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Bokrijk, 5 juni 2012 

Toeristisch Onthaal in en voor de regio 
• Actieplan Onthaal Toerisme Vlaanderen, Anne Smits 
• Bezoekerscentrum “De Lambiek” & toerismekantoor onder één 

dak, Peter Aelaerts 
• Regionaal kantoor Halle, Carlijn Fronik 
• Bezoekerscentrum DRU!F Overijse, Evelien Janssens 
• Infokantoor Oude-Vismijn 'Visit Gent', Anne Smits 
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actieplan  
onthaal 

naar een geïntegreerd 
bezoekersmanagement 



opdracht voor Toerisme Vlaanderen? 

• deel van een toeristische ervaring / beleving 
• moment om: 

– te informeren over Vlaanderen 
– te inspireren over Vlaanderen 
– door te verwijzen in Vlaanderen 

• effect: 
– tevredenheid van toerist ↑ 
– Vlaanderen als kwalitatieve en belevingsvolle bestemming 

= reputatie van de bestemming verbetert 
= aantal herhaalbezoeken ↑ 



Demografie 

• Wereldbevolking remt af 
• Vergrijzing en ontgroening 
• Nieuwe gezinsstructuren 
• Toenemende migratie – 

diversere bevolking 

Economie 

• Globalisering  
• Verschuiving van het 

zwaartepunt 
• Bruto Nationaal Geluk 

Socio-cultureel 

• Vrije tijd = identiteit 
• Opleidingsniveau verhoogt 
• Belevingseconomie -> 

betekeniseconomie 
• Groeiend 

gezondheidsbewustzijn 
• Waarden en zekerheden 
• Feminisatie  

 

Geopolitiek 

• Vervaging van de grenzen 
• Veiligheid 
• Revoluties  

Ecologie 

• Behoefte aan natuur 
• Klimaatverandering 
• Duurzaam en sneller vervoer 
• Groeiend 

consumentenbewustzijn 
 
 

Technologie 

• Internet wordt mobiel 
• Online verkoop en 

informatie op maat 
• Sociale media 



NIEUWE MEDIA 
massa > online > SoLoMo 

Presentator
Presentatienotities
Social, Local, Mobile > link met technologische trends



Presentator
Presentatienotities
SOcial+ blogs 





Presentator
Presentatienotities
Mobile opzoeken van informatie



Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden uit eigen land. Apps met toeristische informatie. 



Presentator
Presentatienotities
Scannen = informatie ontvangen/opslaan op telefoon



NIEUWE AANBIEDERS 
sector > toeristen > locals 

Presentator
Presentatienotities
Link met socio culturele trends, experience economie, locals voorzien aanbod niet alleen in logies bv. AirBnB ook voor citytours, toeristische informatie ed.









NIEUWE CONSUMENTEN 
massa > segmentatie > niches 

Presentator
Presentatienotities
Link met demogragische veranderingen





NIEUWE ERVARINGEN 
kwaliteit > beleving > betekenis 

Presentator
Presentatienotities
Socio culterele trends









nieuwe media 
massa > online > SoLoMo 

nieuwe aanbieders 
sector > toeristen > locals 

nieuwe consumenten 
massa > segmentatie > niches 

nieuwe ervaringen 
kwaliteit > beleving > betekenis 

conclusie 



• de toerist centraal in het geïntegreerd 
dienstverleningsproces 

• fysiek en virtueel onthaal vervlechten 
• gastvrije makelaar van informatie op maat 

• onthaal als onderdeel van de reputatie 
‘Vlaanderen’ 

• belevingsvol onthaal als instrument voor 
bezoekersmanagement 

• dynamisch en trendsettend onthaal 
 

Visie op onthaal 
6 krachtlijnen 

Presentator
Presentatienotities
Visie onthaal is opgebouwd uit 5 krachtlijnen met oog op de veranderende behoeften van de toerist van morgen





5 actielijnen 

1: kwaliteitsverbetering versnellen en stimuleren 

2: Vlaanderen brede informatie aanbieden 

3: professionalisering van de bestemmingscoach 

4: merk ‘Vlaanderen’ versterken op internationale 
transporthubs 

5: kennisontwikkelen en –verspreiden  



Bedankt! 
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Forum Vlaamse Regio’s 
Bezoekerscentrum “De Lambiek” &  

toerismekantoor onder één dak 
 

Peter Aelaerts - Toerisme ambtenaar Beersel  



15/06/2012 

Bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ en toeristische dienst 

• Het Bezoekerscentrum voor artisanale lambiekbieren 
geopend op 14 mei 2011 

• In het bezoekerscentrum staat beleven en ontdekken centraal. De bezoeker 
wordt ondergedompeld in de smaken, geuren, geluiden en textuur van 
Lambiekbier.  
Het bezoekerscentrum is hét startpunt voor het ontdekken van verschillende 
Lambiekbrouwerijen, het Pajottenland en de Zennevallei  

•   
• Het toerismekantoor is gevestigd in het bezoekerscentrum 

 
•  Hoe was de situatie vroeger? 

 



15/06/2012 

• In het gemeentehuis van Beersel 
• Lokaal infokantoor 

 
• Voornaamste toeristische taken: 
• Vragen en reservaties maken via telefoon of mail 

 
• Nadeel:  
• Weinig contact met ‘echte’ toeristen 
• Bijna geen vragen over logies 

Toeristisch dienst vóór 14 mei 2011 



15/06/2012 

• Toeristische dienst nu een regionaal infokantoor 
 

• Personeel: 
• 1VTE Toerisme ambtenaar 
• 2,5 VTE Onthaalbedienden Bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ 

 
• Openingsuren toerismekantoor:  

• Alle dagen van 10u30 tot 16u30 
• Openingsuren Bezoekerscentrum:  

• Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 11u tot 18u 
• Groepen na afspraak ook andere dagen 

 
 

Toeristische dienst sinds opening van het bezoekerscentrum 



15/06/2012 

Sfeerbeelden 



15/06/2012 Korte voettekst 

Sfeerbeelden 



15/06/2012 

•Voordelen van het toerismekantoor in het bezoekerscentrum: 
 

•Bezoekers van het bezoekerscentrum komen automatisch in het toerismekantoor 
•We kunnen de bezoekers onmiddellijk informatie geven 
•Meer toeristen 

• zowel telefonisch als de balie 

•Grotere uitstraling 
 
 

Toeristische dienst sinds opening van het 
bezoekerscentrum 

Nadelen van het toerismekantoor in het bezoekerscentrum 
 

•Veel rumoer bij groepsbezoeken 
•Bij grote groepen inspringen bij degustaties 
•Medewerkers werken in functie openingsuren Bezoekerscentrum, bij ziekte of 
vakantie  inspringen 
•Toeristische taken medewerkers bezoekerscentrum blijven liggen wanneer er 
bezoekers zijn. 
 



15/06/2012 

Dank u voor jullie aandacht! 
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Forum Vlaamse Regio’s 
Toeristisch onthaal 

Infokantoor Halle 



Forum Vlaamse regio’s 
• Gefaseerde aanpak om van klein infokantoor 

(beperkte ruimte) uit te groeien tot 
bezoekerscentrum voor Halle, het 
Pajottenland en de Zennevallei en de Groene 
Gordel.  

 



Tijdslijn 
• 1976: balie bemand door gepensioneerden 
• 1979: eerste personeelslid 
• 2006: opstart herinrichting kantoor 
• 2008: nieuw kantoor centraal gelegen - Grote 

Markt Halle 
• 2014: opstart uitbreiding kantoor + 

bezoekerscentrum 











Infokantoor Halle 
- Balie met 4 werkplaatsen 
- Circulatieruimte voor bezoekers > folder & 

affiches consulteren 
- Veel bergruimte 
- Interactief:  

- touchscreen met info over P&Z 

- 1 flatscreen 
 



Negatieve punten 
-  Niet toegankelijk (ook qua talen) 
- Geen uithangbord buiten met toeristische info 
- Geen afscheiding backoffice 
- Geen zitplaats voor bezoekers 
- Geen bezoekerscentrum / minimale 

kennismaking met de regio 
- Warm in de zomer (geen airco want 

benedenverdieping) 
- Weekenddienst: jobstudenten 

 
 



Huidige situatie 
Langzaam worden functionaliteiten toegevoegd. 
• Bijmaken tentoonstellingskasten door 

werkmannen 
• Kassasysteem 
 



Toekomst 
• Fusie Toerisme Halle, Zuidwestbrabants 

museum 
• Toeristisch infokantoor met bezoekerscentrum 
• Ruimte voor promofilm / vertoning film 

basiliek 
• Goede toegankelijkheid 
• Meer personeel 
• Economische return zoeken 

 



Wensen 
• Richtlijnen waaraan regionale kantoren dienen 

te voldoen. 
• Alle kantoren zelfde inrichting / uitstraling 
• Uniformisering naar promotie toe 
 Bvb. panelen kaart Groene Gordel ook in 

B&B’s verspreiden 



www.toerisme-halle.be 
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Forum Vlaamse Regio's 

Bezoekerscentrum 
DRU!F  

Overijse 



Bezoekerscentrum DRU!F - 
Overijse 

• Lynn Debecker, 
verantwoordelijke BC 
DRU!F 

• www.overijse.be/html/
toerisme 

• Waversesteenweg 2 - 
3090 Overijse 

 

http://www.overijse.be/html/toerisme
http://www.overijse.be/html/toerisme


Van infokantoor tot 
bezoekerscentrum 1. ‘Den Bonten Os’ =  

1. toeristisch infokantoor Overijse   
2. museum van de tafeldruif 

2. Restauratie Vuurmolen 
1. Inrichting administratief centrum Overijse 

3. Herinrichting ‘Den Bonten Os’ tot 
bezoekerscentrum DRU!F 
1. Bezoekerscentrum 
2. Toeristisch infopunt 
-> opening 22 april 2012 



Personeel? 

• Personeel verhuist naar AC Vuurmolen 
• Bemanning BC? 

 
ONTHAALAMBASSADEURS 

– Vrijwilligers (30) via aankondiging gemeentelijk 
infoblad 

– Opleiding in 2011 (5 lessen) 



Onthaalambassadeurs 

• 5 lessen 
1. Organisatiestructuur van Vlaanderen op 

toeristisch vlak en informatie rond geografie 
2. Cultuurhistorische bezienswaardigheden en 

inwijding in druiventeelt 
3. Actieve workshop, werken met wandel- en 

fietskaarten, folders, … 
4. Klantvriendelijkheid 
5. Rondrit door Overijse en omstreken 

 
 



Onthaalambassadeurs 

• Brede toeristische opleiding  
–  Bemanning infobalie DRU!F 
– Ondersteuning toeristische evenementen 

(druivenfeesten, erfgoeddag,…) 

 
• Gratis opleiding 
• Vrijwilligersvergoeding 

 
 



DRU!F 
• Openingsuren: 

– Toeristische info onder ingangspoort 24/24 
– Tentoonstelling:  

• Di – vrij 13.00 tot 18.00u – brasserie 
• Za, zon en feestdagen 10.00 – 18.00 - TOA 

– Toeristisch onthaal:  
• Za, zon en feestdagen van 11.00 tot 18.00 - TOA 

– Toeristische balie AC: 
• Ma – vrij 9.00 tot 12.00u en 14.00 tot 15.45u 
• Ma van 17.30 tot 19.45u 



DRU!F 
• Lynn Debecker, 

verantwoordelijke BC DRU!F 
• Lynn.debecker@overijse.be 
• 02 785 33 75 
• www.overijse.be/html/toeris

me 
• Waversesteenweg 2 - 3090 

Overijse 
 

mailto:Lynn.debecker@overijse.be
http://www.overijse.be/html/toerisme
http://www.overijse.be/html/toerisme
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Toeristisch Onthaal in en voor de regio 
• de voorgaande cases brengen innovatieve praktijken 

(Visit Gent) en creatieve oplossingen (werken met 
vrijwillige toeristische ambassadeurs, combinatie 
bezoekerscentrum en onthaal,...) in het regionaal 
toeristisch onthaal naar voren 

• toch zijn er een aantal knelpunten die tijdens de 
presentaties en de discussie aan bod komen 
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Knelpunt: Samenwerking en afstemming 
– Er bestaat een vraag naar afstemming tussen de regionale 

infokantoren in de vorm van  uniforme richtlijnen voor de 
inrichting en de wijze van distributie naar gemeentelijke 
diensten 

– Ook vanuit de brede toeristische sector wordt de vraag om 
verdere afstemming en samenwerking gesteld 

– Er is nood aan de uitbouw van een netwerk tussen actoren 
uit de brede toeristische sector 

– Clustering van toeristisch onthaal en bv. attracties wordt als 
interessante optie aangehaald om 'blinde vlekken' in het 
onthaal te vermijden 
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Toeristisch Onthaal in en voor de regio 
Knelpunt: Middelen 
– De praktijk leert dat er voor de inrichting, onderhoud en 

uitbating van regionale kantoren en bezoekerscentra 
voldoende middelen voorhanden moeten zijn. Op dit 
ogenblik bevindt de toekenning van de verantwoordelijkheid 
voor deze taken zich in een overgangsfase.  

– Aan Toerisme Vlaanderen wordt gevraagd bij verschuiving 
van verantwoordelijkheden ook de middelen en 
personeelsinzet, die nu ingezet worden voor internationaal, 
nationaal, regionaal en lokaal onthaal, te verevenen naar dat 
niveau waar deze verantwoordelijkheden geplaatst worden.  

 

 
 
 
 



Forum Vlaamse Regio's - Bokrijk, 5 juni 2012 

Toeristisch Onthaal in en voor de regio 
Knelpunt: Middelen 
– De inrichting van een infokantoor of bezoekerscentrum 

impliceert de werving van personeel voor de uitbating ervan. 
Gezien de beperkte mogelijkheden om middelen te 
verkrijgen voor deze aanwerving, wordt er vandaag naar 
creatieve oplossingen gezocht om hier een antwoord op te 
bieden. Zo wordt er in een aantal kantoren met vrijwilligers 
gewerkt, enerzijds ten nadele van de professionalisering 
maar anderzijds ten voordele van de permanentie van het 
onthaal. Ondersteuning bij het zoeken en aanbieden van 
oplossingen is hier wenselijk. 
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Toeristisch Onthaal in en voor de regio 
Knelpunt: Evaluatie 
– Vandaag ontbreekt enige vorm van evaluatie na de 

uitvoering van een project waarvoor subsidies werden 
verworven. 

 

 
 
 
 



Toeristisch Onthaal in en voor de regio: Besluit 
Er is absoluut nood aan overleg rond het thema 

onthaal tussen de betrokken actoren.  
Alle actoren vragen een bespreking ten gronde op 

korte termijn. 
Er moet snel duidelijkheid komen over de concrete 

engagementen van Toerisme Vlaanderen, 
provincies, regio's, steden en gemeenten. 

Forum Vlaamse Regio's - Bokrijk, 5 juni 2012 
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