijdrage leveren tot de beleving, net zo goed als opvallende visuals, 

kaarten en uitgestalde producten. Een toerist komt uiteraard omwille van de bestemming en 

niet omwille van het onthaalkantoor, maar onthaal kan inspireren en door adequaat in te 

spelen op latente behoeften aanzetten tot een verlengde verblijfsduur, hogere bestedingen of 

het bezoek van bestemmingen die men eerst niet meteen in het vizier had. Onthaal kan ten 

slotte bijdragen tot de gewenste spreiding in tijd en ruimte van bezoekersstromen. Daarom  

vormt het ook een bruikbaar instrument voor de duurzame ontwikkeling van bestemmingen. 

 

5. Een aangescherpte rol voor het agentschap Toerisme Vlaanderen  

Tot hiertoe hebben we, uitgaande van een gezamenlijk gedragen strategie voor de 

toeristische ontwikkeling in Vlaanderen, algemene uitgangspunten en krachtlijnen voor het 

toeristisch onthaal in Vlaanderen aangegeven. Beschouw het als een algemeen inzetbare 

onthaalfilosofie. In dit deel gaan we nader in op de toekomstige rol van het agentschap 

Toerisme Vlaanderen. Vooraleer dat te doen, lijkt het niet overbodig om - uiteraard in globale 

trekken - even in te gaan op de historiek. 

 

5.1 Korte terugblik 

Het onthaal is van bij de opkomst van het toerisme een functie waarin het lokale echelon 

(steden, gemeenten, VVV’s) een cruciale rol heeft gespeeld.  Dit is ook logisch, want het is 

op dit niveau van bestemmingen dat de behoefte aan onthaal zich het meest uitgesproken 

manifesteert. Het is ook vanuit dit onthaal dat het lokaal toeristisch beleid zich heeft 

ontwikkeld. De provincies (toeristische federaties en later PTO’s) stimuleerden de oprichting 

van lokale werkingen, stonden in voor ondersteuning en coördinatie en schakelden het lokaal 

onthaal in voor de distributie van promotiemateriaal en producten. Vanaf eind jaren ’80 lagen 

zij ook aan de basis van een meer geïntegreerde benadering van het onthaal in het kader 

van beleidsplannen voor de toeristische regio’s waarvan zij als ‘inrichtende macht’ 

fungeerden. Toerisme Vlaanderen bevorderde samenwerking (periode StreekVVV’s), zorgde 

in heel Vlaanderen voor de financiële  ondersteuning van de uitbouw van het 

onthaalapparaat (KB ’67, later TRP-subsidies) en stimuleerde professionalisering en kwaliteit 

(erkenningsreglementering, vorming, advies/financiële steun in het kader van 

subsidiedossiers). De reglementering droeg ook bij tot een grote herkenbaarheid en 
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uniformiteit van het onthaalsysteem (lokale, regionale en Vlaanderenkantoren; schildjes en 

vlaggen met de ‘groene i’, erkenningsborden, informatieaanbod en databanken).  

Het onthaalbeleid van Toerisme Vlaanderen was globaal genomen goed gedragen, heeft 

een positieve dynamiek op gang gebracht en bijgedragen tot een ruimer lokaal en regionaal 

politiek draagvlak voor toerisme. Veranderingen dringen zich echter al enige tijd op, zowel 

wegens gewijzigde omgevingsfactoren als uit strategische overwegingen. Tot die 

veranderingen behoort ook een gewijzigde rolomschrijving voor Toerisme Vlaanderen en dus 

ook een gewijzigde rolverdeling.  

 

5.2 Rollen van Toerisme Vlaanderen toegepast op onthaal 

We focussen ons in deze nota op de rollen van het agentschap Toerisme Vlaanderen. We 

leiden die af uit het beleidskader van de Vlaamse regering (beleidsnota toerisme, Witboek 

interne staatshervorming, VIA) en met name uit de daarop gebaseerde visie op het ‘nieuwe 

Toerisme Vlaanderen’, d.w.z. het agentschap zoals dit vorm kreeg na de herstructurering 

van de jongste jaren. 

Toerisme Vlaanderen ziet globaal drie rollen voor zichzelf weggelegd: 

Een toeristisch kennis- en innovatiecentrum 

Toeristisch onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie worden steeds belangrijker voor het 

succes van een bestemming. Toerisme Vlaanderen wil m.b.t.  toeristisch onthaal actief 

kennis verzamelen, deze kennis toepassen in eigen onthaalprojecten en ze helder en 

bruikbaar ontsluiten voor praktijkmensen uit de toeristische sector. In bijkomende orde werpt 

het zich op als regisseur van toeristische kennisstromen m.b.t. onthaal met de bedoeling om 

in overleg met kennisbeheerders allerhande kennisstromen te vereenvoudigen, dubbel werk 

te vermijden of hiaten in de toeristische kennis op te vullen.  

 

Toerisme Vlaanderen wil ook een motor zijn voor kennisgedreven innovatie in het toeristisch 

onthaal, zowel bij overheden als ondernemers. 

Een door kennis en strategie gedreven, gestroomlijnde marketingorganisatie 

Vlaanderen als gastvrije toeristische bestemming promoten en zijn imago van baanbrekend 

vakmanschap ondersteunen, is een kernopdracht van Toerisme Vlaanderen.  

 

Kennis over het toerisme en de toeristische markten waarin Toerisme Vlaanderen onze 

bestemming promoot, vormt de grondstof voor de marketingwerking, in combinatie met de 

globale merkstrategie van Vlaanderen en de internationale marketingstrategie die het 

agentschap tot 2015 heeft opgesteld. Toerisme Vlaanderen heeft daarbij oog voor de 

verwachtingen van de sector, de markten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

marketing en toerisme. Bovendien streeft het voor Vlaanderen een imago na als bestemming 

waar maatschappelijk verantwoord ondernemen ernstig wordt genomen, waar iedereen 

welkom is en waar rekening wordt gehouden met specifieke behoeften en noden. 
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Het agentschap heeft de duidelijke keuze gemaakt om zich in overleg en samenwerking met 

de sector toe te leggen op de promotie van Vlaanderen en Brussel op welgekozen 

buitenlandse markten. Het onthaalbeleid van het agentschap moet daar bij aansluiten. Dit 

betekent dat het nadrukkelijk zal focussen op het internationaal onthaal. Het ziet zich op dat 

vlak vooral een algemene regie- en ondersteunende rol opnemen, maar zal aanvullend ook 

eigen projecten opzetten, altijd met de bedoeling om dit onthaal zo consistent mogelijk met 

de buitenlandmarketing verder tot ontwikkeling te brengen. Rekening houdend met het 

feitelijke beheer van een groot deel van het internationaal onthaalinstrumentarium kan het 

niet anders dan dat ook dit in nauw overleg en goede samenwerking met de sector gebeurt. 

De sterke relatie tussen het internationaal onthaal en de internationale marketing impliceert 

van de andere kant ook dat een stevig draagvlak voor dat laatste een kritische succesfactor 

vormt voor de ontwikkeling van het eerste.  

Complementair aan het onthaal georganiseerd of beheerd door partners, zal Toerisme 

Vlaanderen ook investeren in eigen infrastructuur, voorzieningen en dienstverlening. Met 

eigen middelen zal het geleidelijk aan een apparaat uitbouwen ter ondersteuning van het 

internationaal onthaal, in het bijzonder ten behoeve van de aankomende toerist.  Het zal 

daartoe (i) eigen infrastructuur ontwikkelen en beheren (bijv. het Visit Flanders-contactpunt 

aan de Grasmarkt in Brussel), (ii) samenwerking zoeken met beheerders van belangrijke 

contactpunten (bijv. terminals van internationale aanvoerlijnen) en (iii) op kleinere 

contactpunten aanwezig zijn met een merkondersteunend onthaalaanbod. 

Een klantgerichte dienstverlener 

Toerisme Vlaanderen beschikt over verschillende instrumenten om het toeristisch aanbod en 

dus ook het onthaal  te helpen uitbouwen en vernieuwen: subsidies, erkenningen, 

sensibilisering en informatie, … Het schakelt die ondersteuning zo klantvriendelijk mogelijk 

in om zijn strategische doelstellingen te bereiken. Dit betekent dat het zijn ondersteunende 

instrumenten maximaal afstemt op zijn globale strategie en het toerismebeleid.  

De focus van het agentschap op het internationaal onthaal impliceert niet dat zijn rol van 

klantgerichte dienstverlener daartoe de facto beperkt zal blijven. Het onthaalinstrumentarium 

heeft om te beginnen veelal een gemengde finaliteit en richt zich vaak op zowel 

internationale als binnenlandse toeristen. Bovendien kan het onthaal van internationale 

bezoekers maar goed gedijen in een goed algemeen onthaallandschap. De ondersteuning 

van en dienstverlening door Toerisme Vlaanderen wordt m.a.w. opgezet voor en gericht op 

het internationaal onthaal, maar zal in de praktijk een bredere uitwerking hebben.  

 

5.3 Afbakening internationaal onthaal 

Met betrekking tot het internationaal onthaal wil Toerisme Vlaanderen het voortouw nemen 

en de regie voeren. Het doet dit in goed overleg met de relevante partners en op een manier 

die consistent is met de internationale marketingstrategie en het Vlaamse merkbeleid. Het 
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ondersteunt zijn onthaalpartners, zet eigen projecten en acties op of gaat op zoek naar 

samenwerking.  

De focus van Toerisme Vlaanderen op het internationale onthaal vraagt om een afbakening 

en indeling van het werkveld. We vertrekken daarbij van het uitgangspunt dat elke 

internationale bezoeker recht heeft op een gastvrij en professioneel onthaal. Dit betekent dus 

eigenlijk dat elke bestemming, elk onthaalpunt, elk project of initiatief dat internationale 

bezoekers bedient of er op mikt in principe tot de scope van Toerisme Vlaanderen behoort.  

Vanuit het bestemmingsoogpunt bekeken manifesteert zich uiteraard een continuüm met aan 

het ene uiterste bestemmingen die een ruime en diverse internationale cliënteel bedienen en 

aan het andere uiterste bestemmingen die misschien alleen dagjesmensen uit eigen land 

rekruteren. Daartussen ligt een grote overgangszone van bestemmingen met een 

afnemende betekenis op het gebied van internationaal onthaal.  

De internationale marketingstrategie kan helpen om het werkveld van het internationaal 

onthaal verder te omschrijven. Het uitgangspunt is in dat geval niet de feitelijke herkomst van 

de toeristen op de plaats van de bestemming, maar de markten waarop Toerisme 

Vlaanderen zich richt en de productbelevingen of bestemmingen die het internationaal in 

beeld brengt. Dit laat zich (voor de bestaande markten) als volgt samenvatten : 
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Overzicht markt/macrobestemming/motief internationale marketingstrategie  

  (Macro-)bestemmingen (leisure) MICE 

  Brussel Kunst- Regio's Kust  Brussel en 

kunststeden      steden       

Primaire markten 

    

  

Nederland 1 1 1 1 2 

Frankrijk 1 1 2 2 2 

VK 1 1 2 (1 voor 2 1 

      Westhoek)     

Duitsland 1 1 2 (1 voor 1 1 

      Limburg)     

Spanje 1 1       

Secundaire markten 

    

  

VSA 1 1     1 

Italië 1 1       

Japan 1 1       

Oostenrijk 1 1       

Zweden/Denemarken 1 1       

Opkomende markten 

   

    

Rusland 1 1       

India 1 1       

China 1 1       

Legende : 1= primair 2= secundair 

De tabel maakt duidelijk dat er alvast wat de Kunststeden betreft weinig twijfel over bestaat 

dat zij behoren tot de internationaal relevante bestemmingen. Dat is gezien hun 

productaanbod, naambekendheid, uitstraling en de ruime, diverse internationale cliënteel ook 

niet meer dan logisch. 

Ook de Kust wordt duidelijk genoemd als een bestemming met een internationale relevantie, 

ook al beperkt die zich in hoofdzaak tot de buurlanden. Het internationale verblijfstoerisme 

manifesteert zich in nagenoeg alle kustgemeenten. Het internationaal onthaal dient zich hier 

dan ook ruimtelijk verspreid aan te bieden, al zou men een onderscheid kunnen maken 

tussen belangrijke steunpunten voor het onthaal (bijv. voor de Oostkust, Middenkust en 

Westkust) en kleinere, meer op zichzelf staande onthaalpunten.  

Voor de regio’s en specifieke bestemmingen is de operationalisering minder evident. 

Richtinggevend zijn o.m. het Plan Vlaamse regio’s evenals de reële bezoekersstromen en de 

internationale marketing. Dit betekent dus in principe ook dat de lijst met bestemmingen voor 

internationaal onthaal in de tijd (op middellange en lange termijn) kan variëren, samen met 

de dynamiek van het potentieel en de inzichten m.b.t. de internationale marketing. Los 
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daarvan is het de bedoeling om in het kader van de impulsprogramma’s te komen tot een 

consistente visie op de ondersteuning van de totale aanbodsontwikkeling in de regio’s. 

Naast de bestemmingen ‘as such’ zien we tot het internationale netwerk ook nog andere 

contactpunten behoren. Ook die moeten in het internationale onthaalverhaal een plaats 

krijgen. 

Voorts is het ook duidelijk dat we bij de afbakening van het internationaal onthaal rekening 

moeten houden met de beschikbaarheid van de ondersteuningsmiddelen, en dan met name 

die voor de  ondersteuning van projecten waarbij infrastructuurwerken komen kijken (cf. 

impulsprogramma’s). Willen we in de toekomst onze internationale bezoekers in Vlaanderen 

verwelkomen volgens de meest veeleisende normen en standaarden, dan zal dit in elk geval 

ook een duidelijk accent in de allocatie van de beschikbare middelen vergen.  

Rekening houdende met al deze overwegingen, gaan we naar een tweesporenbeleid waarbij 

we enerzijds inzetten op het toeristisch onthaal in het algemeen en anderzijds op specifieke 

bestemmingen en locaties met een aantoonbare betekenis voor het internationaal onthaal. 

Die laatste vormen dan samen het netwerk van internationale onthaalpunten. Dit willen we 

geleidelijk uitbouwen op basis van partnerschapsrelaties. De geleidelijkheid betreft zowel het 

aantal partners als het ambitieniveau. 

Het netwerk voor internationaal omvat diverse categorieën van bestemmingen en locaties. 

Hiervoor wordt een gedifferentieerd instrumentarium van ondersteuning en partnerschappen 

ingezet, al naar gelang van hun aard, functie en relatieve betekenis voor het internationaal 

onthaal. Het gaat globaal om: 

- steden die als zelfstandige bestemming structureel belangrijke aantrekkingspolen zijn 

voor het internationaal toerisme  

- regionale steunpunten voor het internationaal toerisme (in de regio’s en aan de kust) :  

deze steunpunten hebben door hun relatie met een bestemming of productlijn een 

eigen relevantie voor het internationaal onthaal, maar fungeren tegelijk als steunpunt 

voor het internationaal onthaal in naburige bestemmingen binnen hun regio en op 

locaties die in eerste instantie op de binnenlandse markt gericht zijn, maar in 

bijkomende orde ook internationale bezoekers (overwegend uit de nabijgelegen 

regio’s van de buurlanden) ontvangen 

- onthaalpunten gekoppeld aan evenementen met een internationale uitstraling 

- onthaalpunten gekoppeld aan grootschalige vakantieparken met een internationale 

werking 

- onthaalpunten gekoppeld aan terminals en transportlijnen 

- onthaalpunten gekoppeld aan attracties (breed gedefinieerd) met een substantiële en 

diverse internationale cliënteel (waarbij verder een onderscheid kan worden gemaakt 

tussen attracties gelegen in steden en regionale steunpunten en attracties met een 

meer geïsoleerde ligging) 

- onthaalpunten met een strategische betekenis voor de internationale productlijnen 

- onthaalpunten gekoppeld aan internationaal belangrijke MICE-locaties (zie 

overzichtstabel). 
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Over de verdere operationalisering van dit netwerk, het in te zetten instrumentarium, het 

kwaliteitskader, de herkenbaarheid (cf. ‘I’-logo) en de relaties tussen de internationale 

onthaalbestemmingen en -locaties (virtueel, publicatieaanbod, doorverwijzing) en de selectie 

van onthaalpunten wordt verder overleg gepleegd met de betrokken partners. 

In elk geval is duidelijk dat de internationale marketingstrategie voor het toerisme in 

Vlaanderen voor deze onthaalpunten een belangrijk uitgangspunt vormt. In het bijgevoegde 

kaderstuk wordt aan de hand van een selectieve lezing van deze strategische visie 

duidelijker wat daarmee wordt bedoeld. Daarna geven we een aanzet voor de vertaalslag 

naar de onthaalpraktijk in de verschillende soorten onthaalpunten. 

Uit de internationale marketingstrategie voor Vlaanderen-Brussel (2012-2015) 

Focus op Vlaanderen, Vlaanderen als merk in de markt zetten. 

… 

We zoeken aansluiting bij de aanbevelingseconomie: rendement van acties wordt meer en meer 

indirect verworven. Naast een groei in aankomsten, overnachtingen en bestedingen (financieel 

kapitaal) beogen we ook een groei in reputatie en aandacht (symbolisch kapitaal) en maken we 

Vlaanderen zichtbaar als een hoogwaardige samenleving met een grote zorg voor toegankelijkheid en 

participatie (sociaal kapitaal). 

We willen niet langer op een ouderwetse manier overtuigen, maar aanraden in functie van behoeften 

en verwachtingen. Die marktconversaties voeren we via verschillende kanalen. 

… 

Strategische krachtlijnen : Vlaanderen (i) wordt een verhaal, (ii) is een reputatie, (iii) is een ‘place to 

come to’, (iv) is een ‘place to meet’, (v) is een ‘place to be’.  

… 

Het bevorderen van herhaalbezoeken moet bijdragen tot het lovemark Vlaanderen. 

Merkwaarden als ‘hands on’ mentaliteit, eigenzinnigheid, duurzaamheid, know how en 

bescheidenheid vatten we samen in de merkessentie ‘baanbrekend vakmanschap’. Vanuit die 

positionering ontwikkelen en promoten we toeristische belevingen in steden, regio’s en aan de kust’ 

door gepaste boodschappen.  

 

Om ons te onderscheiden zullen we samen warme en authentieke verhalen laten vertellen over een 

bestemming die bezield wordt door mensen met oog voor detail en met een hang naar perfectie. We 

zullen dat doen door in woord en beeld verwachtingen te sturen die we ook kunnen inlossen. Die 

verhalen moeten in elke fase van de beleving terug te vinden zijn. 
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Het internet vormt de spil in de communicatiemix , dus: 

- In de onderzoekfase gaat een bezoeker op zoek naar zoveel mogelijk informatie over zijn potentiële 

reis. We moeten ervoor zorgen dat we goed vindbaar zijn en een antwoord bieden op de eerste 

vragen. 

- Om de bezoeker te helpen bij het plannen van zijn reis voorzien we op de portaalsite voldoende 

(zoek)functionaliteiten waarbij het mogelijk is om een persoonlijke selectie af te drukken of te 

downloaden op een mobiel toestel 

- Eenmaal de bezoeker in Vlaanderen is, moet hij niet alleen fysiek maar ook digitaal een persoonlijk 

onthaal krijgen. Mobiele applicaties, websites, augmented reality en locatie gebaseerde sociale 

netwerken vormen daarbij belangrijke toepassingen die we verder zullen uitbouwen en/of waarop we 

een maximale aanwezigheid nastreven 

- We sporen toeristen aan om hun ervaringen te delen en andere potentiële toeristen te inspireren via 

sociale netwerken. 

… 

Trouwe klanten garanderen een stabiele bron van inkomsten en merkstabiliteit. Ze dragen bij tot het 

symbolisch kapitaal van onze bestemming. Ze zijn essentieel om de ambities van deze merkstrategie 

– economisch rendement en symbolisch kapitaal – op lange termijn te realiseren. 

We zullen daarom het kwalitatief, gastvrij onthaal van de internationale bezoekers verder uitbouwen 

en toeristische producten nog meer te ontsluiten. Omdat persoonlijke contacten voor een groot deel 

de beleving van de bestemming bepalen, streven we er naar om iedereen die in aanraking komt met 

toeristen, te laten uitgroeien tot lokale ambassadeurs. 
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We moeten toeristen stimuleren om andere bestemmingen in Vlaanderen te ontdekken. We gaan 

daarom voluit voor een efficiënt en effectief doorverwijzingsbeleid met het oog op hogere bestedingen 

en meer herhaalbezoeken. 

We streven ernaar om toeristen in alle fasen van hun reis, van boeking over bezoek tot herinnering, 

een wauw-beleving te bieden. Zo willen we Vlaanderen laten uitgroeien tot een lovemark. 

 

Het ambitieniveau voor het internationaal onthaal ligt hoog. In de visie van Toerisme 

Vlaanderen volstaat het niet dat het internationale onthaal inspeelt op trends, maar 

consequent met de merkidentiteit van het baanbrekende vakmanschap heeft het agentschap 

de ambitie om op dit terrein ook als trendsetter te fungeren. Het wil die ambitie ook 

overdragen op zijn partners, om zo van Vlaanderen op het gebied van internationaal onthaal 

een voorbeeldige bestemming te maken en van het onthaal zelf een inspiratiebron voor 

andere bestemmingen in binnen- en buitenland. Creativiteit, durf en kennis vormen daarvoor 

kritische succesfactoren. 

Wat verwacht Toerisme Vlaanderen dan van de internationale onthaalpunten op het gebied 

van informatie- en productaanbod, dienstverlening en uitstraling? Dit zal opnieuw afhangen 

van de functie van het onthaalpunt (o.a. plaats in de visitor journey cycle), de locatie en de 

noden en kenmerken van de internationale bezoekers op die locatie. In elk geval zullen 

hierbij ook de afspraken met Toerisme Vlaanderen op het gebied van marketing op de 

achtergrond aanwezig zijn. Dit betekent onder meer dat een internationaal onthaalpunt het 

gewenste imago van ‘baanbrekend vakmanschap’ mee uitdraagt. Er worden altijd ook linken 

gelegd tussen de locatie en relevante internationale productlijnen van toeristisch Vlaanderen. 

M.a.w. doorheen het concrete aanbod van een internationaal relevante 

bestemming/onthaalpunt worden de voor Vlaanderen kenmerkende branding en 

productlijnen zichtbaar en tastbaar gemaakt. Om de concretisering te faciliteren zullen we 

streefbeelden voor verschillende onthaaltypes en –situaties ontwikkelen. Ook hierover wordt 

verder afstemming gezocht met de onthaalpartners.  

Enkele embryonaal uitgewerkte voorbeelden van dergelijke streefbeelden:   

Voorbeeld 1 : Op de belangrijke internationale aankomstpunten (vb. luchthavens) is het 

belangrijk dat reizigers merken waar ze zich bevinden en dat ze op deze bestemming 

welkom zijn. Via een gratis hot spot, digitaal infopunt of applicatie kunnen ze  praktische 

informatie opzoeken. Het fysieke onthaalpunt straalt de Vlaamse merkidentiteit uit. Er is een 

beperkt printaanbod over de belangrijkste bestemmingen (highlights, essentiële informatie, 

stadsplannetjes) en tijdelijke events. 

Voorbeeld 2 : onthaalruimte Grasmarkt Brussel (eigen infrastructuur van Toerisme 

Vlaanderen – ter vergelijking). De bestemming is in dit geval Vlaanderen-Brussel. Naast de 

heel belangrijke groep van mensen die Brussel bezoeken, zijn er ook heel wat die van hieruit 

een uitstap naar een andere kunststad ondernemen of er een meerdaagse trip door 

Vlaanderen of België starten. Dit onthaalcentrum laadt het merk Vlaanderen vanuit de 

merkidentiteit van het baanbrekend vakmanschap op via de tweevoudige invalshoek van 
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concrete bestemmingen (o.m. kunststeden) én productbelevingen. De verwachtingen die op 

die manier m.b.t. deze bestemmingen en productbelevingen worden gecreëerd evenals de 

beelden die hiervan geprojecteerd worden, moeten lokaal ook terug te vinden zijn. 

Informatienoden worden maximaal ondersteund door het ontsluiten van digitale content, 

zonder het printaanbod te verwaarlozen. De onthaalmedewerkers fungeren als 

bestemmingscoach. De state-of-the-art inrichting en een storeconcept ondersteunen de 

beleving van Vlaanderen, zijn bestemmingen en productbelevingen.  

Voorbeeld 3 : onthaalkantoor Kunststad. De meerderheid van de bezoekers blijft in de stad, 

meestal gedurende een eerder korte periode, en het komt er dan ook in de eerste plaats op 

aan om de dienstverlening hier op af te stemmen. De brand van de eigen bestemming wordt 

voluit uitgedragen en thema’s/verhalen die specifiek zijn voor de eigen positionering krijgen 

een belangrijke plaats. De informatiefunctie primeert, maar het onthaalpunt is belevingsvol 

ingericht zodat men – mede door een weloverwogen locatie -  in de sfeer van de 

bestemming wordt gebracht.  

Er is echter tegelijk ook een informatieaanbod over andere internationale bestemmingen in 

Vlaanderen, zoals andere Kunststeden, aanwezig. (Trouwens, gezien de ruimtelijke 

vervlechting van binnenlands en internationaal onthaal geldt dit even goed voor relevante 

binnenlandse bestemmingen, zoals omliggende regio’s.) Virtueel is dit een ruim 

informatieaanbod (o.a. dankzij free wifi), in print is dit een beperkter aanbod, waarbij 

rekening wordt gehouden met de reismotivatie en interesses van het doelpubliek. De 

onthaalmedewerkers hebben een globaal beeld van het internationaal relevante aanbod in 

Vlaanderen en kunnen de bezoeker toeleiden naar relevante informatiebronnen of online in 

contact brengen met onthaalmedewerkers van andere bestemmingen. Voor de bezoeker is 

het duidelijk dat de bestemming in Vlaanderen is gelegen. De merkidentiteit van het 

baanbrekend vakmanschap wordt mee uitgedragen (i) door een kwalitatieve inrichting en 

een state-of-the art onthaal, (ii) door visuals van de eigen bestemming die aansluiten bij de 

Vlaamse merkidentiteit en prioritaire productlijnen, (iii) door de aanwezigheid van 

informatieve of inspirerende publicaties over het ruimere (internationaal) relevante aanbod 

van Vlaanderen die de merkidentiteit mee inhoud geven. Onthaalmedewerkers grijpen 

opportuniteiten aan voor het verlengen van de verblijfsduur en herhaalbezoek aan de 

kunststad (of bestemming in Vlaanderen). 
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6. Beleidsinstrumenten om de ontwikkeling van het internationaal onthaal te 

ondersteunen 

In deze sectie zoomen we nader in op de ondersteuningstools die het agentschap zal 

inzetten voor de verdere ontwikkeling van het toeristisch onthaal. Eigen maatregelen van het 

agentschap blijven hier grotendeels buiten beeld, maar zijn verderop wel terug te vinden bij 

het actieprogramma (sectie 7). Het instrumentarium zal worden toegepast rekening houdend 

met de uitgangspunten (sectie 3) en krachtlijnen (sectie 4) evenals met de rolomschrijving 

voor Toerisme Vlaanderen en de krachtlijnen van zijn internationaal marketingbeleid (sectie 

5). De internationale bezoeker van Vlaanderen en Brussel vormt zowel het vertrekpunt (cf. 

‘visitor journey cycle’ en ‘service design principe’) als de finaal beoogde doelgroep. De focus 

ligt nadrukkelijk op het internationaal onthaal, maar sommige instrumenten hebben de facto 

ook betekenis voor het binnenlands onthaal. Gezien de verwevenheid van internationaal en 

binnenlands onthaal en rekening houdend met de complexiteit van het onthaalsysteem zal 

het zaak zijn om in een verdere fase het actieveld van de verschillende overheden in 

gezamenlijk overleg scherper af te bakenen en afstemming te zoeken over de inzet van de 

instrumenten. 

6.1 Naar een nieuw kwaliteitskader voor onthaalpunten 

Toerisme Vlaanderen werkt ter vervanging van het erkenningsbeleid voor infokantoren een 

nieuw kwaliteitskader uit. In eerste instantie geldt dit voor de infokantoren - in de nieuwe 

filosofie zouden we dit beter toeristische onthaalcentra noemen - maar geleidelijk aan kan dit 

worden uitgebreid met andere types van onthaalpunten. In de plaats van de vroegere 

reglementerende-controlerende aanpak komt er een responsabiliserend en 

kwaliteitsstimulerend beleid. Het agentschap wil instrumenten laten ontwikkelen gebaseerd 

op de principes van de ‘visitor journey cycle’ en de ‘user centered design’ en die vervolgens 

beschikbaar stellen aan de beheerders van deze onthaalcentra. Die instrumenten moeten 

hen in staat stellen kwaliteit te meten, onthaal te benchmarken en verder te ontwikkelen. 

Hoewel dit nieuwe instrumentarium in de eerste plaats vanuit de finaliteit van het 

internationaal onthaal zal worden ontwikkeld, zal het ook toepasbaar worden gemaakt voor 

het binnenlands onthaal.  

Steden en PTO’s worden betrokken bij de ontwikkeling van het instrumentarium. Na het 

uittesten ervan (2013-2014) zal het veralgemeend kunnen worden toegepast (2014-2015). In 

de tussentijd blijft het erkenningskader bestaan, maar zal Toerisme Vlaanderen in dit 

verband een passief beleid voeren, d.w.z. dat er in principe geen nieuwe erkenningen of 

controles van infokantoren zullen plaatsvinden. Pas na de validering van het nieuwe 

kwaliteitskader en het maken van afspraken over de toepassing ervan met de kunststeden 

en PTO’s, wordt het erkenningenstelsel vervangen door een meer dynamische benadering 

van de onthaalkwaliteit. 

Toerisme Vlaanderen is er zich van bewust dat het bestaande erkenningskader voor 

toeristische onthaalkantoren in het verleden een ruimere dan alleen maar kwaliteits-

bevorderende impact heeft gehad. Indirect was het ook een instrument om het toerisme 

lokaal op de beleidsagenda te krijgen en om er het toerisme als beleidsdomein ‘in it’s own 

right’ ook eigen structuren te geven. Deze positie is soms nog broos. Om ze ook in de 
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toekomst te verzekeren, blijft een gezaghebbende stem op het Vlaamse niveau hoe dan ook 

belangrijk. Dit zal zich echter niet vertalen in rigide of stringente kwaliteitscriteria, maar in 

aanbevelingen voor kwalitatief onthaal enerzijds en in voorwaarden voor diverse vormen van 

ondersteuning anderzijds. 

Voor het binnenlands onthaal nemen we aan dat de PTO’s de regierol die zij m.b.t. de 

toeristische regio’s opnamen in het verleden ook zullen voortzetten. Zij vormen immers de 

inrichtende macht van de regio’s en staan ook grotendeels in voor de binnenlandmarketing, 

wat dus de mogelijkheid biedt om het regionaal onthaal en de marketing goed op elkaar af te 

stemmen. Aangezien de regio’s ook relevant zijn voor meerdere internationale markten, zal 

de kwaliteitsopschaling van het onthaal in de regio’s aandacht vergen van zowel het 

Vlaamse als het provinciale en lokale niveau. Toerisme Vlaanderen wil dan ook in overleg 

met deze partners tot afspraken komen over hoe dit het best kan worden aangepakt.   

Met het oog op de herkenbaarheid van fysieke onthaalinfrastructuur wordt voorgesteld om 

vast te houden aan de internationaal bekende ‘i’. Eventuele restyling en uitwerken van 

varianten voor het internationaal onthaal zullen nader onderzocht worden. 

  

6.2 Dataverzameling, kennisopbouw en kennisdeling 

Aansluitend bij de ambitie van Toerisme Vlaanderen om een kennis- en innovatiecentrum te 

zijn ten bate van het toerisme in Vlaanderen-Brussel willen we voor de sector ook op het vlak 

van onthaal het aanspreekpunt voor data en kennis worden. Toerisme Vlaanderen zal die 

kennis ook actief delen. Door het beschikbaar stellen van inspirerende voorbeelden uit 

binnen- en buitenland via alle toekomstige kanalen voor kennisverspreiding die zullen 

worden ontwikkeld en binnen bestaande of nieuw op te richten kennisnetwerken, kan 

Toerisme Vlaanderen de innovatie, kwaliteit en belevingswaarde onrechtstreeks mee 

stimuleren. 

 

6.3 Advies  

Toerisme Vlaanderen heeft door de jaren heen expertise opgebouwd over onthaal en wil die 

zoals al aangegeven in het kader van zijn kennisrol in de toekomst nog verder ontwikkelen 

en beschikbaar stellen. Dat kan ook bijvoorbeeld onder de vorm van advies m.b.t. de locatie, 

functie, inrichting, toegankelijkheid en werking van onthaalvoorzieningen. Voor het 

binnenlands onthaal wordt hierover afgestemd met de PTO’s. Concreet kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan het aanbieden van een locatiescan, waarbij de beste locatie voor een 

lokaal onthaalpunt kan worden bepaald. Ook kan bijvoorbeeld een methodiek worden 

ontwikkeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie ten dienste van organisaties die 

een onthaalcentrum plannen. 

 

 



 Visienota toeristisch onthaal 1-10-2013 
 

25 
 

6.4 Vorming en opleiding 

Met het oog op het professionele en gastvrije onthaal van internationale en binnenlandse 

toeristen zal Toerisme Vlaanderen het initiatief nemen voor gerichte investeringen in 

menselijk kapitaal. Het zal hierbij vooral op zoek gaan naar geschikte partnerships. Er wordt 

een vormingsagenda opgesteld die rekening houdt met de meest prioritaire noden en de 

eigen initiatieven van partners op dit gebied. De finaliteit is duidelijk. Onthaalmedewerkers 

moeten weten wie ze voor zich hebben, behoeften kunnen detecteren, op de hoogte zijn van 

wat er in de bestemming gaande is en kunnen doorverwijzen naar andere bestemmingen. 

Ook moeten medewerkers worden opgeleid in hoe ze moeten omgaan met de enorme 

hoeveelheid aan bronnen (blogs, sociale media, krantenartikels, brochures, toeristische 

gidsen, etc.) met informatie over de bestemming, hoe ze deze bronnen kunnen monitoren, 

wat hun kenmerken zijn, op welke doelgroepen zij zich richten, hoe betrouwbaar en up-to-

date en bruikbaar ze zijn, enzovoort. Toerisme Vlaanderen kan vormingsinitiatieven 

ondersteunen die toeristische onthaalmedewerkers – of het nu baliepersoneel van 

onthaalcentra of hotelbedienden betreft – om- of bijscholen tot klantgerichte en 

klantvriendelijke informatiemakelaars.  

 

6.5 Investeringsondersteuning 

Toerisme Vlaanderen heeft de voorbije decennia een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

uitbouw en kwaliteitsopschaling van het fysieke onthaalapparaat in steden en gemeenten. In 

de huidige fase van de beleidsontwikkelingscyclus wil het verder op deze lijn inzetten, maar 

in het licht van zijn ambities en mogelijkheden voortaan met een duidelijk meer 

geconcentreerde inzet van middelen. Aansluitend bij de uitrol van het witboek interne 

staatshervorming en de profilering van Toerisme Vlaanderen als internationaal 

marketingagentschap zullen de impulsprogramma’s vanaf 2015 gericht worden op het 

internationaal onthaal. De primaire verantwoordelijkheid voor het in stand houden en verder 

ontwikkelen van het onthaalapparaat in steden en gemeenten met een hoofdzakelijk 

binnenlandse markt komt dan ook in eerste instantie te liggen bij het lokale bestuursniveau 

en de organisaties die er instaan voor het destinatiemanagement. 2013-2014 beschouwt 

Toerisme Vlaanderen in die optiek als een overgangsperiode. Tot en met 2014  wordt er met 

andere woorden binnen de impulsprogramma’s ruimte gelaten om lacunes m.b.t. 

binnenlands onthaal in te vullen.  

Dat het financiële ondersteuningsbeleid in de toekomst wordt gericht op het internationaal 

toeristisch onthaal, betekent zoals al aangegeven niet dat alleen de bestemmingen met een 

manifest internationale uitstraling in aanmerking zouden komen. Voor wat de regio’s en de 

kust betreft, kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan de regionale steunpunten voor 

internationaal toerisme, bestemmingsoverschrijdende projecten specifiek gericht op 

internationaal onthaal, of projecten gerelateerd aan locaties die op een exemplarische wijze 

verbonden zijn met een of andere productlijn uit de internationale marketingstrategie. In alle 

gevallen – maar dat is eigen aan de impulsprogramma’s – moet het gaan om substantiële 

projecten. Naast de programma’s voor de drie macrobestemmingen kunnen die in 

voorkomend geval ook vastgehaakt worden aan thematische impulsprogramma’s. Het 
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programma naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vormt daarvan 

een goed voorbeeld.  

De betrokkenheid van kunststeden en regio’s bij de investeringsondersteuning blijft 

verzekerd binnen het bredere kader van de impulsprogramma-werking. 

7 Actieprogramma internationaal onthaal 

Het actieprogramma bestaat uit drie soorten projecten: 

- Projecten die al in uitvoering zijn 

- Projecten die moeten worden ingepland voor de periode 2014-2015 

- Projecten met een facultatief karakter. Dit zijn acties waaraan momenteel een minder 

hoge prioriteit wordt gehecht, of waarvoor de resultaten van een grondiger onderzoek 

over de onthaalproblematiek worden afgewacht (zie project 8). 

In de samenvattende overzichtsmatrix wordt verder nog een onderscheid gemaakt tussen 

projecten die betrekking hebben op de ‘hardware’ (infrastructuur, voorzieningen), de 

‘software’ (diensten, onthaaltools, …), de ‘orgware’ (organisatie en beleid) en de 

‘knowledgeware’ (kenniscomponent). 

7.1 Projecten in uitvoering 

1. Kwaliteitsradar onthaalcentra (test: najaar 2014; uitrol: 2015)  

 

We ontwikkelen een instrumentarium om onthaalkwaliteit te meten en te 

benchmarken met het oog op de verdere ontwikkeling van informatiepunten. In eerste 

instantie gaat het om de bestaande informatiekantoren in steden en gemeenten, 

omdat we daarvoor op zoek zijn naar een alternatief voor de erkennings-

reglementering. We volgen een co-creatief traject met de provinciale en lokale 

partners. Aspecten waarover momenteel nog onduidelijkheid bestaat, zoals 

doorverwijzing, herkenbaarheid en afstemming op de merkidentiteit van 

koepelbestemming Vlaanderen, kunnen hier vanuit een ‘service design’-benadering 

concreet worden ingevuld. Standaarden voor goed onthaal zullen niet langer worden 

opgelegd, maar ingepast in het kwaliteitskader. 

Parallel met het proces kwaliteitsradar onthaal worden ook criteria bepaald voor de 

selectie van de infokantoren die de basis zullen vormen van het internationale 

kantorennetwerk, met name internationale steden en regionale steunpunten voor 

internationaal onthaal.  

De resultaten van doorlichtingen met het instrumentarium van de kwaliteitsradar 

onthaal worden gekoppeld aan verbetertrajecten, zowel op micro- als op 

macroniveau.  

2. Kwaliteitsradar toeristische gidsenwerking (test: najaar 2014; uitrol: 2015) 
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Met dit project wil Toerisme Vlaanderen op basis van een service design benadering 

een instrumentarium ontwikkelen dat de gidsenorganisaties moet ondersteunen in 

hun streven naar kwaliteitsverbetering inzake het gidsenwerk. Finaal is dit erop 

gericht de internationale relevantie van het gidsenaanbod te vergroten, m.a.w. om 

gidsen en rondleidingen een steviger positie te bezorgen bij de ontsluiting van het 

internationaal toeristisch aanbod, inbegrepen het onthaal.  

Ook in het geval van de kwaliteitsradar voor de gidsenwerking worden er 

verbetertrajecten gedefinieerd voor tekorten die worden vastgesteld, zowel op het 

individueel niveau van een gidsenwerking als voor meer algemene 

kwaliteitsproblemen. 

3. Herinrichting Visit Flanders-kantoor Brussel (oplevering begin 2014) 

 

De hoofddoelstelling van het huidige informatiekantoor wordt verlegd naar branding. 

Inrichting en aanbod worden dan ook bepaald door de ambitie om de reputatie van 

Vlaanderen als bestemming van baanbrekend vakmanschap te versterken. We doen 

dit door het merk Vlaanderen op verschillende manieren tot leven te brengen (visuals, 

shop, lounge, thematische presentaties, belevingselementen, …) en op die manier de 

bezoeker te inspireren en door te verwijzen naar concrete bestemmingen en 

productbelevingen. Onthaal en informatie blijven aanwezig, maar eerder als 

nevenfunctie. Informeren gebeurt maximaal met behulp van digitale zelfhulp tools, 

baliemedewerkers worden bestemmingscoaches. 

 

4. Vernieuwing toeristische bestemmingsborden langs snelwegen (plaatsing v.a. najaar 

2013) 

 

De bestaande bruine borden worden vervangen met een nieuwe vormgeving die 

opnieuw refereert aan het voor Vlaanderen kenmerkende baanbrekend 

vakmanschap. Het creatief proces, waarbij Toerisme Vlaanderen nauw is betrokken, 

wordt afgerond in augustus 2013. De plaatsing van de borden wordt aangestuurd 

door MOW en vindt vermoedelijk plaats vanaf najaar 2013.  

 

5. Kruispuntdatabank datasystemen 

 

Dit project, dat wordt aangestuurd door de TRIV werkgroep, is gericht op de 

onderlinge afstemming en verbinding van datasystemen (kunststeden, PTO’s en 

Toerisme Vlaanderen) met het oog op onder meer de ontsluiting en onderlinge 

uitwisselbaarheid van (meertalige) contentdata (B2C, B2B), de ondersteuning van 

onthaalmedewerkers en de ontwikkeling van digitale onthaalvormen. Er wordt hierbij 

terdege rekening gehouden met historisch gegroeide situaties, gedane investeringen, 

lopende projecten, verschillen in doelstellingen en (systeem-)technische 

randvoorwaarden. Daarom ook dat bewust wordt gekozen voor een geleidelijke 

uitbouw. Een eerste stap is de lancering van een API-webservice voor routes en 

logies (2013).  
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Gezien de relevantie van de datasystemen voor on- en offline communicatie is dit in 

eerste instantie een project op het raakvlak van de ICT- en de mar-com afdelingen, 

maar tegelijk vormt dit uiteraard een  kritische succesfactor voor onthaal. Een 

bijzonder aandachtspunt vormt het debat over het al dan niet vrij beschikbaar stellen 

van geselecteerde categorieën van data. Toerisme Vlaanderen gaat er globaal van 

uit dat alle extern relevante data ook open data zijn. Desgewenst kan het agentschap 

dit debat faciliteren. 

 

6. Digitaal onthaal via www.visitflanders.com (2013 e.v.) 

 

Toerisme Vlaanderen wil zijn bestaande website(s) herdenken vanuit het oogpunt 

‘mobile first’. Mobiele toestellen worden immers het eerste referentiepunt voor 

internet. We evolueren voorts naar taalspecifieke (i.p.v. marktspecifieke) sites, met 

meer aandacht voor inspiratie in de exploratiefase en beter afgestemd op de 

begeleidingsbehoeften van bezoekers tijdens de belevingsfase. Eerst wordt de 

Engelstalige site uitgewerkt en gelanceerd onder www.visitflanders.com, ter 

vervanging van de huidige site-versies voor US, UK en India (najaar 2013). Daarna 

worden andere taalsites uitgewerkt. 

 

7. Internationaal onthaal in het kader van Herdenking WOI (2014) 

Met het oog op een adequaat onthaal van buitenlandse bezoekers zullen naar 

aanleiding van de Herdenking van de Groote Oorlog specifieke onthaalmaatregelen 

worden genomen. Het voorstel is om daarbij met name in te zetten op vorming, online 

onthaaltools en de communicatie daaromtrent. 

 

7.2 In te plannen projecten 

8. Kloofanalyse m.b.t. internationaal onthaal 

 

Met de kloofanalyse willen we hiaten in onze kennis over de concrete onthaal-

problematiek dichten. We brengen op basis van de visitor journey cycle de contact-

punten in kaart, leggen voor elk contactpunt de bestaande naast de gewenste situatie 

en meten de afstand, geven het relatief belang aan van elk contactpunt vanuit het 

oogpunt van internationaal onthaal, lijsten acties op en prioriteren die uitgaande van 

potentiële impact en oplossingscomplexiteit. Tegelijk wordt nagegaan of er vanuit het 

oogpunt van specifieke doelgroepen (bijv. MICE, jongeren, groepen, mensen met 

beperkingen, nationaliteiten) bijzondere onthaalnoden bestaan, die dan vanuit een 

inclusiegerichte visie kunnen worden ingepast in het onthaalontwikkelingsbeleid. De 

uitkomsten van deze kloofanalyse vormen de basis voor een herziening en aanvulling 

van het actieprogramma internationaal onthaal. 

 

9. Verbeterplan internationale transporthubs ‘Brussel Nationaal’, ‘Brussel-Zuid’ (HSL) en 

Brussels South.  

http://www.visitflanders.com/
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Er is een acute nood aan attractieve, klantgerichte, state-of-the-art onthaalpunten 

voor de buitenlandse bezoeker die in ons land toekomt. We nemen daarom het 

voortouw om dit type contactpunten over de gewestgrenzen heen op een hoger 

niveau te tillen. We geloven dat een krachtenbundeling tussen Vlaanderen, Brussel 

en Wallonië de beste garanties inhoudt voor een adequaat onthaal op de 

belangrijkste hubs, waarmee elk gewest zijn voordeel kan doen. Na het verkennen 

van de huidige situatie en mogelijkheden en het opbouwen van een gezamenlijk 

draagvlak laten we de haalbaarheid onderzoeken van concrete oplossingspistes.  

 

In de tussentijd benutten we op kortere termijn opportuniteiten om het onthaal in elk 

van deze contactpunten te optimaliseren. De vernieuwing van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en Brussels Airport 

(zomer 2013) vormt zo een eerste gelegenheid om de bestaande situatie m.b.t. de 

infobalie van de luchthaven te verbeteren en onder meer ook klaar te maken voor het 

onthaal in het kader van de Herdenking van WOI.  

 

Na evaluatie of in het licht van opduikende opportuniteiten kan deze actie ook worden 

uitgebreid naar andere aankomstpunten/terminals zoals de cruiseterminals in 

Antwerpen, Oostende en Zeebrugge en sommige regionale luchthavens. Daarbij 

zullen ook relevante aankomstpunten in nabije regio’s van de buurlanden betrokken 

worden. 

 

De ontwikkeling van onthaalapplicaties (of de integratie van toeristische info in 

bestaande onthaalapplicaties) kan hieraan gekoppeld worden. Dit zou het mogelijk 

moeten maken om de terminals virtueel beter te verbinden met de bestemmingen. De 

verbinding tussen de terminal en de bestemmingen met gemeenschappelijk vervoer 

blijft immers net zo goed een heikel punt. 

 

 

10. Ontwikkelen in overleg met de onthaalpartners van streefbeelden 

Sommige types van contactpunten vormen al het voorwerp van specifieke projecten 

(zie project 1 m.b.t. de onthaalcentra van steden en gemeenten en project 9 m.b.t. de 

transporthubs). In afwachting van de verruiming van de kwaliteitsradar onthaal willen 

we in een apart project voor de andere types van contactpunten alvast streefbeelden 

ontwikkelen en criteria om in aanmerking te komen als internationaal onthaal-

contactpunt. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de betrokken partners. Het gaat 

voornamelijk om volgende types: 

o onthaalpunten gekoppeld aan evenementen met een internationale uitstraling  

o onthaalpunten gekoppeld aan grootschalige vakantieparken met een 

internationale werking  

o onthaalpunten gekoppeld aan attracties (breed gedefinieerd) met een 

betekenisvolle en diverse internationale cliënteel   
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o onthaalpunten met een strategische betekenis voor de internationaal 

relevante productlijnen  

o onthaalpunten gekoppeld aan internationaal belangrijke MICE-locaties (zie 

matrix). 

  

11. Uitbouw Vlaams relatie- en kennisnetwerk toeristisch onthaal 

 

We beogen een zelflerend (eventueel zelfsturend) netwerk voor onthaalverantwoor-

delijken en operationele medewerkers, beheerders van infopunten, ambassadeurs, 

… Waar mogelijk wordt daarbij synergie gezocht met het kennisnetwerk. Zo zal het 

aspect onthaal worden meegenomen in de kennisagenda en het project kennisdeling. 

Toerisme Vlaanderen neemt hierbij aansluitend het initiatief om éénmaal per jaar de 

sector en met name de onthaalmedewerkers samen te brengen voor een vormings-, 

ervaringsuitwisselings- en netwerkmoment.  

Voorbeeld 1 : Inspiratie(namid)dag virtueel onthaal – state of the art. Aan de hand 

van recente innoverende binnen- en buitenlandse realisaties wordt de ontwikkeling 

van het virtueel onthaal m.b.t. toeristische bestemmingen geïllustreerd. Dit gebeurt in 

de overtuiging dat deze voorbeelden inspireren en navolging krijgen.  

Voorbeeld 2: Ambassadeurs tegen het licht gehouden. Inspiratiedag met 

getuigenissen van bestemmingen die projecten hebben lopen of in de steigers 

hebben staan. Wat leren we van de lopende projecten en hoe zorgen we voor 

continuïteit?  

 

De keuze van de thema’s sluit aan bij de uitkomsten van de kwaliteitsradar onthaal 

(project 1) en de kloofanalyse (project 8). 

 

12. Meertaligheid onthaal 

 

Samen met vertegenwoordigers van internationale onthaalkantoren onderzoeken we 

hoe we de meertaligheid van het virtueel en fysiek toeristisch onthaal in de 

belangrijkste contactpunten tot een hoger niveau kunnen tillen. 

 

13. Verbeterplan digitaal onthaal 

 

De meest voor de hand liggende vorm van digitaal onthaal bestaat uit een makkelijk 

toegankelijk aanbod van meertalige mobiele sites met een hoge referentiewaarde en 

de juiste onthaalcontent. De bedoeling van dit project is om de bestaande situatie in 

kaart te brengen, o.m. door een screening van de mobiele sites van de belangrijkste 

internationale deelbestemmingen van Vlaanderen en door een evaluatie van 

eventuele drempels voor het gebruik van deze sites. Ook het aanbod van 

beoordelingssites zoals Tripadvisor wordt hierin betrokken.  
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De evaluatie van de huidige situatie kan bijvoorbeeld de aanleiding vormen tot een 

project gratis wifi: Toerisme Vlaanderen kan een faciliterende/stimulerende rol 

opnemen met het oog op een snelle en substantiële toename van het aantal hotspots 

gekoppeld aan toeristische onthaalpunten in Vlaanderen. Aanvullend aan de mobiele 

sites van DMO’s zou overwogen kunnen worden om een digitaal onthaalplatform voor 

buitenlandse bezoekers te ontwikkelen. Dit platform moet het mogelijk maken om de 

toeristische mogelijkheden van Vlaanderen en zijn onderliggende bestemmingen te 

verkennen, vertrekkende van reeds bestaande digitale informatieplatformen. We 

beogen een beter overzicht en een klantgerichte dienstverlening op maat van de 

specifieke behoeften van de toerist. 

 

14. Onthaalmonitor 

 

Om na te gaan hoe het onthaal zich als functie van bestemming Vlaanderen 

ontwikkelt, is er op dit niveau nood aan een goed inzicht in de staat van het 

toeristisch onthaal en dus aan een geschikt meetinstrumentarium en synthetische 

indicatoren. De monitoring dient zich te richten op de inspanningen (inputindicatoren), 

op de prestaties (outputindicatoren) en op de effecten (resultaatindicatoren zoals de 

klantentevredenheid). 

 

7.3 Facultatieve projecten of projecten op middellange termijn  

15. Bewegwijzering naar onthaalpunten 

 

Aanvullend aan de digitale ‘location based’ toepassingen is er nood aan een betere 

fysieke bewegwijzering naar de belangrijke onthaalpunten. Deze bewegwijzering 

dient te worden geïntegreerd in een breder systeem van toeristisch relevante 

bewegwijzering en maakt dan ook bij voorkeur deel uit van stedelijke 

bewegwijzeringsprojecten. 

 

16. Drempels slopen voor aanbevelingsmarketing 

 

Virale actie gericht op alle onthaalcontactpunten met het oogmerk om internationale 

bezoekers te stimuleren om in situ, bij terugreis of thuiskomst positief te converseren 

over hun bezoek aan  (bestemmingen in) Vlaanderen.  

 

17. Impactonderzoek 

 

Het impactonderzoek moet een beter inzicht verschaffen in de reële invloed van 

gastvrij en professioneel toeristisch onthaal op verblijfsduur, bestedingen, 

herhalingsbezoek, mond-tot-mond reclame, bestemmingskeuze, cross-selling van 

bestemmingen, imago en reputatie; methoden en technieken om op dit vlak meer 

rendement te halen uit onthaal. We gaan hiervoor op zoek naar een partner in de 

academische sfeer. 
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18. Boekingen gekoppeld aan onthaalpunten 

Kloofanalyse (bestaande situatie naast gewenste situatie leggen, en vervolgens zien 

welke acties op dit punt eventueel nodig en haalbaar zijn). 

19. Ontwikkelen van een onthaalmodel voor hefboomevenementen 

 

Naar aanleiding van strategische evenementen worden in de regel specifieke 

onthaalmaatregelen uitgewerkt. Aan de hand van een of meer cases zou hiervoor 

een draaiboek ontwikkeld kunnen worden (bijvoorbeeld n.a.v. herdenking van WOI). 

 

20. Onthaal in relatie tot de passagiersvaart, toervaart en veerdiensten 

 

Voor de Vlaamse overheid wordt het beleid m.b.t. waterweggebonden recreatie 

aangestuurd door NV De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal. Met het oog op 

de implementatie van hun beleidsvisie Recreatie op het water willen we overleg 

plegen over de concretisering van het internationaal onthaal gerelateerd aan de 

toeristische waterrecreatie. De aanleghavens voor internationale passagiersvaarten 

gelden vanuit dat oogpunt als prioritaire contactpunten. Voor het onthaal van 

toervaarders en gebruikers van veerdiensten (die laatste zijn toch vooral 

binnenlanders) kunnen we afspraken maken met partners. 

  



     

Overzichtstabel actieprogramma internationaal onthaal 

 

  IN UITVOERING (2013-2014) IN TE PLANNEN (2014-2015) FACULTATIEF  

        

HARDWARE Visit Flanders onthaalcentrum internationale hubs bewegwijzering onthaalpunten 

  bestemmingsborden snelwegen     

  
 

    

SOFTWARE onthaal Herdenking WOI meertaligheid onthaal onthaal i.r.t. wegennetwerk 

  www.visitflanders.com mobiel digitaal onthaal drempelverlaging aanbevelingsmarketing 

        

ORGWARE kwaliteitsradar onthaalcentra relatie- en kennisnetwerk onthaalmodel hefboomevenementen 

  kwaliteitsradar gidsen jaarlijks onthaalcongres   

  kruispuntdatabank streefbeelden contactpunten   

        

KNOWLEDGEWARE   kloofanalyse impactonderzoek 

    onthaalmonitor kloofanalyse boekingen 

 

http://www.visitflanders.com/

