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VOORWOORD

Een gastvrij verblijf met een waaier aan 
faciliteiten en een klantgericht aanbod geënt 
op lokale sterktes, dat is wat kleinschalige logies 
hun gasten willen bieden. Meerwaarde creëren 
vanuit een economisch rendabele KMO vormt 
voor iedere logiesuitbater een dagelijkse 
uitdaging.

Het Expertisecentrum PXL Innovatief 
Ondernemen ontwikkelde in het kader van 
het onderzoeksproject “Professionalisering 
van kleinschalige logies” een digitale 
professionaliseringsscan en deze inspiratiegids. 
Beide innovatieve tools bieden ondernemers 
de mogelijkheid een reflectiemoment in te 
bouwen om hun eigen bedrijfsvoering onder 
de loep te nemen. 

Zo slaan we de brug tussen innovatief 
ondernemen enerzijds en economische 
meerwaardecreatie anderzijds. Een efficiënte 
manier om te professionaliseren met een 
aangenaam en gastvrij verblijf voor iedere gast 
voor ogen. 

Deze uitgebreide inspiratiegids kwam tot 
stand in co-creatie met zowel ondernemers 
uit de vrijetijdseconomie als onze strategische 
partners Toerisme Limburg, Toerisme 
Vlaanderen, Logeren in Vlaanderen, Horeca 
Vlaanderen, Guidea, Kleintoer, UHasselt, Unizo 
en Hotelschool Hasselt. Met concrete tips en 
tricks en tal van vernieuwende inzichten wil 
deze gids inspireren en  bijdragen aan de missie 
van elk van deze partijen om logiesuitbaters 
bij te staan in hun innovatieomslag naar een 
performanter en gastvrijer logiesverblijf voor de 
toerist van de toekomst.

Astrid Hannes

Directeur Onderzoek en Dienstverlening

Hogeschool PXL



Toerisme en vrijetijdseconomie 
zijn belangrijk in Limburg. Ze 
zorgen voor economische omzet, 
tewerkstelling, welzijn en welvaart.

Toerisme en vrijetijdseconomie 
worden gedragen door 
enthousiaste kleine 
ondernemers, mensen met een 
passie voor gastvrijheid. Trots op 
hun streek en hun logies. Hoe kan 
je dit enthousiasme omzetten in 
ondernemerschap? Hoe kan je 
je onderneming professioneel 
uitbouwen?

Deze inspiratiegids wil daarbij 
helpen en geeft verschillende tips 
en tricks om een beter inzicht te 
krijgen in de bedrijfsvoering.

“DE ESSENTIE VAN 
KENNIS IS OM HET TE 
GEBRUIKEN, ALS JE HET 
HEBT. EN OM HET TOE 
TE GEVEN ALS JE HET 
NIET HEBT.”
(Confusius, filosoof uit het oude China)
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Deze inspiratiegids kwam tot stand in het kader van 

een onderzoek van Hogeschool PXL naar het professi-

onaliseringsniveau van kleinschalige logies in Limburg. 

Toerisme en vrijetijdseconomie zijn belangrijk in Lim-

burg. Ze zorgen voor economische omzet, tewerkstel-

ling, welzijn en welvaart. Toerisme en vrijetijdsecono-

mie worden gedragen door enthousiaste kleinschalige 

ondernemers, mensen met een passie voor gastvrij-

heid. Trots op hun streek, op hun logies waar veel lief-

de en enthousiasme in zit. Hoe kan dit enthousiasme 

omgezet worden in ondernemerschap? Hoe kan een 

uitbater van een kleinschalig logies zijn onderneming 

professioneel uitbouwen?

Het expertisecentrum Innovatief Ondernemen van 

Hogeschool PXL wil samen met haar partners een 

professionalisering van kleinschalige logies in Limburg 

stimuleren. Hiertoe werd een eigen onderzoeksproject 

(PWO) opgezet met als doelstelling een digitale pro-

fessionaliseringsscan te ontwikkelen, deze toe te pas-

sen op 20 kleinschalige logies en voor elk logies een 

groeiplan op te stellen. Hiermee kon enerzijds het pro-

fessionaliseringsniveau van de deelnemende logies in 

kaart gebracht worden en anderzijds geoptimaliseerd 

worden. Het project vond plaats van september 2015 

tot september 2017.

De scan behandelt zes belangrijke thema’s die samen 

bepalen hoe professioneel de bedrijfsvoering van het 

kleinschalig logies is. Aan de hand van de antwoorden 

op de 104 vragen krijgt de uitbater een inzicht in het 

niveau van professionaliteit van de verschillende do-

meinen.

De inspiratiegids is opgebouwd rond de zes thema’s 

van de professionaliseringsscan. Zij vormen de hoofd-

stukken van deze inspiratiebron voor kleinschalige lo-

gies.

In de inspiratiegids werden talloze bruikbare en in-

teressante links naar websites opgenomen. Elke link is 

herkenbaar aan dit teken:

Maar ook elke groenkleurige link kan aangeklikt wor-

den. De links die zijn opgenomen in deze gids zijn 

vrijblijvende suggesties. Op het web vind je een over-

vloed aan informatie. De hier vermelde links zijn gese-

lecteerd op toepasbaarheid voor kleinschalige logies, 

toegankelijkheid en laagdrempelig informatieaanbod. 

Ze zijn met zorg gekozen, doch kan PXL Research niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van 

deze websites.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de leden 
van de stuurgroep voor hun onmisbare ondersteu-

ning en advies: Griet Geudens (Toerisme Vlaanderen), 

Jeroen Luys (Toerisme Limburg), Peter Serru (Guidea), 

Heleen Baudot (Horeca Vlaanderen), Evelien Aertssen 

(Logeren in Vlaanderen), Elke Hermans (UHasselt), 

Marc Cornelissen (Kleintoer), Yves Houben (Unizo), 

Elke Eenaes en Brigitte Bodson (Hotelschool Hasselt), 

Linde Metten, Astrid Hannes, Evi Knuts, Agna Thys, 

Karolien Geurts en Roel Bosmans (Hogeschool PXL).
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Tenslotte willen we ook de deelnemers aan de pro-
fessionaliseringsscan oprecht danken voor hun deel-

name en feedback bij het doorlopen van de Professio-

naliseringsscan voor Limburgse kleinschalige logies. 

Zonder hun waardevolle inbreng zou dit project er niet 

geweest zijn. Hartelijk dank aan:

Stefan Lemmens (‘t Magazijn), Elly Pijkels (Tussen He-

mel en Maas), Odette Clijsters (Stukkenheidehof), Ria 

Baugniet (Aan het Tombos), Daisy Franco (Aan het 

Singelhof), Jocelyne Vangeel (De Pluktuin), Anja Jeral 

(Saunacottage), Benny Grosemans (Buitenrijk), Domini-

que Verbeek (Franciscushof), Jolande God (Ons Para-

dieske), Jos Segers (Stadshuisje 36), Eddy Samischlew-

ski (Belle Hotel Bokrijk), Irmgard Abraas (Im’s en Wim’s), 

Dominique Jadoul (Hoeve Jadoul), Sigrid Hollanders 

(De Edelsteen), Jef Janssen (Beuk en Bos), Freddy Bels 

(Land van Engelingen), Gerd Scheelen (Fossee) en Gre-

tel Cludts (La Mine Colline).
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1. INLEIDING



Voor Limburg vormt de vrijetijdseconomie een be-
langrijk speerpunt. Dankzij de diversiteit van toeris-

tische hotspots in onze provincie en tevens onder-

nemerspotentieel is er door de jaren heen ook een 

diversiteit aan kleinschalige logies ontstaan. Bij de op-

zet van dit project werd uitgegaan van de vraag hoe we 

Limburgse kleinschalige logiesuitbaters kunnen stimu-

leren in hun professionaliseringsdrang en hoe we hen 

kunnen ondersteunen en adviseren in hun professio-

naliseringstraject?

In eerste instantie werd een digitale professionali-
seringsscan ontwikkeld die als tool werd ingezet om 

samen met 19 kleinschalige logiesuitbaters de onder-
neming tegen het licht te houden.

De geselecteerde uitbaters doorliepen deze scan (van 

meer dan 100 vragen) die peilde naar hun professio-

naliseringsniveau op 6 domeinen: management, wet-

geving en infrastructuur, HR management, financieel 

management, marketing en communicatie en gast-

vrijheid. Via deze scan kreeg de uitbater een concreet 

zicht op 3 verschillende professionaliseringsniveaus 

van zijn onderneming (sterk, middelmatig, zwak).

In tweede instantie werd er een individueel rapport 
met aanbevelingen opgesteld om groeikansen te sti-
muleren. Onder de noemer ‘Learn to Grow’ werden 

er vervolgens 4 vormingsmodules aangeboden rond 

de thema‘s optimalisatie van je website, prijssetting, 

profilering en sociale media. Het project werd afgeslo-

ten met een lerend netwerk.

Tot slot werd deze inspiratiegids geschreven met tal-

rijke concrete ideeën, quotes en tips om kleinschali-

ge logiesuitbaters te stimuleren om te innoveren, hun 

onderneming te laten groeien, meer omzet te gene-

reren en toekomstige professionele uitdagingen aan 

te gaan.

Wij wensen je alvast veel leesplezier.

HOE IS DEZE 
INSPIRATIEGIDS TOT 
STAND GEKOMEN?
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2. MANAGEMENT
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Wanneer je start met de uitbating van je logies, stel je 

jezelf een aantal doelstellingen. Je wil tenminste een 

rendabele activiteit uitoefenen, waarbij je geen verlies 

maakt, naast andere diverse doelstellingen (sociale, 

duurzame, persoonlijke, ..). Dit betekent dat je de be-

drijfsdoelstellingen duidelijk formuleert, ze eventueel 

bijstuurt en je diverse handelingen zal voeren om deze 

doelstellingen te behalen. Dit noemen we manage-

ment. Een doordacht management vormt de basis 

van een professionele bedrijfsvoering. Je leidt je bedrijf 

met de focus op het behalen van de gestelde doelen. 

Hiervoor maak je een concreet ondernemingsplan op 

en denk je na over de markt waarin je actief bent, wel-

ke gasten je wilt aantrekken, wie je concurrenten en 

stakeholders zijn. Uiteindelijk bepaal je hierop je visie 

en strategie met meetbare doelstellingen. Je beschikt 

zo over een toekomstvisie. In dit hoofdstuk worden 

deze aspecten één voor één behandeld.

Bron: figuur overgenomen van https://coaching.com.br/como-aumentar-produtividade/

bron: Figuur a history of innovation, overgenomen van https://vimeo.com/94446611
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2.1. BUSINESSPLAN

de bron is Figuur Environmental Protection overgenomen van freepick.com



De basis voor een goed management is een concreet ondernemingsplan.

Een ondernemingsplan maakt duidelijk hoe je onderneming ervoor staat en hoe je verder kan groeien. Doordat 

het ondernemingsplan weergeeft wat je in de toekomst wil bereiken en hoe je dat wil bereiken, is het tevens een 
instrument om je onderneming voor te stellen.

Je ondernemingsplan beschrijft je activiteit, je doelgroep, je positie ten opzichte van je concurrenten en even-

tuele bedreigingen.

Aan de slag.

Vlaio, Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle onderne-

mers in Vlaanderen. Vlaio stimuleert en ondersteunt ondernemerschap en innovatie.

Het startcompas en ondernemingsplan van Vlaio bevat een beschrijvend luik, een financieel luik en een leidraad 

voor het opstellen van een ondernemingsplan. Met een goed onderbouwd ondernemingsplan kan je potentiële 
partners tonen dat je goed nagedacht hebt over je plan. Voor de opmaak van een ondernemingsplan maak je een 

sterkte-zwakteanalyse en beantwoord je 

o.a. volgende vragen:

 Welk idee/plan heb je precies?

 Waar wil je dit precies doen?

 Is er een markt voor wat je wil doen?

 Welke doelgroep wil je aanspreken?

 Welke rechtsvorm kies je?

Een belangrijk deel van jouw ondernemingsplan is het financieel plan. Daarmee laat je in cijfers zien dat je plan 

kans van slagen heeft. Met je financieel plan zoek je antwoorden op vragen als:

 Welke investeringen dien je te doen?

 Hoeveel geld heb je nodig om je idee te realiseren?

 Is je plan financieel haalbaar?

 Welke kosten en opbrengsten verwacht je?

De brochure ’Startcompas’ en de ‘Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan’ van Agentschap 

Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid helpen je een eind op weg en geven je inzicht in de haal-

baarheid van je zaak.

http://www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-ondernemingsplan
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2.1.1. ONDERNEMINGSPLAN

Afbeelding knop-symbool-zaken-
vrouw. Overgenomen van https://
pixabay.com/nl/knop-symbool-za-
kenvrouw-office-892144/
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2.1.2. BUSINESS MODEL CANVAS

Je kan je businessmodel niet alleen economisch bekijken, maar ook opbouwen rond de waardepropositie die je 

de klant biedt. Deze kijkt immers meer en meer naar de waarde van het product dat hij wil aanschaffen. En deze 

waarde kan op verschillende vlakken liggen. Business Model Canvas helpt je om de deze waarde in kaart te bren-

gen.

Deze methode is ooit ontworpen 

door Alex Osterwalder, die er sa-

men met Yves Pigneur een boek 

over schreef. Het model (PDF) 

werkt zeer overzichtelijk en be-

staat uit negen bouwstenen. De 

onderkant bestaat uit de kosten 

en opbrengsten. Centraal staat 

de waardepropositie, de on-

derscheidende waarde die je de 

klant biedt.

Met het Business Model Canvas 

breng je al jouw bedrijfsaspec-
ten op een overzichtelijke en 
visuele manier in kaart. Aan de 

hand van negen bouwstenen 
beschrijf je de organisatie, het 

verdienmodel, klanten, relaties 

en leveranciers. Zo krijg je zicht 

op welke bedrijfsonderdelen van 

essentieel belang zijn en waar 

eventuele bijsturing nodig is.

Figuur Business Model Canvas. Strategyzer, (z.d.), overgenomen van 
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Figuur businessmodelling overgenomen van http://www.innovatiecentrum.be/dien-
sten/individuele-coaching/business-modelling.html
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Hier kan je het Business Model Canvas online invullen in een template https://bmfiddle.com/f/#/

In deze interessante Slideshare vind je nog tal van voorbeelden: https://www.slideshare.net/cplamper/plam-

per-2015-0130vortrag-business-model-canvas-final

Ook het Innovatiecentrum gebruikt het Business Model Canvas om tot innovatieve businessmodellen te komen. 

Op hun website vind je een toepassing van het model met handige handleiding.

http://www.innovatiecentrum.be/diensten/individuele-coaching/business-modelling.html

Bron: Business Model Canvas, overgenomen van https://www.slideshare.net/robintensief/business-model-generatie

Figuur Innovatie. Overgenomen 
van www.innovatiecentrum.be
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2.1.3. KENNIS VAN DE MARKT

Een eerste belangrijke volgende managementstap 
is het verzamelen van kennis over je markt. Een in-

zicht in de markt waarin je je bevindt is noodzakelijk 
om een sterk plan uit te werken. Maar hoe begin je 

hieraan?

De startersacademie is een privé-initiatief, opgericht 

door Oscar Bulthuis. We geven je deze website vrij-

blijvend mee omwille van de toegankelijke info in de 

blogs en de praktische info over hoe marktonderzoek 

uitvoeren. Je vindt er interessante info en workshops 

voor startende ondernemers. Ook interessant als je al 

enkele jaren bezig bent, maar je beleidsplan nog eens 

wil vernieuwen.

https://destartersacademie.nl/marktonderzoek-

doen-bij-het-starten-van-je-eigen-bedrijf/

Figuur overgenomen van https://medium.com/insights-from-meeteor/thriving-teams/home

Om je voor te bereiden op de toekomst is het belang-

rijk om naar die toekomst te kijken en in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen.

• Welke nieuwe doelgroepen ontstaan er?

• Welke beleving zoekt de nieuwe toerist?

• Wat zijn nieuwe technologische ontwikkelingen?

• Wat gebeurt er op sociale media?

Figuur Traveltrends. Amadeus, z.d., overgenomen van http://
www.amadeus.com/web/amadeus/en_1A-corporate/Ama-
deus-Home/Travel-trends/1319623408488-Page-AMAD_WhyA-
madeusPpal
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Belangrijke vragen die behandeld worden door ver-

schillende interessante instanties. We geven je hierbij 

een lijstje van de meest interessante organisaties. Maar 

meld je zeker ook aan bij:

https://www.google.be/alerts en geef de thema’s op 

waarin je geïnteresseerd bent. Je ontvangt dan je da-

gelijkse portie nieuws uit de toeristische wereld.

Je kan je abonneren op de nieuwsbrief van interes-

sante organisaties die voor jou nieuwe ontwikkelingen 

wereldwijd opvolgen en voor jou samengevat com-

municeren in diverse publicaties.

In een razendsnel 

evoluerende reis-

sector heeft elke 

professional nood 

aan méér kennis en 

inzicht, méér opleiding en training en méér informatie-

ve en achtergrond analyse. Travel 360° is een platform 

waarop elke Belgische reisprofessional dit allemaal 

vindt, stuurt en deelt. Travel 360° communiceert per-

manent, 24/24 en 7/7 met alle toerisme- en gastvrij-

heid professionals. http://travel360benelux.com/

Hieronder nog enkele trendrapporten voor 2017:

http://www.webintravel.com/predictions-hot-

trends-for-travel-in-2017/

https://www.anvr.nl/publicatie/TravelTomorrow_Re-

port_Appendix-2944.pdf

ht tp://www.trave lmedia .be/blog/deta i l / t ra-

vel-trends-2016
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2.1.4. KENNIS VAN JE GASTEN

Een goede kennis van je markt is essentieel net als een duidelijk beeld van je gasten. Veel weet je uit ervaring. Ben 

je een starter of wil je de doelgroep uitbreiden dan kan je terugvallen op onderzoek van verschillende organisaties.

ONDERZOEK VERBLIJFSTOERIST 
IN DE VLAAMSE REGIO’S 2011
Toerisme Vlaanderen voerde in 2011 een marktonderzoek uit naar de verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s om 

informatie te verzamelen over het gedrag van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen. De verzamelde 

gegevens kunnen inzichten verschaffen in het gedrag van de verblijfstoerist en in de aantrekkingskracht van 

Vlaanderen. De studie brengt volgende elementen in kaart:

Bron: situering Vlaamse regio’s, overgenomen van https://prezi.
com/yaggr6azmton/presentatie-vlaamse-regios-roadshow-toe-
risme-vlaanderen-2013/

• de socio-demografische kenmerken van de toerist

• de kenmerken van de trip (vervoersmiddel, 

organisatie, …)

• de geraadpleegde toeristische informatiebronnen
• de tevredenheid, herhaalbezoek en aanbeveling

• de motivatie
• de concurrenten en de concurrentiële voor– en na-

delen

• het imago en de imagokenmerken van de Vlaamse 

regio’s

• de activiteiten van de toerist in de Vlaamse regio’s

• de bestedingen in de Vlaamse regio’s

http://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-regios

Om enig misverstand te voorkomen: onder klant-
waarde verstaat men niet de waarde die de klant 

vertegenwoordigt voor de organisatie, maar eerder 

het omgekeerde: de waarde van je product of dienst 

zoals waargenomen door de klant. Dus de waarde 

voor de klant. Maar wie is de klant, en wat betekent 

waarde? Effic, Business Efficiency and Agility. Deze 

site is een privé-initiatief van Jean Vercruysse. Jean 

Vercruysse heeft meer dan 10 jaar ervaring in KMO’s 

en in grote bedrijven, het IT– en socio-technische luik, 
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In een volgende stap kan je de klantwaarde bepalen.

Figuur Klantwaarde. Roas 2 results, z.d. overgenomen van 
http://road2results.nl/klantwaarde/

© Frankwatching Figuur persona. Ar-
lanet, z.d.; overgenomen van https://
www.arlanet.nl/personas/

PERSONA
Informatie over je gasten maak je concreet en levensecht door ze een identiteit te geven of een persona 

op te stellen. Elke persona krijgt een naam, leeftijd, geslacht, hobby’s, een demografisch profiel, gedrag en 

een psychische ‘constitutie’ aangemeten. Frankwatching is dé plek voor iedereen die zich bezig houdt met 

of interesse heeft in marketing, communicatie en sociale media. Meer dan 600 experts delen hun kennis via 

artikelen, infographics, video’s en podcasts op de blog.

http://www.slideshare.

net/cplamper/plam-

per-2015-0130vortrag-busi-

ness-model-canvas-final

de vertaling van strategie naar processen. Hij volgde 

meerdere opleidingen en is gespecialiseerd in het 

optimaliseren van bedrijfsprocessen. Misschien niet 

onmiddellijk het probleem van kleinschalige logies. In 

zijn blog verscheen echter een interessant artikel over 

het bepalen van de klantwaarde. We geven je de link 

vrijblijvend mee.

http://www.effic.be/5-manieren-om-klantwaar-

de-te-bepalen/

Ook het Business Model Canvas bouwt verder op de 

waarde propositie van je gasten. Welke producten wil 

mijn gast is hierbij de centrale vraag.



20

EMPATHY MAP 
Soms is een uitgebreide persona niet nodig. De empathy map is een tool om eenvoudig en snel een profiel te 

ontwerpen van een (specifieke) gast - zijn omgeving, gedrag, aspiraties en zorgen. Je kunt deze gebruiken om 

eenvoudige persona’s te maken of om je goed voor te bereiden op een gesprek met een gast.

Onderstaande website leidt je stap voor stap door de 

creatie van een empathy map. Tenslotte krijg je ook 

nog een video met de belangrijkste stappen in het op-

stellen van een empathy map.

https://seriouslysimplemarketing.com/empat-

hy-maps-key-gett ing-know-audience/?utm_

source=youtube&utm_medium=video&utm_

term=empathy-maps&utm_content=descripti-

on&utm_campaign=blog

Figuur empathy mapping. Brandfabric, z.d., overgenomen van 
http://brandfabric.nl/kruip-in-de-huid-van-je-klant/

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=AVs59ddkzuQ
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Figuur: 5 krachtenmodel van Porter, overgeno-
men van https://www.strategischmarketingplan.
com/marketingmodellen/vijf-krachten-mo-
del-porter/

2.1.5. KENNIS VAN JE CONCULLEGA’S

Het is belangrijk een duidelijk doel voor ogen 

te hebben.

Waar wil je naartoe?

Wat wil je bereiken?

Waarvoor staat je onderneming?

Dit moet niet uitgebreid uitgeschreven staan zoals bij 

grote ondernemingen, maar nadenken over de reden 

waarom je logies er is, welke strategie en doelstellin-

gen je helpen bij het realiseren van je toekomstvisie 

zijn enkele basisstappen in je bedrijfsvoering. Onder-

staande links helpen je alvast bij het nadenken over je 

missie, visie en doelstellingen.

https://www.strategischmarketingplan.com/

https://www.strategischmarketingplan.com/marke-

ting-analyses/concurrentie-analyse/

Startegischmarketingplan.com is uitgegroeid tot het 

grootste platform van Nederland in zijn soort. Je vindt 

er toegankelijke informatie over marketingplannen en 

–modellen, SWOT-analyse. Je kan er gratis e-books 

en handleidingen downloaden. Daarnaast bieden zij 

een betalende service aan. Omwille van de duidelijke 

en goed leesbare informatie en de toepasbare tools 

verwijzen wij in de inspiratiegids vrijblijvend naar deze 

website.

Bij het opstarten van een logies, ga je vaak kijken welke gelijkaardige logies er in de omgeving operationeel zijn. 

Zo wordt je beeld van de markt waarin je werkt meer specifiek. Hiervoor kijk je niet alleen naar je rechtstreekse 

concurrenten maar naar verschillende groepen binnen je sector.

De concurrentieanalyse wordt in één adem genoemd met het vijf krachten model van Porter. Maar hoe zit dat 

precies? Met dit model kan je de vijf concurrentiekrachten in jouw markt identificeren. Uiteindelijk geeft de con-

currentieanalyse een overzicht van de concurrentiekrachten die spelen in jouw markt. Met deze concurrentie-

krachten kun je kansen en bedreigingen in jouw markt identificeren.

http://5krachtenmodel.nl/
Potentiele toetreders

0 1 2 3 4 5

Concurrentiekracht

0 1 2 3 4 5

Kracht substituten

0 1 2 3 4 5

Leverancierskracht

0 1 2 3 4 5

Afnemerskracht

0 1 2 3 4 5
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2.1.6. KENNIS VAN JE STAKEHOLDERS

Duurzaam ondernemen houdt ook in dat je rekening 

houdt met je omgeving, je stakeholders of belangheb-

benden. Dit zijn in eerste instantie je buren, maar ook 

de gemeente, andere ondernemers in de omgeving. 

Misschien lig je aan de rand van een natuurgebied of 

landbouwgebied en dien je af te stemmen met na-

tuurorganisaties of landbouwers. Goede afspraken, 

rekening houden met elkaar, vermijden hiermee pro-

blemen in de toekomst. Maar hoe pak je dit aan? De 

Vlaamse overheid helpt je op weg met een brochure. © Vlaamse overheid

Figuur overgenomen van https://www.flickr.com/photos/103454225@N06/29539274023
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2.1.7. STRATEGIE & VISIE
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Heb je een duidelijk beeld over je markt, je gast, je 

product, je concurrenten, je stakeholders, dan kan je 

op basis hiervan een strategisch marketingplan op-

maken. Welke producten ga ik voor welke gasten in 

welke markt ontwikkelen en aanbieden?

https://www.strategischmarketingplan.com/7-stap-

pen/

De basis hiervoor is een SWOT-analyse. Dit is een ana-

lyse van je sterktes en zwaktes (interne analyse) en van 

kansen en bedreigingen (externe analyse).

De Vlaamse overheid geeft op haar website overzich-

telijk weer hoe je dit best kan aanpakken.

https://overheid.vlaanderen.be/sterktezwakte-analy-

se-swot-analyse

Vanuit een swot-analyse kan je dan je strategisch 
plan uitwerken. Een plan gebaseerd op een duidelijke 

visie en missie.

Ondernemingen met een duidelijke visie en missie 

presteren beter dan organisaties die dat niet hebben.

Een goede visie en missie geeft de onderneming rich-

ting, brengt focus aan en bindt medewerkers en gas-

ten. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doel-

gerichtheid.

Figuur SWOT-analyse infographic template met hoofddoelstel-
lingen en aanzienlijke weerpictogrammen - Illustratie overgeno-
men van istockphoto
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Meer informatie vind je bij:

https://www.managementsite.nl/kennisbank/mis-

sie-visie

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professione-

le-vaardigheden/visie-ontwikkelen/organisatie

De basisprincipes van een strategisch 

marketingplan duidelijk toegelicht:

https://www.youtube.com/watch?v=B-

w9axBDriVo&feature=youtu.be

de bron is figuur strategie en visie, overgenomen van http://www.carinarijnbeek.nl/strategie.html
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2.2. DUURZAAM ONDERNEMEN

Je hebt je doelstellingen bepaald, je strategie uit-
gezet. Maar is je bedrijfsvoering ook duurzaam? 

Duurzaam ondernemen staat niet alleen voor milieu-

bewust, maar ook voor sociaal en is economisch inte-

ressant omdat je er vaak kosten mee bespaart en maat-

schappelijke meerwaarde mee creëert.

Figuur duurzame wijken, overgenomen van https://www.supplyvalue.nl/meer-aandacht-voor-people-planet-profit-in-uw-supply-chain/
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GEÏNTERESSEERD IN DUURZAME 
BEDRIJFSVOERING ? 

Bron: figuur overgenomen van Created by Xb100 - Freepik.com

Figuur maatschappelijk verantwoord ondernemen. Overgeno-
men van http://windshift.nl/zo-maak-je-een-bedrijfsuitje-of-
teambuilding-mvo/

Figuur hoe profileer je jouw logies als een 
duurzaam verblijf, overgenomen van https://
issuu.com/toerismevlaanderen/docs/duur-
zaam_profileren

Maatschappelijk ondernemen in 

beeld:

Vul dan de MVO-scan in en kijk wat er bij duurzaamheid allemaal komt kijken. https://www.mvoscan.be/

Blader ook eens 

door de brochu-

re Hoe profileer 

je jouw logies als 

een duurzaam 

verblijf van Toe-
risme Vlaande-
ren .



MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie. Het is een 

start- en ontmoetingsplaats voor iedereen met een interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Het bevat een ruim aanbod instrumenten en informatie met als doel organisaties te helpen om MVO in de prak-

tijk te zetten...

Bron: In gesprek met Geneviève Delefortrie 12 maart 2014, 
overgenomen van http://www.iedereenverdientvakantie.be/verhaal/aanbodma-
dam-droomt-van-netwerkevenement-voor-toeristische-aanbieders

AANBODMADAM DROOMT VAN NETWERKEVE-
NEMENT VOOR TOERISTISCHE AANBIEDERS.

Geneviève, de ‘aanbodmadam’ bij Vakantieparticipatie, 

droomt van een netwerkevenement voor partners en po-

tentiële partners van het Steunpunt. ‘Ik wil Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) graag nog prominenter 

op de kaart te zetten’, zegt ze. ‘Sociaal engagement en 

succesvol ondernemerschap gaat absoluut hand in hand. 

Dat signaal wil ik graag verder helpen te verspreiden.’ Ze 

wisselt ervaringen uit met Gert Van Eeckhout, die zich – als 

beleidsondersteuner bij het Departement Werk en Sociale 

Economie – over onder meer MVO in Vlaanderen buigt en 

dus heel wat know-how te delen heeft.

Inspiratieboek: Duurzaam @the speed of passion!
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Figuur duurzaam ondernemen, overgeno-
men van https://www.pinterest.com/vesal-
saighani/duurzaam-ondernemen/?lp=true
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2.2.1. DUURZAAM MILIEU

GROENE SLEUTEL
De Groene Sleutel is het internationaal eco-label 
voor toerisme en recreatie. Waar duurzaamheid, kwa-

liteit en service hand in hand gaan. De Groene Sleutel 

is het grootste en meest gerenommeerde internatio-

naal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische on-

dernemingen. Met het behalen van de Groene Sleutel 

engageert de onderneming zich om op een duurzame 

manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omge-

sprongen met water, energie en afval, met oog voor 

de sociale omstandigheden van personeel en gasten 

én dit zonder toe te geven op vlak van comfort.

De Groene Sleutel is een internationaal programma 

van de Foundation for Environmental Education 

(FEE), in Vlaanderen beheerd door Bond Beter Leef-
milieu (BBL) met de steun van Toerisme Vlaanderen.

http://www.groenesleutel.be/
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2.2.2. DUURZAAM AANKOPEN

Kosten besparen door duurzaam aan te kopen? Het kan.

https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/duurzaam-inkopen-doe-je-zo

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl

Figuur Bewust omgaan met energie. Duurzame Meierij, (z.d.) Overgenomen http://www.duurzamemeierij.nl/2012/09/05/bewust-om-
gaan-met-energie/

ZUINIG OMGAAN 
MET ENERGIE

Zuinig omgaan met energie is niet alleen milieubewust, 

maar bespaart ook kosten. De energiekosten maken 

immers een belangrijk deel uit van je vaste maande-

lijkse kosten.

De VREG werd opgericht in december 2001 als Vlaam-

se Openbare Instelling in het kader van de vrijmaking 

van de Vlaamse elektriciteits– en gasmarkt. Sinds fe-

bruari 2017 is de VREG een autonome dienst met 

rechtspersoonlijkheid, die onder toezicht staat van het 

Vlaams Parlement.

Op de website van de VREG vind je alle informatie 

over energie. Je kan er o.a. de energieprijzen van ver-

schillende leveranciers vergelijken en onmiddellijk zien 

hoeveel je in de kosten kan besparen.

http://www.vreg.be/nl
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figuur overgenomen van https://www.pinterest.com/anja1447/onderzoekend-leren/?lp=true

Figuur Dat is pas energie. Overgenomen van 
http://www.artesadvies.eu/energiebesparing/
index.php/

Niet alleen de energieprijs bepaalt de kosten. Je kan 

ook energiezuinig omgaan met energie door verschil-

lende maatregelen toe te passen.

Op de website van Vlaio, Vlaams Agentschap voor In-

noveren en Ondernemen, vind je een brochure met 

tips en getuigenissen in een filmpje.

http://www.vlaio.be/artikel/bewust-omsprin-

gen-met-energie-de-horeca

http://www.energiesparen.be/zuinig-met-energie

Vind je ook een milieuvriendelijke productie van 
stroom belangrijk dan kies je voor groene stroom.

http://www.vreg.be/nl/controleren-hoe-groen-je-

stroom-groencheck

http://mijngroenestroom.be/

Een andere belangrijke kostenpost binnen een logies 

is het waterverbruik. De watergroep geeft je tips over 

hoe je water kan besparen.

https://www.dewatergroep.be/

Binnen milieubewust ondernemen past ook aandacht voor het vermijden van 
afval. Limburg.net geeft je tips om afval te vermijden thuis en op het werk.

http://www.limburg.net/afval_voorkomen
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2.2.3. SOCIAAL DUURZAAM

We definiëren sociaal ondernemerschap als inno-
vatieve, sociale waarde creërende activiteiten die 

plaatsvinden in verschillende omgevingen: zowel in 

niet-winstgedreven (non-profit) als in winstgedreven 

(profit) omgevingen.

Een sociale onderneming is een onderneming die bo-

ven alles aan een maatschappelijke uitdaging wil wer-

ken. Met andere woorden: vooral ‘maatschappelijke 
winst’ wil genereren. Dit doet ze door een sociaal pro-

bleem of marktfalen in te perken, een sociale behoefte 

of uitdaging in te vullen en dat op een ondernemende, 

marktgerichte wijze. Dit wil zeggen: door eigen inkom-

sten te genereren en zo zelfvoorzienend te zijn.

Veel sociale ondernemers vinden we terug in de ‘so-
ciale economie’. Dat is een verzamelnaam van orga-

nisaties, bedrijven en initiatieven die de realisatie van 

enkele maatschappelijke meerwaarden voorop stellen 

en bepaalde basisprincipes respecteren.

Maar ook jij kan kiezen voor sociaal engagement bin-

nen je onderneming.

MVO Vlaanderen:

https://www.mvovlaanderen.be/thema/sociaal-on-

dernemerschap

Figuur Ondernemen met de 3 P’s. Centexbel,z.d. overgenomen van 
http://www.centexbel.be/nl/duurzaam-ondernemen
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Ook de Sociale InnovatieFabriek ondersteunt ieder-

een die sociaal wil ondernemen of innoveren. Sociale 

InnovatieFabriek staat open voor iedereen die mee wil 

denken, doen, leren of experimenteren met sociale in-

novatie en sociaal ondernemerschap.

http://www.socialeinnovatiefabriek.be/

Toegankelijkheidslabel: Vakantie-

verblijven, toeristische infokantoren 

en bezoekerscentra in Vlaanderen 

kunnen een beschermd toegankelijk-

heidslabel behalen. Het voordeel van 

een betrouwbaar toegankelijkheidsla-

bel is dat je in één oogopslag kunt tonen waaraan de 

gast zich mag verwachten. Voor veel vakantiegangers, 

vooral rolstoelgebruikers, is deze informatie belang-

rijk om met een gerust hart een vakantie te boeken. 

Maar ook andere bezoekers (en je eigen medewerkers) 

kunnen zich comfortabeler bewegen in een goed toe-

gankelijk gebouw.

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijk-

heidslabel

Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen—

wonende in Vlaanderen of Brussel— die om financiële 

redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie 

of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, 

met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbe-

middeling ...

https://www.vakantieparticipatie.be/

Op toeristisch vlak kan je concreet kiezen voor de vol-

gende initiatieven van Toerisme Vlaanderen.

Copyright © 2017 Steunpunt vakantieparticipatie
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Inspiratiebrochure regionale producten: Het boekje 

is ontstaan vanuit het belang van regionale producten 

voor toerisme en vice versa en dit voornamelijk op vlak 

van duurzaamheid.

In Vlaanderen zijn er nog veel opportuniteiten om de 

link tussen regionale producten en toerisme te ver-

sterken. Dit initiatief wil hiertoe alvast bijdragen. Suc-

cesvolle ondernemers laten in hun interne keuken 

kijken en delen hun kennis. Stuk voor stuk vanuit een 

andere invalshoek. Toerisme Vlaanderen hoopt zo nog 

vele ondernemers aan te moedigen om met hun regi-

onale producten de stap te zetten naar toerisme en of 

vice versa.

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/regionale-producten-en-partnerschappen
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2.3. PARTNERSCHAPPEN

Business-people-meeting-graphics, designed by Freepick.com
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We hebben al eerder het analyseren van je concur-

renten behandeld (punt 2.1.5.). Concurrenten kunnen 

echter ook collega’s zijn. Door regelmatig met elkaar 

te praten over je logies en over de omgeving leer je 

van elkaar. Door samen te werken sta je vaak ook ster-

ker op meerdere vlakken. Je kan hiervoor via verschil-

lende kanalen contact zoeken met collega’s dichtbij of 

verder af.

ToerismeWerkt.be is het ondernemersplatform van 

Toerisme Limburg. Je kan je aanmelden en toegang 

krijgen tot alle professionele kennis van Toerisme 

Limburg. Je kan tevens communiceren met collega’s 

uit de sector en informatie uitwisselen.

https://www.toerismewerkt.be/

Logeren in Vlaanderen is dé belangenorganisatie met 

oog voor kleinschalige logies in Vlaanderen (gastenka-

mers B&B’s, vakantiewoningen , … tot 15 kamers). Zij 

zijn jouw partner op vlak van belangenverdediging, in-

formatie en advies, vormgeving en netwerking. Ontdek 

snel de ledenvoordelen via deze link: 

www.kleinschaliglogies.be

BELANGEN-
VERDEDIGING
Horeca Vlaanderen verdedigt de belangen van de gan-

se sector en strijdt voor een beter ondernemingskli-

maat. Bij het bepalen van de algemene strategie en 

standpunten is er constante input van de lokale afde-

lingen en diverse sectorcommissies.

NETWERKEN
Via netwerkevents, infosessies, opleidingen en work-

shops brengt Horeca Vlaanderen ondernemers sa-

men om hen de kans te bieden zich verder te profes-

sionaliseren.

ONDERSTEUNEN
Horeca Vlaanderen verspreidt haar informatie via diver-

se kanalen ( Horeca Krant, Horeca Echo, Horeca Flash, 

website, partners,..). De leden kunnen bovendien reke-

nen op juridisch eerstelijnsadvies en krijgen een divers 

aanbod interessante ledenvoordelen.

Horeca Vlaanderen is de sec-

tororganisatie van en voor 

de horeca. De drie pijlers van 

Horeca Vlaanderen zijn belan-

genverdediging, ondersteunen 

en netwerken. Dankzij de wijd-

vertakte verankering is Horeca 

Vlaanderen actief op Euro-

pees, nationaal, Vlaams en lo-

kaal niveau.

LOGEREN IN 
VLAANDEREN 
VZW

Kleintoer groepeert kleinschalige toeristische logies-

uitbaters. Kleintoer is een onafhankelijke organisatie 

van ondernemers door ondernemers met als doel-

stelling het samenbrengen en vertegenwoordigen van 

het kleinschalige logies. Kleintoer heeft een focus op 

streekinformatie en het versterken van de samenwer-

king tussen de verschillende 

toeristische actoren.

www.kleintoer.be (vanaf 2018).
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3. WETGEVING 
     EN INFRASTRUCTUUR
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In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wetgeving en infrastructuur. Volg je de geldende wetgeving op? Ben je op 

de hoogte van nieuwe aanpassingen? Voldoet je infrastructuur nog aan de wensen van je gasten?

© La Mancha Studio - Joris Prikken
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Figuur Chaos. Overgenomen van http://eeninnerlijkereis.nl/chaos/

3.1. WETGEVING
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Een eerste belangrijke stap zijn je vergunningen.

Meer info over welke vergunningen je nodig hebt, vind je bij Guidea.

Dit kenniscentrum voor toerisme en horeca heeft als missie het professi-
onaliseren van de sector en het bouwen aan duurzame tewerkstelling in 

de horeca in Vlaanderen.

http://www.guidea.be/Vergunningen-attesten

NIEUW LOGIESDECREET
Sinds 1 april 2017 is er een nieuw Vlaams logiesdecreet in werking. Het 

vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling 

laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit zijn essentieel. De basisnormen in 

verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne blijven voor elk logies 

gelden. Net als de verplichte aanmelding. Logiesuitbaters kunnen hun logies 

vrijwillig laten erkennen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/as-

sets/logiesdecreet/Logiesdecreet_BrochureLB_web02.pdf
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Je kan een toeristisch logies niet eender waar inrichten. De brochure Jouw logies en de ruimtelijke ordening van 

Toerisme Vlaanderen bevat de belangrijkste informatie over ruimtelijke ordening voor (toekomstige) logiesuitba-

ters.

Bron: Jouw logies en de ruimtelijke ordening, 10 juli 2017, 
overgenomen van https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/1acc4711-b6be-4d31-8a16-e43680a8a0b3

kleinschalige toeristische logies
hotel  I  vakantiewoning  I  hostel  I  jeugdverblijf  I  camping/camperterrein

andere toeristische logies

grootschalige toeristische logies - vakantieparken
campings/camperterrein  I  hotel  I  hostel  I  jeugdverblijf B&B

(VERBLIJFS)
RECREATIE-
ZONE

WOONZONE



42

3.2. INFRASTRUCTUUR

figuur Smart Cities, overgenomen van http://www.alearnedhand.com/
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Toerisme is een sector waar beleving en ervaringen 

voorop staan. We noemen dit de beleveniseconomie. 

Veel toeristen kiezen hun bestemming en logies op ba-

sis van de beleving die zij bieden. Is de infrastructuur 

van jouw logies voldoende afgestemd op de verwach-
tingen van je doelgroep? Kan je misschien mits en-

kele aanpassingen of kleine investeringen bijkomende 

doelgroepen aanspreken? Je leest er meer over op de 

volgende pagina’s.
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3.2.1. PRODUCTAANBOD

Investeren in je productaanbod is in de toeristische sector een constante. Doelgroepen veranderen, hebben ande-

re verwachtingen, volgen nieuwe trends. Gezinnen met kinderen zijn zo een specifieke doelgroep met specifieke 

wensen.

Gezinnen met kinderen als doelgroep.

FAMILIEVRIENDELIJKHEID
Dé ideale familievakantie bestaat uit gastvrije ondernemers die families hartelijk welkom heten. 

Creëer eens boeiende belevingen voor en met de hele familie. Dit kan je doen door een warm 

thuisgevoel te bieden met allerlei praktische voorzieningen binnen handbereik.

Toerisme Vlaanderen en zijn partners zetten Vlaanderen en Brussel op de kaart als een 

familievriendelijke bestemming. De voornaamste focus ligt op erfgoed en horeca.

In de beleidsnota 2014-2019 wil Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts van Vlaanderen 

dé leidende familievriendelijke erfgoedbestemming maken binnen Europa.

Meer info op: http://www.toerismevlaanderen.be/familievriendelijkheid

Je vindt er o.a. informatie over subsidiemogelijkheden, voorbeelden uit 

het buitenland, interessante publicaties, vorming, …

En misschien vind je hier nog meer inspiratie: 

Figuur Familievriendelijkheid. Overgenomen van https://www.flickr.com/photos/visitflanders/35828345342/in/al-
bum-72157625928898789/
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BEREIKBAARHEID EN VINDBAARHEID 
VAN JE LOGIES.
Alles begint met een goede bereikbaarheid van je logies. Wil je gasten aantrekken moet je in eerste instantie vind-

baar en bereikbaar zijn.

Hoe kan je een kaart of locatie insluiten vanuit google maps?

https://support.google.com/maps/answer/144361?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Je kan ook je gasten informeren over de bereikbaarheid van je logies met het openbaar vervoer. Maak hiervoor een 

link op je website en communicatie naar Belgian Rail:

http://www.belgianrail.be/nl

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregi-
streerde handelsmerken van Google Inc.
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3.2.2. INVESTERINGEN

Heb je uitbreidingsplannen? Wil je verder investeren 
in de kwaliteit van je aanbod en dienstverlening? Dan 

maak je best een investeringsplan op.

Een investeringsplan geeft je een overzicht van alle 

investeringen die je moet doen om effectief van start 

te gaan met je onderneming. Het zijn de uitgaven die 

je doet nog voordat je eerste klant binnenstapt.

In functie van je investeringsplan kan je je financie-

ringsplan opstellen.

Investeringskosten worden ingedeeld volgens een 

vaste structuur. Er wordt hierbij een onderscheid ge-

maakt tussen investeringen voor vaste, realiseerbare 
en beschikbare activa. Deze indeling gebeurt vol-

gens graad van liquiditeit: hoe snel kunnen deze in-

vesteringen opnieuw in liquide middelen (cash geld) 

worden omgezet?

Je kan bij Unizo terecht voor meer informatie over de 

financiering van je eigen zaak en een individueel be-
geleidingstraject aanvragen. Wil je graag weten of je 

idee haalbaar is? Ook dan kan je een individueel bege-

leidingstraject aanvragen.

http://www.unizo.be/starters/advies/wat-een-inves-

teringsplan

INVESTERINGS-
PLAN:

WELKE 
INVESTERINGEN 
MOET IK DOEN? 
WAAR STOP IK 
MIJN CENTEN IN?

Figuur investeringen. Overgenomen van https://moneybanker.com/us/blog/americans-are-broke/
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Duurzaam ondernemen betekent ook een toegankelijk toerisme ontwikkelen. Daarom investeert Toerisme Vlaan-

deren in het bevorderen van de toegankelijkheid. Een goede toegankelijkheid maakt onze regio aantrekkelijker 

voor wie een tijdelijke of permanente beperking ondervindt, maar ook andere bezoekers en de toeristische mede-

werkers zelf hebben voordeel bij een toegankelijk aanbod.

Tegen 2050 zal 30% van de bevolking 60+ zijn. Ook deze doelgroep verkiest comfort tijdens de vakantie. Ook zij 

hebben voordeel indien drempels weggewerkt worden en een logies toegankelijk is.

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid

Op de website van Toerisme Vlaanderen vind je informatie over subsidies, kennis en vorming, promotie, inclusief 

toerisme en toerisme met zorg.

 INVESTEREN IN TOEGANKELIJKHEID

Infobrochure: toeristische infrastructuur toegankelijk voor iedereen

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/

documents_kwaliteit_toegankelijkheid/TECHNISCHE%20FICHES%20VER-

SIE%202016%20spread.pdf

Indien je bovenstaande brochure interessant vond kan je ook de aanvulling hierop 

lezen. In de aanvullende brochure ‘Maak je toeristische trekpleister voor iedereen 

de moeite waard’ worden de behoeften van bezoekers met een visuele of auditie-

ve beperking in kaart gebracht en krijg je advies om je infrastructuur, je dienstver-

lening en de belevenis van je gasten toegankelijker te maken.

REIZEN VOOR IEDEREEN
In de volgende twee filmpjes zijn mensen met een beperking zelf aan het woord:

https://www.youtube.com/watch?v=cRYAd9KsFbw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QvDMGkA9j_c&feature=youtu.be
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UNIVERSAL DESIGN, MEER DAN EEN MODEWOORD.
‘Universal Design’ (USA), ‘Design for All’ (EU) of ‘Ontwerpen voor Iedereen’ (Vlaanderen) is een ontwerpbenadering 

die vandaag al wereldwijd bekendheid heeft verworven.

‘Universal Design’ streeft als ontwerpbenadering naar een stapsgewijze realisatie van principes van integrale en 
inclusieve toegankelijkheid voor iedereen. Bruikbaarheid voor iedereen staat centraal. Concreet betekent dit dat 

bij de aanvang van elk ontwerpproces de volgende vraag centraal staat: Hoe kan een product, een grafische 
boodschap, een website, een gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een 
zo groot en zo divers mogelijke groep van gebruikers? Dus mooi, praktisch en voor iedereen!

http://www.toegankelijkgebouw.be/Home/UniversalDesign/tabid/92/Default.aspx

Indien je over universal design (UD) inspiratie wenst op te doen neem dan eens 

een kijkje in het UD Woonlabo: een bruisend living lab voor zorgeloos wonen 

en verblijven in het hartje van Hasselt. Sinds 2008 bundelen Hogeschool PXL, 

de Universiteit Hasselt en INTER hun unieke expertise in het Universal Design 
Woonlabo gelegen in het hartje van Hasselt. Dit living lab is een unieke ont-

moetingsplaats en een onderzoeks- en belevingscentrum waar zorgeloos wo-
nen en verblijven voor iedereen werkelijkheid wordt. Het inspireert jong en 

oud met innovatieve producten, toepassingen en omgevingen die er ontwor-

pen, getest en geoptimaliseerd worden. Je snuift er de sfeer op van prettig én 

zorgeloos wonen en verblijven en ontdekt zelf slimme designoplossingen die 

levenslang, aanpasbaar en zelfstandig thuis wonen voor iedereen haalbaar én 

aangenaam maken. En dat mag je letterlijk nemen: voor jong en oud, voor nu 

én later, in iedere levensfase, met of zonder specifieke zorgnoden.

Contact: UD Woonlabo, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt, Tel:+(32) 11 - 77 56 82 

E-mail:info@woonlabo.be, http://www.woonlabo.be/

Infigrafic Universal Design. Overgenomen van http://accessibilityiscool.movidabilia.it/2017/03/07/bellissimi-esempi-universal-de-
sign-gli-interior-casa/
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 INVESTEREN IN BELEVING

We leven in een beleveniseconomie. Klanten kiezen op basis van de beleving die hen geboden wordt. Koffie koop 

je niet meer alleen in het grootwarenhuis maar ga je drinken in een trendy coffeeshop. Je hebt er de keuze tussen 

verschillende soorten koffies, home made gebak en je zit in loungezetels. Ben je geïnteresseerd in het verhogen 
van de beleving van je logies? In de presentatie “Zeeën van Kansen—Hoe creëer je een beleving?” van Judith van 
Poppel krijg je een korte initiatie in wat beleving in de toeristische sector betekent.

INVESTEREN IN DE AANTREKKELIJKHEID VAN JE 
INTERIEUR.

Pinterest is een sociaalnetwerksite die fungeert als 

prikbord. De gebruiker kan over het hele web afbeel-

dingen pinnen en vervolgens op een van de aange-

maakte moodboards plaatsen. De website is met name 

in trek bij vrouwen (ongeveer 80% van de gebruikers).

Hier kan je oneindig veel ideeën opdoen voor je inte-
rieur, je tuin, planten, aankleding ed.

Vaak zijn dit ‘Do it yourself’ ideeën.

https://nl.pinterest.com/pin/402650022918896873/

INVESTEREN IN DE AAN-
TREKKELIJKHEID VAN JE 
EXTERIEUR.
Ook hier biedt Pinterest veel inspiratie. Maar kijk ook 

eens op specifieke sites zoals Architectenweb.nl. Of 

praat eens met je architect en tuinarchitect. Doe idee-

en op in het tuin- en plantencentrum. Soms biedt een 

kleine investering in planten een wereld van verschil 

die je onderscheidt van je concurrenten.

Figuur Enjoying the outdoors. Overgenomen van https://
www.pinterest.com/marcelspuldaro/qualidade-de-vida-trei-
nos/?lp=truesign-gli-interior-casa/
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Een belangrijk onderdeel van een goed management is een professioneel personeelsbeleid. Hierbij wordt niet 

enkel aandacht geschonken aan verloning, maar aan het welzijn en welbevinden van de medewerkers. Tevreden 

medewerkers stralen dit uit naar je gasten toe en versterken zo je logies.

Figuur Staff developement. Overgenomen van https://www.pinterest.com/pin/521432463084327561/?lp=true
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4.1. PERSONEELSBELEID
Een eerste stap om je personeelsbeleid te optima-
liseren is een kritische analyse van de huidige situa-

tie. De analysetool van Toerisme Vlaanderen kan je 

hierbij helpen. Stap voor stap worden de belangrijkste 

elementen van je HR-beleid in kaart gebracht.

Er zijn 25 verschillende Vaardigheidsmeters 
beschikbaar, over de volgende onderwer-
pen:

Adviseren  Omgaan met stress

Assertiviteit  Onderhandelen

Call centers  Passie op het werk

Coaching  Persoonlijke effectiviteit

Communicatie  Presenteren

Conflicthantering  Projectmanagement

Emotionele intelligentie  Professionaliteit

Interviewen  Relatiebeheer

Klantenservice  Teamwork

Leidinggeven  Timemanagement

Luisteren  Verandering

Mentoring  Vergaderen

Verkoop

Toerisme Vlaanderen voert een gestroomlijnd kwali-
teitsbeleid om vakantiemakers te helpen bij het opti-

maliseren van hun toeristische dienstverlening. Hiertoe 

werd een kwaliteitstool en een checklist HRM beleid 

ontwikkeld die verschillende aspecten behandelt waar-

mee de serviceverlening kan verbeterd worden.

Wist je 
dat?
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PERSONEELSPLANNING
Groei je en ga je extra personeel aanwerven dan is het 

belangrijk na te denken over de taakverdeling en per-

soneelsbezetting. Je kan dan een formatieplan opma-

ken.

Het maken van een formatieplan kan onderverdeeld 

worden in een aantal stappen. Hierbij wordt ervan uit-

gegaan dat er ook een grondige werkanalyse van het 

toekomstig takenpakket plaatsvindt.

http://www.personeelsbezetting.nl/maken-formatie-

plan

Het opmaken van functiebeschrijvingen biedt je me-

dewerkers een houvast van wat er van hen verwacht 

wordt. Voor jou zelf als werkgever biedt het een in-

zicht in welke noden je hebt en welke taken moeten 

uitgevoerd worden. Zeker de moeite waard om deze 

oefening te doen en na te denken over de functies in 

je onderneming.

http://hrwijs.be/tool/sjabloon-functieomschrijving

LAAT JE INSPIREREN DOOR WOUTER TORFS – 
TORFS SCHOENEN
Schoenen Torfs werd voor de zevende keer uitge-

roepen tot Beste Werkgever van België. Tegelijkertijd 

verdubbelde het bedrijf zijn omzet de voorbije vijf jaar. 

Die resultaten zijn echter niet alleen het gevolg van 

aandacht voor winst en groei.

Boekentip. Inspiratieboek.

h t t p s : / / w w w . m a n a g e m e n t b o e k . n l /

boek/9789401418881/werken-met-hart-en-ziel-wou-

ter-torfs

Bekijk hieronder 2 inspiratievideo’s van 

Wouter Torfs: https://www.youtube.

com/watch?v=t-ROamkM0zo

ht tps : / /www.youtube .com/wat-

ch?v=McO-0B-9L-k
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4.2. ONTWIKKELING WERKNEMERS

OVERHEIDSSUBSIDIES VOOR OPLEIDINGEN
De overheid ondersteunt opleidingen op verschillende niveaus.

http://opfo100.be/informatie-overheidssubsidies/?lang=nl

Figuur overgenomen van Freepik.com - Created by Iconicbestiary
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4.3. WETGEVING
De ‘welzijnswet’ (wet van 4 augustus 1996 over het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk) is de basiswet op het vlak van veiligheid en ge-

zondheid op het werk. Deze wet schept een kader 

waarin ook de uitvoeringsbesluiten worden genomen. 

Deze uitvoeringsbesluiten worden hoofdzakelijk ge-

bundeld in de Codex over het welzijn op het werk.

WELZIJN OP 
DE WERKVLOER
Welzijn op het werk is een zeer ruim begrip en omvat 

heel wat verschillende aspecten, zoals:

• veiligheid op het werk

•  bescherming van de gezondheid van de werknemer

•  psychosociale belasting (stress, pesterijen ...)

•  hygiëne op de werkvloer

•  ergonomie en verfraaiing van de werkplaats

VERPLICHTINGEN 
VAN DE WERKGEVER
Elke werkgever moet het welzijn binnen zijn bedrijf be-

vorderen. Dit gebeurt door risicopreventie, collectieve 

en individuele beschermingsmaatregelen, opleiding en 

informatie aan de werknemers.

Om mogelijke risico’s voor de werknemers op te spo-

ren, moet de werkgever een interne of externe dienst 

voor preventie en bescherming op het werk inschake-

len. Deze dienst heeft als opdracht de risico’s te eva-

lueren en het medisch toezicht op de werknemers te 

organiseren.

Renee West, Luxor and Excalibur Hotel
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5. FINANCIEEL MANAGEMENT
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De basis voor een gezonde professionele onderne-

ming is natuurlijk een doordacht en haalbaar financieel 

beleid.

•  Zijn de doelstellingen die je voorop hebt 

 gezet financieel haalbaar?

•  Is de prijs doordacht bepaald?

•  Zijn investeringen in de toekomst meegenomen 

 in je ondernemingsplan?

Een goede boekhouder helpt je hierbij.

Maar het is ook nuttig om zelf op de hoogte te zijn 

van enkele basisprincipes.

Figuur Created by Snowing. Overgenomen van Freepik.com
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5.1. KOSTEN– EN 
 FINANCIËLE ANALYSE
In je ondernemersplan beschrijf je niet alleen je be-
drijfsidee en –concept. Je noteert er ook je kosten 
en investeringen in. Vlaio heeft een handige format 
ontwikkeld waar je op een overzichtelijke manier de 

financiële status van je onderneming ingeeft.

Vlaio, Agentschap Innoveren & Ondernemen stimu-

leert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap 

en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

De focus ligt op het stimuleren van:

• groei en innovatie

• het bevorderen van ondernemerschap

• het ondersteunen van clusters

• het bevorderen van omgevingsfactoren

Het ondernemingsplan is een sjabloon aan de hand 

waarvan je een inzicht krijgt in je te verwachten in-
komsten en uitgaven. Vervolgens kan je je break-
even berekenen zodat je weet hoeveel gasten je aan 

welke prijs dient te ontvangen om je kosten te dek-

ken. Vanaf dit punt kan je winst beginnen maken. Hou 

hierbij rekening met je vaste en variabele kosten. Het 

startercompas helpt je hierbij. Aan de hand hiervan 

kan je ook een liquiditeitsplan opmaken. Wanneer 

moet je welke uitgaven doen? Op welk moment van 

het jaar moet je welke middelen hebben om je kosten 

te kunnen betalen?

Meer info vind je op deze link:

http://www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-onder-

nemingsplan

Professionele hulp is vaak aangewezen bij het uitvoe-

ren van management taken. Een boekhouder helpt je 

bij het financieel management.

bronvermelding: Figuur boekhouder. Created 
by Snowing - Freepik.com
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REVENUE MANAGEMENT OF YIELD MANAGEMENT
Flanders DC heeft een tool ontwikkeld 

die je een inzicht geeft in je prijsstructuur.

Je kamerprijs bereken je echter niet alleen op basis 

van je kosten. In de toeristische sector kijk je ook naar 

de verwachte boekingen in verschillende periodes, 

zelfs op dagbasis. Wanneer je weet op welke dagen 

je de meeste boekingen krijgt dan kies je dan voor de 

hoogste prijs.

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerisme-

vlaanderen.be/files/assets/documents_VORMING/

Presentatie%20revenue%20management.pdf

Figuur Yield Management. Overgenomen van http://optimumre-
sas.fr/

https : //www.youtube.com/wat-

ch?v=VFNk7NoiwXg
Hoe bepaal je je kamerprijs?
Hier bestaan verschillende methodes voor.

http://www.desmyttere.be/nl/nieuws/drie-metho-

des-om-de-juiste-prijs-te-bepalen/
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5.2. SUBSIDIES
Je komt als logiesuitbater in Vlaanderen in aanmerking voor financiële ondersteuning onder bepaalde voorwaar-

den. We vermelden de belangrijkste hier.

TOERISME VLAANDEREN
Logiessubsidie
In lijn met de beleidskeuzes van de minister komen de 

volgende investeringen in aanmerking voor een logies-

subsidie in 2017:

•  investeringen in kind- en familievriendelijke infra-
structuur

•  investeringen in een toegankelijke basisketen die 

leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische 

logies

•  zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusie-
ve verblijven

•  sommige investeringen in de aanleg of inrichting 
van camperplaatsen (de verharding van camper-

plaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lo-

zingspunten voor chemische toiletten, een systeem 

en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteit-

saansluitingen).

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven 

die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro 

per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen voor 

het voorziene budget van anderhalf miljoen euro over-

schrijden, zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.

De subsidiepolitiek kan jaarlijks andere accenten krij-

gen. Kijk dus regelmatig op de website van Toerisme 

Vlaanderen.

http://toerismevlaanderen.be/logiessubsidie

Toerisme Vlaanderen subsidieert ook investeringen 

die de toegankelijkheid van logies verbeteren.

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijk-

heidssubsidies
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© Copyrighted Alternatieva VZW , overgenomen van http://www.alternatieva.com/kmoportefeuille.html

KMO-PORTEFEUILLE 
VOOR ONDERNEMERS
De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor een 

ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop 

van diensten die de kwaliteit van je onderneming ver-

beteren. Concreet zijn dat opleidingen en advies-dien-

sten zoals het opstellen van een communicatieplan 

voor je bedrijf.

http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille

AGENTSCHAP 
ONDERNEMEN
Een handige en overzichtelijke brochure van Agent-

schap Innoveren & Ondernemen maakt je wegwijs in 

alle bestaande financieringsmogelijkheden en over-

heidsmaatregelen:

http://www.vlaio.be/content/je-zoekt-financiering

http://www.vlaio.be/nieuws/u-zoekt-financiering-

ontdek-wat-de-overheid-voor-u-kan-doen
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6. MARKETING 
     EN COMMUNICATIE
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6.1. MARKETINGPLAN
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Je bent een gedreven ondernemer met een hart voor 

gastvrijheid. Je hebt een sterk logiesconcept ontwik-

keld, je businessplan helemaal doordacht en uitgewerkt 

en je bent nu klaar om te starten. Nu moet je nog je 

aanbod in de markt zetten. Hoe ga je je onderschei-
den binnen je markt? Hoe ga je gasten aantrekken? 

Hoe ga je communiceren over je logies? Deze vragen 

onderzoek je en los je op in een marketingplan.

Of misschien ben je enkele jaren bezig en wil je nieuwe 

doelgroepen aanspreken of je productaanbod di-
versifiëren? Ook dan ga je nog eens door de stappen 

van een marketingplan en overdenk je je doelgroep, je 

markt, je verschillende producten en je communicatie.

Jerome Knoot heeft een overzichtelijk 7 stappenplan 
opgesteld. Het helpt je op weg om zelf kritisch na te 

denken over je marketingstrategie. Je kan het gratis 

aanvragen.

https://www.strategischmarketingplan.com/marke-

tingmodellen/

Knoot J. , 2016. Marketingplan in 7 stappen. Strategischmarke-
tingplan.com

ht tps : / /www.youtube .com/re-

sults?search_query=market ing-

plan+in+7+stappen

Figuur Stopwatch. Overgenomen van https://image.freepik.com/
free-photo/stopwatch-reaching-its-limit 1156-622.jpg
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6.2. PRODUCT

Figuur Created by Valeria_aksakova. Overgenomen van Freepik.com
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Je product kan uit zo veel meer bestaan dan alleen de kamer. Door creatieve productontwikkeling kan je de 

omzet slim verhogen.

De vormingsbrochure “Een nieuw (reis)verhaal over toeristische productontwikkeling” van Toerisme Vlaanderen 
biedt hier zeker inspiratie.

WAT KOMT IN DEZE 
BROCHURE AAN BOD?
•  Wat wil een toerist eigenlijk? (analyse van het klan-

tenbestand, marktonderzoek, trends)

•  Wat bied ik aan en hoe kijkt de toerist er tegenaan? 

(inventarisatie van het aanbod)

•  Wat verkoopt goed en waarom? (verkoopsanalyses)

•  Kan of moet ik mijn aanbod uitbreiden? (groeipoten-

tieel)

•  Wat doen mijn concurrenten? (concurrentieanalyse)

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

(SWOT)

Heb je hier al aan gedacht? Aanvullende en aansluiten-

de producten verkopen? Kamers upgraden? Je ver-

hoogt hiermee je omzet, door creatief te zijn, zonder 

bijzonder veel moeite of kosten.

Kijk er even onderstaande blog op na:

https://factortachtig.nl/blog/cross-sell-up-selling

Toerisme Vlaanderen, (z.d.) overgenomen van http://toerismevlaanderen.be/een-nieuw-reisverhaal
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6.3. PROMOTIE

Figuur Digital Marketing - Created by Freepik
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Figuur online marketing. 
Created by Creativeart -
Freepik.com

Binnen marketing is het voeren van een efficiënte 
communicatie essentieel om je logies bekend te ma-

ken en de gewenste doelgroep aan te trekken. Naast 

drukwerk en advertenties is online communicatie en 

promotie een zeer efficiënte communicatietool, als je 

weet hoe.

We gaan hieronder verder in op de meest gebruikte 

online communicatie instrumenten, toepasbaar op 

een brede doelgroep.

Marketing is essentieel om je op de juiste manier in 

de markt te plaatsen en je product bij de juiste doel-
groep te brengen. Littlehotelier.com geeft aangepast 

en gratis advies en tips voor kleinschalige onderne-
mingen. Deze website is één van de weinige websites 

die zich richt op kleinschalige logies zoals in Limburg 

en bruikbaar en duidelijk advies geeft.

Digitale communicatie kan je niet meer negeren. Een aantrekkelijke website, digitale nieuwsbrieven en sociale 

media zijn de kanalen om je klanten te bereiken. Maar wat is digitale communicatie? De presentatie van Alexander 

Schmitt licht een tip van de sluier.

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/alexander_schmitt-digitale_marketing.pdf
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6.3.1. ONLINE COMMUNICATIE

Online communicatie wordt steeds belangrijker, zeker nu we allemaal meer en meer online en mobiel zijn. Om 

efficiënt en doelgericht promotie te voeren is het belangrijk te weten wie je klant, gast, doelgroep is. We noe-

men dit het klantenprofiel. We hebben reeds eerder gesproken over persona bij de opmaak van je beleidsplan, 

maar komen er hier op terug, specifiek voor het opmaken van je communicatieplan. Je kan je klantenprofiel zelf 

uitschrijven door je kennis van je bestaande doelgroep op papier te zetten en aan te vullen met onderzoek naar 

interessante doelgroepen voor jouw logies. Je noteert hierbij de volgende informatie:

 de socio-demografische kenmerken (leeftijd, herkomst, opleiding) van je gast

 de kenmerken van de trip (vervoersmiddel, organisatie, …)

 de geraadpleegde toeristische informatiebronnen (hoe informeren ze zich?)

 de tevredenheid, het herhaalbezoek en de aanbeveling

 de motivatie (reden om voor jouw logies te kiezen)

 de activiteiten van je gast

 de bestedingen van je gast

Je kan deze informatie verzamelen door met je gas-

ten te spreken en dan na te vragen of door een online 

vragenlijstje uit te sturen naar je klantenbestand. Je kan 

het klantenprofiel aanvullen met de gegevens van Toe-

risme Limburg uit de continue gastenpeiling: http://

kennislabo.toerismewerkt.be/node/282885. Hierin 

vind je het profiel van de toerist in de kleinschalige lo-

gies in Limburg.

Een handig overzicht voor het maken van een klanten-

profiel vind je ook bij Sprout:

https://www.sprout.nl/artikel/direct-marketing/zo-

maak-je-een-goed-klantprofiel

Probeer het profiel levensecht te maken door een per-

sona uit te werken. Hiermee wordt je gast een concre-

te persoon die je je kan voorstellen. Hij, zij krijgt een 

naam, job, concrete gezinssituatie ed.

h t t p s : / / w w w . f r a n k w a t c h i n g . c o m / a r c h i -

ve/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-perso-

nas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/

https://www.ecwid.com/nl/blog/how-to-create-

buyer-personas-for-an-ecommerce-store.html

Figuur persona. Xtensio.com,z.d. User persona creator. Overge-
nomen van https://www.sageon.nl/personas-waarom-moet-je-
er-iets-mee/
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Van deze persona maak je vervolgens een customer 

journey op. Je maakt de reis van de gast op vanaf het 

moment dat hij begint te dromen over zijn vakantie, 

over het zoeken van informatie, het boeken, het rei-

zen, de vakantie beleven en de nabeleving. Voor elk 

van deze momenten noteer je touchpoints. Dit zijn de 

Communiceren met je gast doe je op verschillende manieren en het kan online en offline. Afhankelijk van je doel-

groep zet je meer in op online communicatie of op offline communicatie. Feit is wel dat online niet meer weg 

te denken is in een goede communicatiemix.

Figuur Customer Journey. Mijnmarketing, z.d. overgenomen van 

https://www.mijnmarketing.com/blog/het-geheim-de-customer-journey/

contactmomenten voor jou met jouw gast. De mo-

menten waarop hij informatie zoekt via verschillende 

media kanalen. Op basis hiervan kan jij beslissen welke 
communicatie je via welk kanaal voert om je potenti-

ele gast aan te trekken.
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Figuur Responsive webdesign. Created by Freepik

In online communicatie staat een interactieve, aan-
trekkelijke website vaak centraal. Hoe maak je een 

website die bezoekers aantrekt en aanzet tot reserve-

ren en boeken van een kamer in jouw logies?

http://www.sojern.com/ebook/creating-a-web-

site-that-converts

https://www.theinternetacademy.nl/ebooks/hand-

boek-schrijven-voor-het-web

Het is heel erg belangrijk dat je in alle online en offline 

communicatie verwijst naar je website.

Created by Rosapuchalt - Freepik.com

ONLINE EN E-MAIL 
ADVERTEREN 
“Heb je e-mailgegevens van je (potentiële) gasten, dan 

is het interessant om een strategisch geplande e-mail-
campagne uit te sturen. Het is zeer belangrijk te besef-

fen dat promotiemails rechtstreeks bij mensen in de 

mailbox terecht komen. Net zoals bij reclamefolders in 

je analoge brievenbus maakt de ontvanger een keuze 

in de meest interessante aanbiedingen. Kwaliteit bie-
den is dan ook een noodzaak in deze concurrentiële 

markt”.

FeWeb is de federatie voor webbedrijven. Zij werken 

aan het professionaliseren en het bundelen van de in-
ternetsector, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wal-

lonië. Dit doen zij door zich te richten op belangen-

behartiging, de promotie van de sector en het waken 

over en het bevorderen van de kwaliteit. Meer info over 

e-mailmarketing vind je op hun website: https://www.

feweb.be/bericht/hoe-zet-ik-een-succesvolle-onli-

ne-advertentie-en-emailcampagne-op

6.3.2. WEBSITE
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GOOGLE ADWORDS
Wanneer je een customer journey opmaakt zal je zien 

dat de aanwezigheid in zoekmachines belangrijk is. 

Potentiële klanten zoeken in eerste instantie informa-

tie via zoekmachines. Google is hiervan nog steeds de 

meest gebruikte. Hoe kan je er voor zorgen dat jouw 
website op pagina één verschijnt? Dit hangt van ver-

schillende factoren af die je kan beïnvloeden. Vraag 

aan je websitebouwer of hij hier rekening mee houdt. 

Je kan ook adverteren via Google.

GOOGLE ANALYTICS
Google analytics biedt je ondersteuning bij het ana-
lyseren van je website. Je kan zien hoeveel bezoekers 

je ontvangt op je website, van waar ze komen, hoe ze 

Hoe en wat legt Google heel duidelijk uit op de web-

site:

http://www.google.be/adwords/?channel=ha&su-

bid=be-nl-ha-aw-d-b0-xx-xx&subid=be-nl-ha-aw-

b0hp0~142322085050

zich gedragen. Zeer nuttig om te meten welke posts 

en acties welke resultaten behalen.

https://www.google.be/intl/nl/analytics/

Figuur Google analytics. Overgenomen van 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google Analytics 2016.png
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SEO EN SEA
Indien je over een website beschikt is het belangrijk 

dat je toekomstige gast je vlot vindt via zoekmachines. 

Dit kan je doen door copywriting (gebruik van de juiste 

zoekwoorden) en door veel links te hebben met an-

dere websites, waardoor je een autoriteit wordt. Deze 

SEO (Search Engine Optimization) vul je best aan via 

een online promotie campagne of SEA (Search Engine 

Advertising). Heel populair en succesvol zijn campag-

nes via sociale media (facebook, instagram, ..).

Created by Creativeart - Freepik.com

Figuur Seo-Sea-Smm. Winnipeg Tech, z.d. 
Overgenomen van https://www.pinterest.com/
pin/569635052843412781/

Queromedia is een online communicatieagentschap 

opgericht in 1999 met hoofdzetel in Kontich, België. 

Op hun website vind je een duidelijke uitleg over het 

verschil tussen seo en sea.

http://www.queromedia.be/expertise/zoekmachi-

ne-marketing/verschil-seo-sea/

Ook Google biedt met het digitaal atelier een gratis uit-

gebreide online cursus aan. Na afronding bezit je een 

brede basiskennis over de digitale marketingmogelijk-

heden van het internet. Je ontvangt tevens een certifi-

caat onderschreven door IAB Europe.

g.co/digitaalatelier
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6.3.3. SOCIALE MEDIA

FACEBOOK
Facebook is nog steeds hét social media instrument 
bij uitstek. De kunst is om hier de juiste content op de 

juiste manier aan te bieden. Facebook biedt ook een 

ruim aanbod aan advertentiemogelijkheden met als 

voordeel dat je zelf bepaalt hoeveel budget je wil be-

steden en op welke doelgroep je je wil richten.

Zowel via de website als via youtube informeert Face-

book je hoe je een account aanmaakt, hoe je content 

aanlevert en hoe je kan adverteren.

https://www.facebook.com/business

INSTAGRAM
Ook Instagram is een belangrijk social media kanaal, 

zeker voor de jongere doelgroep (dertigers en jonger). 

Beelden, sfeer en beleving zijn hier belangrijk. Ook In-

stagram biedt mogelijkheden tot adverteren.

Created by Freepik

Created by Eightonesix - Freepik.com

https://www.youtube.com/play-

list?list=PL1DCB23F4A6FB9619

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = f F z s Y N C a N v U & i n -

dex=3&list=PL1DCB23F4A6FB9619

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = - Y E 9 0 y g s w o U & i n -

dex=2&list=PL1DCB23F4A6FB9619

https://business.instagram.com/
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6.3.4. DIGITALE NIEUWSBRIEF

Created by Makyzz - Freepik.com

Via een nieuwsbrief kan je rechtstreeks communice-

ren met je klanten. De blog van het communicatiebe-

drijf Ilikemedia geeft je tien tips voor het opmaken van 

een succesvolle nieuwsbrief.

http://www.ilikemedia.be/10-tips-voor-je-digitale-

nieuwsbrief/

Er bestaan verschillende online tools om je digitale 

nieuwsbrieven op te maken en te versturen. De meest 

gebruikte zijn:

https://mailchimp.com/mailcamp.nl

https://flexmail.be/nl

http://www.sendtex.com/
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In principe kan je niet zo maar reclame via een e-mail versturen. Vanaf mei 

2018 zal je moeten aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je 

deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt.

https://www.privacycommission.be/nl/kan-ik-zomaar-reclame-e-mail-

versturen

Raadpleeg hierover zeker de website over GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming). https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/

Op de website van de Privacycommissie kan je een 13-stappenplan downloaden.

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/STAPPENPLAN%20NL%20-%20

V2.pdf

Bron: stappenplan, overgenomen van https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/STAPPENPLAN%

Wist je 
dat?
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Figuur infografic Europese gegevensbescherming. Raad 
van de Europese Unie. Overgenomen van http://www.
consilium.europa.eu/nl/infographics/data-protection-re-
gulation-infographics/
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6.3.5. LABELS

Je kan je in je communicatie ook onderscheiden via kwaliteitslabels. In Vlaanderen en Limburg kan je de volgen-

de labels aanvragen:

•  Toegankelijkheid en groene sleutel: http://www.toerismevlaanderen.be/labels

•  Paardvriendelijk logies: meer informatie vind je in de catalogus 2018 van Toerisme Limburg op pag. 68: 

 https://view.joomag.com/catalogus-2018-toerisme-limburg-catalogus-2018-lr-losse-pa-

ginas/0525605001505118219?page=69
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6.4. PLAATS: 
    BOEKEN EN RESERVEREN
Reservaties en boekingen gebeuren meer en meer online en via tussenbedrijven zoals Booking.com. Zij worden 

de plaatsen waar je logies op de markt wordt gebracht. In het ruime online aanbod dat zo ontstaat worden re-
views van andere toeristen steeds belangrijker. In dit onderdeel geven we je enkele tips hoe je met deze realiteit 

in jouw voordeel kan omgaan.

Figuur last minute booking. Overgenomen van https://www.togetherabroad.nl/blogs/3/meni8m-experiment-of-unlimited-vaca-
tion-days-is-successful-
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De uiteindelijke doelstelling van een marketingplan en 

communicatieplan is het aantrekken van gasten en het 

verhogen of behoud van de bezetting van je logies. 

Horeca Vlaanderen maakte een brochure, waarin die-

per wordt ingegaan op het belang van boeking– en 

reviewsites en hoe je daar als ondernemer mee kan 

omgaan.

https://www.horecavlaanderen.be/cms/showpage.

aspx?id=323

Tips voor het stimuleren van rechtstreekse boekingen 

vind je hier:

http://www.littlehotelier.

com/r/revenue-ma-

nagement/how-to-

own-your-direct-

booking- strate-

gy-in-2016/
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Het is belangrijk dat je klanten snel en rechtstreeks kunnen boeken. Voorzie een boekingsmodule op je website 

of sluit aan bij de tools van sectororganisaties zoals Toerisme Limburg. Maar een goede mix tussen verschillende 
boekingsmogelijkheden is de beste optie.

Een interessant artikel hierover vind je op: 

http://www.guestcentric.com/booking-com-your-

worst-best-friend/

ENKELE INTERESSANTE TIPS UIT HET ARTIKEL.

Gebruik een multi-channel digitale marketing stra-
tegie! Let op het volgende om online voldoende aan-

wezig te zijn:

Bron: guestcentric.com

 Zorg voor een mooie en 
 aantrekkelijke website
 Zorg voor een multi-channel 
 reservatie-systeem

 Zorg voor de optimalisatie van je 

 systeem voor mobiele apps
 Verzamel informatie over jouw 
 gasten
 Zorg voor voldoende aanwezigheid 

op sociale media



83

... verschillende kanalen inschakelen om klanten te laten boeken een goede 
beslissing is. De kunst bestaat er in zo veel mogelijk klanten rechtstreeks naar 
je eigen website te leiden. Enkele interessante tips vind je in onderstaande link: 

http://travconnect.nl/van-ota-websites-naar-eigen-website/Wist je 
dat?
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6.5. PRIJS

Figuur Prijssetting. Created by Katemangostar - Freepik.com 
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Vraag ik de juiste prijs? Niet makkelijk voor een pro-

duct dat beleving biedt, creatief en innovatief is. Hoe 

bereken je de prijs van je dienstverlening? Flanders DC 
heeft hiervoor een tool ontwikkeld.

Flanders DC streeft naar meer, sterker en toekomstge-

richt creatief ondernemerschap in Vlaanderen door de 

Vlaamse creatieve economie te versterken, verbinden 

en promoten.

Hier vind je de tool voor prijsberekening van je dien-

sten:

Je prijs bepaal je niet alleen op basis van je kosten- 
en concurrentie analyse, maar ook op basis van de 

verwachte vraag. Je stelt je aanbod hier op af en ver-

hoogt zo je rendement. OMZET PER 
BESCHIKBARE KAMER 
= GEMIDDELDE 
KAMERPRIJS X BEZET-
TINGSGRAAD

WAT IS YIELD 
MANAGEMENT ?
Yield management of revenue management is 

het zo gunstig mogelijk aanbieden en verkopen 

van kamers. Belangrijke cijfers om yield manage-

ment te meten zijn de bezetting, de gemiddelde 
kamerprijs en de omzet per beschikbare kamer.

http://www.market ingtermen.nl/begr ip/

yield-management
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Wil je meer leren over yield management, lees dan 

zeker het e-book van Little Hotelier. Het geeft je infor-

matie over:

• basis van yield management

• prijsstrategieën

• meten van succes

http://lh.l ittlehotelier.com/LH-ebook005-ho-

tel-bnb-revenue-managment

Ook de website van Toerisme Vlaanderen biedt infor-

matie over yield management.

Misschien is yield management niet onmiddellijk rele-

vant voor jou. Wat wel altijd nuttig is, is het vergelijken 
van je prijzen en bezetting met deze van de concur-

renten.

Meer info over cijfers van Limburgse logies vind je 

op www.toerismewerkt.be/cijfers en https://limburg.

Figuur Yield Management. Created by Jannoon028
Freepik.com

incijfers.be/dashboard/%23toerisme--cgd92jehebje-

geZ/

Informatie over de bezettingscijfers van hotels vind je 

op de website van Toerisme Vlaanderen. Aan de hand 

van een aantal parameters zoals sterrenclassificatie, 

grootte of regio kan je jouw bezetting vergelijken met 

de gemiddelden in Vlaanderen. Dit is een eerste indica-

tie over je bedrijfsvoering.

http://www.toerismevlaanderen.be/hotelbarometer

Figuur Bezetting hotelbarometer. Toerisme Vlaanderen, z.d. over-
genomen van http://www.toerismevlaanderen.be/over-de-ho-
telbarometer-0
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Ook je prijsstrategie heeft impact op je bezetting en 

boekingen. Dat is logisch. Maar welke prijs heeft welke 

impact? Waar dien je rekening mee te houden?

http://www.littlehotelier.com/r/hotel-marke-

ting-tips/5-clever-pricing-strategies-for-small-ho-

tels/

“Er zijn 2 manieren om je marketing en salesdoelstellin-
gen te behalen: zorg dragen voor veel nieuwe klanten 
(instroom) of bestaande klanten een herhaal aankoop 
laten doen. Het liefst uiteraard een combinatie van bei-
de. In vele (travel) bedrijven ligt de focus op het verga-
ren van nieuwe klanten. Immers, er wordt nog steeds 
gedacht dat travelklanten niet loyaal en merktrouw zijn 
en alleen al voor een klein prijssignaal (korting) elders 
gaan shoppen. Maar is dit ook echt zo? Komt het niet 

doordat we de bestaande (eerdere) klant een beetje 
vergeten?” (Travconnect, z.d.)

Vaak zijn onze marketingacties gericht op het werven 

van nieuwe gasten. Maar vergeten we hierdoor onze 

bestaande klanten niet? Vaak wordt gedacht dat toe-

risten niet (merk)trouw zijn en prijsgevoelig reageren 

op prijsdalingen of stijgingen van je eigen onderne-

ming of deze van je concurrenten. Nochtans zijn lo-

yale klanten heel belangrijk en vragen ze vaak minder 

inspanningen. Daarnaast zijn zij meestal enthousiaste 

ambassadeurs die via sociale media voor gratis mond-

op-mond reclame zorgen.

http://travconnect.nl/retentiemarketing-travel/

“Ik verkoop geen 
bier, ik verkoop 
gezelligheid.”
Freddy Heineken
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Misschien kan je nog wat inspiratie vinden in dit artikel in Travelnext over de content marketingstrategie van de 

grootste Bed & Breakfast site ter wereld.

Contentmarketing
Bed and breakfast

Bron: TravelNext
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7. GASTVRIJHEID
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Gastvrijheid is essentieel in de toeristische sector en maakt vaak het verschil tussen de persoonlijke ontvangst in 

een kleinschalig logies en een ketenhotel. Vaak is gastvrijheid een aangeboren gave van kleinschalige logiesuitba-

ters. Maar ook hier kan je een stap verder gaan en je professionaliseren.

Hotel hostess helping couple with the check-in - overgenomen van istockphoto
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7.1. GASTVRIJHEID

WAT IS GASTVRIJHEID ?
In deze slideshare van Moodmakers wordt uit de doe-

ken gedaan wat gastvrijheid of hospitality nu eigenlijk 

betekent.

Op de volgende website vind je een hele reeks artikels over gastvrijheid. ‘Gastvrijheid in bedrijf’ ontwikkelde 

eveneens een toolbox die ook hier te vinden is. http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/toolbox/dossier-gastvrijheid

Elementen van gastvrijheid Bron: Mood Maker, Hokkeling 
en De la Mar (2012)

Nog niet voldoende geïnspireerd? Via deze link vind je nog 9 video’s over gastvrijheid en hoe moeilijk het kan zijn 

om gastvrijheid in praktijk te brengen.

http://klantgerichtondernemen.blogspot.be/2014/09/klantgerichtheid-en-gastvrijheid-in-de.html

https://www.youtube.com/watch?v=OtWRCIkFl00 Lebbis over gastvrijheid

Onderstaande filmpjes zijn moge-

lijk een bron van inspiratie op het 

vlak van gastvrijheid.
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We leven in het tijdperk van de gast. Vandaag is het de 

uitdaging om de gast te ondersteunen in zijn volledige 

customer journey en hem een onvergetelijke bele-
ving te bieden tijdens zijn verblijf. Enkel zo krijg je nog 

trouwe gasten in de toekomst. De opleiding Klantge-

richt Ondernemen van Unizo leert je in 10 sessies hoe 

je dat kan aanpakken.

GUEST brengt mensen en organisaties in ontwikkeling 

door met gastheerschap de mens centraal te zetten. 

Waardoor iedereen in de maatschappij en in organisa-

ties de menselijke maat, gastvrijheid en geluk ervaart.’ 

In deze SlideShare Masterclass Mood Maker over 

gastvrijheidstrategie kan je ongetwijfeld veel inspiratie 

opdoen.

Kijk hier naar Laura de la Mar over gastvrijheid ontwik-

kelen en borgen.

In ’In iedereen schuilt een gastheer’ maak je kennis 

met de Mood Maker Filosofie over gastvrijheid.

HOW TO 
KEEP THE 

CUSTOMER?

... 87—96 % 
ZICHZELF GASTVRIJ VINDT

50 % 
ZIJN COLLEGA GASTVRIJ VINDT

8—35 % 
VAN DE GASTEN 

EEN WARM 
WELKOM VOELT

Wist je 
dat?
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GASTVRIJHEID IS ZWART—WIT
EEN BEETJE GASTVRIJ 
BESTAAT NIET.

WE 5 NIVEAUS VAN 
GASTVRIJHEIDSBELEVING 
ONDERSCHEIDEN?

Ver onder niveau: niet gastvrij, slechte service, (grote) ergernis bij bezoekers, negatieve mond-tot 

mond-reclame en slechte (perceptie van) dienstverlening.

Onder niveau: niet gastvrij, matige en/of onstabiele service, af en toe ergernis, soms negatieve mond-tot 

mond reclame en matige (perceptie van) dienstverlening.

Gastvrij: gastvrije beleving stabiele en aangename service, soms positieve mond-tot-mond reclame en 

goede (perceptie van) dienstverlening.

Boven niveau: boven verwachting gastvrijheidsbeleving, professionele service, af en toe een WOW! Erva-

ring, regelmatig een positieve mond-tot mond reclame en zeer goede (perceptie van) dienst-verlening.

Uitstekend: ver boven verwachting gastvrijheidsbeleving, zeer professionele dienstverlening, regelmatig 

WOW-belevingen (bij bezoekers), (bijna) altijd positieve mond-tot-mond reclame (door bezoekers) en 

uitstekende (perceptie van) dienstverlening.

Wist je 
dat?
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Wist je 
dat?

… er een spel bestaat om mensen bewuster te maken van het belang van 
gastvrijheid? 

Het spel heet GASTOLOGIE en het bevat elementen van mono-
poly, mens-erger-je-niet, triviant en pictionary.
Je kan het hier bestellen: http://www.gastologie.nl/Bestellen

Gastvrijheid gaat veel verder dan klantgerichtheid. 

Gastvrijheid is aanspreken op gevoel. Bij klantge-
richtheid wordt er uitgegaan van de behoefte van 
de gast. Bij klantgerichtheid stel je de gast centraal. 
Met gastvrijheid creëer je een omgeving waarin de gast 

zich welkom voelt.

De twee grote verschillen tussen gastvrijheid en klant-

gerichtheid zijn: gast vs klant en vrij vs gericht. Ofte-

wel ongedwongen en persoonlijk vs verplichte ka-
ders en een nummer zijn.

Een oprechte omgeving creëren waarin mensen zich 

vrij voelen keuzes te maken, draagt bij aan de opbouw 

van relaties voor de langere termijn. Dit is de richting 

die je met gastvrijheid kiest.

Wanneer een klant zich gast voelt zal hij zich gedra-
gen als een fan. En met je fans wil je een relatie…
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Wist je 
dat?

…. Nieuwssite WebInTravel een lijstje maakte van de 8 hot travel trends 

in 2017. Hieronder trend n° 7.

THE HUMAN TOUCH
Het interageren met personeel en het creëren van echte relaties op 

vakantie zal in 2017 een steeds belangrijker kenmerk van reizen zijn. 

Reizigers beginnen te begrijpen dat ‘the human touch’ onvervangbaar 

is en dat menselijke interactie nodig is om hun vakantie onvergetelijk 

te maken.

- 42% VAN DE REIZIGERS BEWEERT 
DAT ZE NIET ZOUDEN BLIJVEN IN 
EEN ACCOMMODATIE ZONDER 
VRIENDELIJK / BEHULPZAAM 
PERSONEEL.

Figuur Emotional Intelligence. Overgenomen van http://www.business2community.com/leadership/need-develop-emotional-intelli-
gence-successful-01926738#yzVwyDrupP8lBAeC.97
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Dé ultieme vorm van gastvrijheid is ‘hostmanship’. 

‘Hostmanship’ is de kunst mensen het gevoel te ge-
ven dat ze welkom zijn. De term hostmanship is een 

samenvoeging van ‘hospitality’ en ‘craftmanship’. Het is 

een krachtige filosofie en methodiek voor de ontwik-

keling van mensgerichte dienstverlening.

Jan Gunnarsson schreef er een boek over: “Host-

manship: the art of making people feel welcome”. In 

onderstaand Engelstalig filmpjes legt hij uit wat ‘host-

manship’ betekent.

‘HOSTMANSHIP’ 
BESTAAT UIT 6 PRINCIPES.
•  Dienen: de gast voelt dat je hem echt wil helpen.

•  Verantwoordelijkheid nemen: de wil om in te spelen 

op de behoeften van de gast en te reageren op pro-

blemen.

•  Dialoog: je vraagt en luistert. Je streeft naar begrij-

pen eerder dan naar begrepen worden.

•  Consideratie: je kan je verplaatsen in de andere en 

handelt in het belang van de gast. De gast voelt dan 

dat het echt om hem of haar draait.

•  Kennis: je bent nieuwsgierig naar de gast en zijn of 

haar wensen.

•  Het geheel zien: je ziet jezelf door de ogen van de 

gast. Je begrijpt dat je deel uitmaakt van de totale 

beleving van de gast en handelt daarnaar.

Bron: www.hostmanship.nl

Indien je deze 6 principes toepast zal de ander zich 

altijd welkom voelen.

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=VEfUyOpG4b8

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=RPq38ErSZ7I&t=376s
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7.2. KLANTENTEVREDENHEID

Wist je 
dat?

1 ontevreden gast heeft een klacht

9 ontevreden gasten gaan de confrontatie aan

10—20 % klaagt / 80—90 % klaagt niet

10 ontevreden gasten vertellen het door 
aan gemiddeld 10—15 anderen

100 tot 150 mensen vertellen door 
aan ongeveer 5 anderen wat ze gehoord hebben
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De tevredenheid van gasten wordt steeds belangrijker. Slechte ervaringen worden immers meteen gedeeld op 
sociale media en de bestaande gasten worden steeds veeleisender. Daarom is het noodzakelijk de tevreden-
heid van je gasten te meten.

Tevreden gasten 
blijven 

langer gast

Tevreden gasten 
zorgen voor nieu-

we gasten

Tevreden gas-
ten komen met 
constructieve 
voorstellen ter 

verbetering

METEN IS WETEN
Het in kaart brengen van tevredenheid van je gasten 

is onmisbaar voor een duurzame succesvolle relatie. 

Het stelt je tevens in staat situaties waarover je gasten 

ontevreden zijn bij te sturen.

Maar hoe kan je de tevredenheid van je gasten nu me-

ten? Onderstaand artikel geeft je alvast enkele nuttige 

tips.

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/

files/atoms/files/Hoe%20kan%20ik%20klantentevre-

denheid%20meten.pdf

De meeste mensen zeggen niets als ze ontevreden zijn.

26 van de 27 gasten die ontevreden zijn klagen hier-

over niet tegen de persoon die het probleem kan ver-

helpen.

23 % van de mensen die niet klagen heeft een ernstige 

klacht en zegt toch niets!

Bron: TARP (Technical Assistance Research Programs)

http://www.nytimes.com/1988/03/26/style/consu-

mer-s-world-seeking-profits-in-consumer-com-

plaints.html?pagewanted=all
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Indien je de tevredenheid van je gasten wilt meten zijn 

er verschillende methodes mogelijk.

KLANTENTEVREDEN-
HEIDSENQUÊTES
Een klantentevredenheidsenquête is de standaardop-
tie voor het verzamelen van data over de tevreden-
heid van jouw gasten.

Figuur in-app applicatie. Overgenomen van https://plus.google.
com/+Linkup-coaching

1. IN-APP ENQUÊTES
Een In-App enquête (enquête voor tablets of mobiele 

telefoons) bestaat uit niet meer dan één of twee vra-

gen. In-App enquêtes kennen een hoge respons rate. 

Voor het versturen van In-App enquetes biedt Survey-

Monkey een goede tool.

2. E-MAILENQUÊTES
Wil je onmiddellijk na het verblijf van je gast polsen 
naar zijn of haar tevredenheid kan je dit doen door 

een korte online enquête te versturen.

E-mailenquêtes hebben doorgaans een lagere res-
pons rate maar bieden jouw gasten wel genoeg tijd om 

meerdere vragen te beantwoorden. Een e-mail-enquê-

te kan je opmaken in Google Forms of Survey Monkey. 

In Survey Monkey kan je kiezen uit 15 verschillende 
soorten vragen, in Google Forms kies je uit 9 verschil-
lende soorten vragen.
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Groomservice ontwikkelde een mobiele app met tal 

van mogelijkheden. In onderstaand filmpje wordt de 

mogelijkheid om de tevredenheid van je gasten te ver-

hogen uitgelegd.

DE TEVREDENHEID VAN JOUW 
GASTEN

SOCIALE MEDIA
Vroeger werd een slechte ervaring hoogstens gedeeld 

met vrienden en familie. Vandaag biedt social media 

een platform waarmee miljoenen mensen bereikt kun-

nen worden. Als je over de juiste tools beschikt is dit de 
ideale plek om te weten te komen hoe je gasten over 
hun verblijf denken.

tie te meten (‘hoe waarschijnlijk is het dat ik dit logies 

aan iemand anders aanraad’?) in plaats van een emotie 

(‘hoe tevreden ben ik’?). De kracht van deze methode 

is dat de eerste vraag gemakkelijker te beantwoorden 

is.

De NPS is gemakkelijk te berekenen. Neem het per-

centage antwoorden dat binnen de ‘promotor’-cate-

gorie (score 9 -10) valt en trek hier het percentage ‘cri-

ticasters’ (score 0 -6) van af. NPS data zijn gemakkelijk 

te verzamelen via in-app of e-mailenquêtes.

Relevante media zijn natuurlijk 

Facebook, Twitter, Booking.

com, Expedia en TripAdvisor 

maar kijk ook eens op Yelp.

Maar denk er ook aan dat gegevens uit een bevraging 

pas echt betekenis krijgen als je ze kan vergelijken. 

Een interessant artikel hierover vind je hier.

Tenslotte kan je de loyaliteit van je gasten meten. Met 

de Net Promoter Score (NPS) meet je de waarschijn-

lijkheid dat een gast jouw logies aan iemand anders zal 

aanraden. Deze methode is er op gericht een inten-

Figuur NPS, overgenomen van https://blog.intracto.com/
hoe-kan-je-klantentevredenheid-meten

•  Promotors (9 of 10): dit zijn de ambassadeurs 

van je organisatie, zij bevelen je organisatie aan 

anderen aan en zijn trouw aan je organisatie.

•  Passief tevredenen (7 of 8): dit zijn klanten die 

wel tevreden zijn, maar geen ‘fan’ van je organi-

satie zijn, en die derhalve een grotere kans heb-

ben om naar concurrenten over te stappen.

•  Criticasters (0 t/m 6): ontevreden (ex-)gasten. 

Deze klanten kunnen imagoschade veroorza-

ken als zij hun ontevredenheid tentoonsprei-

den.
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7.3 KLACHTENBEHANDELING

SERVICEHERSTEL IS EFFECTIEVER DAN 
KLACHTENBEHANDELING.
Het artikel Serviceherstel is effectiever dan klachtenbehandeling van Prof. em. Dr. W. Faché in Hotel Business 

(2011) benadrukt het belang van serviceherstel.

OPBRENGST VAN SERVICEHERSTEL (SERVICE RECOVERY)

1.  Laat merken dat je het probleem en de gast serieus neemt.
2.  Toon jezelf geïnteresseerd.

3.  Blijf rustig, zakelijk en beleefd.

4.  Val de gast niet in de rede.

5.  Geef duidelijk uiting van medeleven, verplaats je in de gast.

6.  Stel vragen om de feiten te weten te komen.

7.  Vat regelmatig samen om te tonen dat je luistert en 

 om zeker te weten dat je de gast juist hebt 

 begrepen, geef ook een gevoelssamenvatting.

8.  Geef duidelijk aan wat je wanneer gaat doen.

Het handboek Klachtafhandeling van ITASC geeft

ACHT GOUDEN TIPS 
BIJ KLACHTENBEHANDELING

Serviceherstel (service recovery) is slim want het kan veel op-

leveren. Uit een grootschalig onderzoek van de Temkin Group 

onder 10.000 Amerikaanse consumenten komt het volgende 

beeld naar voren: 65% van de consumenten met een slech-

te service-ervaring besteden minder geld, als het serviceher-

stel (erg) slecht is geweest. 24% van de consumenten met een 

slechte service-ervaring besteden minder geld, als het service-

herstel (zeer) goed is geweest. 2% van de consumenten met 

een slechte service-ervaring besteden meer geld, als het ser-

viceherstel (erg) slecht is geweest. 33% van de consumenten 

met een slechte service-ervaring besteden meer geld, als het 

serviceherstel (zeer) goed is geweest. Hierbij houden we nog 

geen rekening met het grote effect van positieve of negatieve 
mond-tot-mondreclame bij goed of slecht serviceherstel. 

+2%
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-24%
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Wist je 
dat?

… gasten die een slechte ervaring hebben met een product of dienst in eerste instantie minder tevreden zijn? Maar 

wanneer hun probleem goed wordt opgelost, zijn deze gasten uiteindelijk vaak meer tevreden over het product, 

loyaler aan de organisatie en besteden ze meer dan de gasten die deze slechte ervaring niet hebben gehad. Men 

noemt dit de Service Recovery Paradox.

From the Profitable Art of Service Recovery: “The vacationers had nothing but trouble getting from New 

York to their Mexican destination. The flight took off 6 hours late, made 2 unexpected stops, and circled for 

30 minutes before it could land. Because of all the delays and mishaps, the plane was en route for 10 hours 

more than planned and ran out of food and drinks.

“It finally arrived at 2 o’clock in the morning, with a landing so rough that oxygen masks and luggage drop-

ped from overhead. By the time the plane pulled up to the gate, the soured passengers were faint with 

hunger and convinced that their vacation was ruined before it had even started. One lawyer on board was 

already collecting names and addresses for a class-action lawsuit.

“Silivio de Bortoli, the general manager of the [Club Med] Cancun resort and a legend throughout the orga-

nization for his ability to satisfy customers, got word of the horrendous flight and immediately created an 

antidote. He took half the staff to the airport, where they laid out a table of snacks and drinks and set up a 

stereo system to play lively music.

“As the guests filed through the gate, they received personal greetings, help with their bags, a sympathetic 

ear, and a chauffeured ride to the resort. Waiting for them at Club Med was a lavish banquet, complete 

with mariachi band and champagne. Moreover, the staff had rallied other guests to wait up and greet the 

new-comers, and the partying continued until sunrise. Many guests said it was the most fun they’d had since 

college.”

In de kwaliteitstool van Toerisme Vlaanderen vind je nog een interessant artikel over serviceherstel.
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Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om je gasten te bevragen over eventuele vastgestelde problemen. In dit 

geval kan je CES (Customer Effort Score) gebruiken. Met deze methode peil je niet naar de tevredenheid van je 

gasten maar naar de moeite die het hem of haar gekost heeft om een probleem opgelost te krijgen. Meestal wordt 

dit aangeduid op een schaal van 1 (zeer gemakkelijk) tot 5 of 7 (zeer moeilijk).

Figuur CES, overgenomen van https://nl.checkmarket.com/customer-effort-score-enquete/

Deze methode werd geïntroduceerd in een artikel in 

HBR (Harvard Business Review) Stop Trying to Delight 

Your Customers. Het artikel betwijfelt dat uitstekende 

klantenservice bestaat uit het overtreffen van de ver-

wachtingen van de gast.

het zo gemakkelijk mogelijk maken van klantener-
varing en probleemoplossing.

Op CheckMarket vind je een gratis template om je 

eigen CES bevraging op te stellen.

Volgens het artikel zijn de kosten van het overtreffen 

van verwachtingen erg hoog en is er een minimale re-

turn.

In plaats van dus al de moeite te steken in het verwen-

nen van gasten zou het beter zijn om te investeren in 
Figuur klantvriendelijkheid. Overgenomen van https://www.pin-
terest.com.mx/pin/423268064948384360/
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7.4. KLANTENBELEVING

Uiteraard zorg je er als logiesuitbater voor dat de basis van alle voorzieningen en 
service tot in de puntjes verzorgd is. Hiermee voldoet het logies aan de verwach-
tingen van de gasten. Echter, uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de mond-
tot-mond reclame vooral gaat rollen door het overtreffen van de verwachtingen. 

Het brengen van de delight factor. Het geven van een totaalbeleving, die positieve 
emoties en wow-effecten oproept.

Maar hoe doe je dat nu een WOW-effect creëren?

In de presentatie “Gastvriendelijkheid” van Diane 

Dockx over gastvrijheid vind je vast en zeker inspiratie.

Het leveren van service is hoe langer hoe meer ge-

meengoed geworden. Daarom is het nodig om ook 

andere mogelijkheden te zoeken om waarde toe te 
voegen aan jouw aanbod. Die toegevoegde waarde 

ligt uiteraard in het creëren van ervaringen of beleve-
nissen voor je gasten.

De tevredenheid van jouw gasten is het product van 
alle deelervaringen met jouw logies. Dit betekent dat 

één misser gevolgen kan hebben voor de hele bele-

ving van de gast. Door de hele customer journey (reis 

van de gast) vast te stellen, alle contactmomenten in 

kaart te brengen en jouw prestaties te meten bij alle 

touchpoints kan je eventuele knelpunten opsporen. 

Zo kan je doeltreffend verbeteringen doorvoeren.

Bij het in kaart brengen van een customer journey kan 

je best rekening houden met de volgende fases van 

een bezoek aan jouw logies.

1. HET IDEE
De gast ervaart een behoefte, zoals “ik wil op vakantie” 

of “ik wil er even tussenuit”. Deze behoefte is de trigger 

voor de volgende stap: oriëntatie op mogelijkheden 

om deze behoefte te bevredigen.

2. ORIËNTATIE
De gast gaat op zoek naar een oplossing voor de be-

vrediging van zijn behoefte. Hij oriënteert zich op aan-

bieders en producten. Gaat hij bijvoorbeeld op zomer– 

of wintervakantie?

3. AFWEGING VAN ALTERNATIEVEN
De gast heeft een shortlist met alternatieven en maakt 

een afweging op basis van prijs, specificaties en emoti-

onele overwegingen.

4. BOEKEN
De gast heeft een keuze gemaakt en heeft de intentie 

om te boeken.

Figuur WOW-factor. Overgenomen 
van https://www.pinterest.com/
pin/399342691929918973/?lp=true
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5. CONSUMPTIE
De gast is klaar om de reis te maken. Als dat niet 

(helemaal) lukt, ontstaan prangende vragen en 

klachten.

6. EVALUATIE
De gast heeft de reis gemaakt en heeft positieve of ne-

gatieve ervaringen opgedaan. Op basis hiervan bepaalt 

hij of hij een herhaalbezoek zal overwegen.

Hospitality of gastvrijheid gaat dus over de totaal-
beleving van de gast. Bij deze totaalbeleving spelen 

de fysieke omgeving, de processen, de producten en 

vooral het gastheerschap een rol. De gradatie van gast-

vrijheid is afhankelijk van de vraag of de verwachtingen 

van de gast overtroffen worden en er een aangename 

beleving is.

Het zal de kunst zijn om gastvrijheid te laten doorsij-

pelen in elke fase van de Customer Journey, vanaf de 

zin om te reizen, over het kiezen en boeken van de 

accommodatie, het betreden van het terrein, de ont-

vangst bij de receptie, .. tot aan het namijmeren thuis 

over de gemaakte reis

Figuur Customer Journey overgenomen van http://europeantraininghouse.com/profilering/
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In het Travel Tomorrow Report https://www.anvr.nl/publicatie/TravelTomorrow_Report_Appendix-2944.pdf vind 

je een overzicht van de grootste behoeften van een gast.
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Deze inspiratiegids werd samengesteld in het kader 

van een onderzoekproject rond professionalisering 

van Limburgse kleinschalige logies dat door het exper-

tisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool 

PXL werd uitgevoerd.

Heb je vragen over deze Professionaliseringsscan voor 

Limburgse kleinschalige logies?

Of wil je meer weten over PXL Research?

Bezoek onze website www.pxl.be/onderzoek

Of contacteer :
Aleide Bijnens aleide.bijnens@pxl.be

Christel Maenen christel.maenen@pxl.be

Aansprakelijkheid
Deze inspiratiegids is met grote zorg samengesteld. 

Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden 

met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actu-

aliteit van deze informatie. Hogeschool PXL kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze 

informatie of voor de gevolgen van het gebruik daar-

van. Aan de gegevens, zoals die in deze inspiratiegids 

worden weergegeven, kunnen geen rechten worden 

ontleend. Teksten zijn gesloten op 4 september 2017.

Copyright
Uit deze inspiratiegids mag niets zonder schriftelijke 

en voorafgaande toestemming van Hogeschool PXL 

worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het 

downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele 

computer en/of het printen van een enkele hardcopy 

ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig ge-

bruik.




