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Marketingstrategie
2016 2020

DE WERKING VAN TOERISME VLAANDEREN STAAT IN HET TEKEN 
VAN DE MISSIE DIE WE SAMEN MET DE HELE TOERISTISCHE SECTOR 
IN 2010 HEBBEN ONDERSCHREVEN: 

Tegen 2020 wil Toerisme Vlaanderen 
samen met de toeristische actoren het 
toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel 
op een duurzame manier ontwikkelen 
tot een economische groeimotor.  
Op die manier realiseren we meer 
rendement, tewerkstelling en welzijn. 

Voor de periode 2016-2020 introduceert  
Toerisme Vlaanderen nieuwe accenten en 
aandachtspunten in zijn strategie. Een erg 
belangrijk accent is bijvoorbeeld dat we onze 
hele werking integreren in één strategie.  
De nieuwe Marketingstrategie 2016-2020 van 
Toerisme Vlaanderen omvat dus zowel onze 
internationale werking als de activiteiten 
waarmee we de vakantieparticipatie van 
Vlamingen willen verhogen. 
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DOELSTELLINGEN

ECONOMISCHE IMPACT  
VAN HET TOERISME IN VLAANDEREN VERHOGEN

Toerisme Vlaanderen gelooft dat toerisme nog meer kan 
uitgroeien tot een groeimotor van onze economie.  
Logisch dus dat we samen met de sector de econo-
mische impact van het toerisme in Vlaanderen willen 
verhogen. Maar niet om het even hoe, en niet tegen 
gelijk welke prijs. De toeristische ontwikkeling moet re-
kening houden met de draagkracht van Vlaanderen als 
bestemming en we mogen natuurlijk nooit de beleving 
van de internationale bezoekers uit het oog verliezen. 
We verkiezen daarom kwaliteit boven kwantiteit. 

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

 de toegevoegde waarde van het toerisme in 
Vlaanderen en Brussel is gestegen ten opzichte 
van 2015

 de gemiddelde besteding van de internationale 
verblijfstoerist in Vlaanderen is gestegen ten  
opzichte van 2015

 de geografische spreiding van de internationale 
verblijfstoerist is toegenomen ten opzichte van 
2015

 het aantal meetings en congressen die inhoudelijk 
aansluiten bij Vlaamse groeisectoren is gestegen 
ten opzichte van 2012 

 het aandeel zakelijke aankomsten in Vlaanderen  
is gestegen ten opzichte van 2015
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REPUTATIE VAN VLAANDEREN  
ALS KWALITATIEVE TOERISTISCHE  
BESTEMMING UITBOUWEN

De volgende jaren willen we dat Vlaanderen zicht-
baarder wordt in het buitenland en daar spontaan 
een gevoel van kwaliteit oproept. 

 
Toerisme Vlaanderen zet volop in op de internatio-
nale reputatie en visibiliteit van Vlaanderen als een 
kwalitatief hoogstaande bestemming. 

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

 Vlaanderen heeft in 2020 een betere inter-
nationale reputatie als (recrea tieve of zakelijke) 
bestemming dan in 2015 

 de kwaliteit van de toeristische dienstverlening  
in Vlaanderen gaat vooruit ten opzichte van 2015 

 de tevredenheid van de internationale verblijfs-
toerist ligt in 2020 hoger dan in 2015 
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PARTICIPATIE VAN  
DE VLAMINGEN AAN TOERISME VERHOGEN

De universele verklaring van de rechten van de mens 
beschrijft het recht op rust en vrije tijd. Samen met alle 
toeristische partners wil Toerisme Vlaanderen het recht 
op vakantie waarmaken voor elke Vlaming. 

Er zijn tal van redenen waarom mensen niet van va-
kantie kunnen genieten. Toerisme Vlaanderen heeft de 
ambitie om samen met zijn partners alle drempels in 
de vakantieketen weg te werken. Het gaat daarbij om 
drempels die een individu of groep niet op eigen kracht 
kan overwinnen. We willen er zo voor zorgen dat elke 
Vlaming volwaardig kan deelnemen aan toerisme.

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

 de participatiegraad aan vakantie in Vlaanderen is 
toegenomen ten opzichte van 2014
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STRATEGIE

ONZE MARKETINGSTRATEGIE IS GEBOUWD OP VIJF UITGANGSPUNTEN  
EN LAAT ZICH SAMENVATTEN IN NEGEN STRATEGISCHE LIJNEN.

vijf
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negen
STRATEGISCHE LIJNEN

MERK ‘VLAANDEREN’

BELEVINGEN ALS TOERISTISCHE TROEVEN

DOELGROEPEN

DOELMARKTEN

DUURZAAM TOERISME

ONDERSCHEIDENDE BELEVINGEN IN VLAANDEREN EN DEELBESTEMMINGEN

SPREIDING IN DE RUIMTE

GEÏNTEGREERDE MARKETINGAANPAK

VLAANDEREN MAXIMAAL ONTSLUITEN

SAMENWERKING VOOR INTERNATIONALE PROMOTIE

MEETINGINDUSTRIE VOLUIT ONTWIKKELEN

AMBASSADEURSCHAP
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GEÏNTEGREERD KWALITEITSBELEID
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vijf
UITGANGSPUNTEN

1 MERK ‘VLAANDEREN’

Met een krachtig merkbeleid en een sterke merkwaarde 
kan Vlaanderen (en haar deelbestemmingen, met de 
kunststeden op kop) zich als toeristische bestemming 
onderscheiden van concurrerende bestemmingen. 

Het kloppend hart van onze merkwaarde is het ‘baan-
brekend vakmanschap’. Deze merkwaarde vertolkt het 
DNA van Vlaanderen en kleurt elke toeristische beleving 
in Vlaanderen. Op hun beurt verdiepen de toeristische 
belevingen dan weer de merkwaarde van Vlaanderen. 
Als we voor activiteiten samenwerken met publieke en 
private partners, dan gebruiken we telkens de merk-
naam die op een specifieke markt bij een specifiek doel-
publiek de doelstelling van de activiteit het beste dient.
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2 BELEVINGEN ALS TOERISTISCHE TROEVEN

Vlaanderen beschikt over heel wat 
troeven die ons onderscheiden als 
toeristische bestemming, Dat is 
een zegen om ons internationaal 
te kunnen positioneren. Erfgoed, 
Kunst & Cultuur, Tafelen en 
Fietsen zijn de voornaamste troe-
ven van Vlaanderen. 

Deze toeristische troeven zijn een 
rijke bron van unieke belevingen, 
waarin de interesses en passies 
van specifieke doelgroepen (uit 
specifieke markten) en het toeris-
tisch aanbod in Vlaanderen elkaar 
vinden. 

We maken een onderscheid tussen Vlaanderen-brede en 
bestemming-specifieke belevingen. Vlaanderen-brede 
belevingen vind je in de hele regio. Het zijn algemene 
bouwstenen die het fundament leggen van de reputa-
tie van Vlaanderen. Zo zal Toerisme Vlaanderen in de 
periode 2016-2020 focussen op enkele overkoepelende 
Vlaanderen-brede projecten zoals Vlaamse Meesters en 
Flanders for Foodies. Bestemming-specifieke belevin-
gen zijn dan weer onlosmakelijk verbonden met een 
specifieke deelbestemming in Vlaanderen (bijvoorbeeld 
diamant in Antwerpen). Toerisme Vlaanderen werkt 
bewust op beide soorten belevingen en de focus ligt op 
de belevingen met het meeste internationaal potentieel 
binnen onze doelgroep.

Vlaanderen heeft bovendien heel wat troeven als inter-
nationale meetingbestemming. We spelen daarbij in op 
twee cruciale factoren binnen het beslissingsproces van 
meeting- en congresorganisatoren: de aantrekkelijkheid 
en de meerwaarde van een meetingbestemming:

 de aantrekkelijkheid van Vlaanderen als unie-
ke meetingbestemming zit in de karakteristieke 
erfgoedomgeving voor vergaderingen en het ruime 
aanbod aan recreatieve belevingen voor nevenacti-
viteiten (bijvoorbeeld galadiners, teambuilding, pre- 
en post tours, …) 

 de inhoudelijke en strategische meerwaarde als 
meeting- en congresbestemming dankt Vlaanderen 
aan zijn reputatie en expertise in specifieke Vlaamse 
groeisectoren verbonden met de specialisatie van 
bepaalde steden en regio’s (bijvoorbeeld de petro-
chemische industrie in Antwerpen, biotechnologie in 
Gent, nanotechnologie in Leuven, …)
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3 DOELGROEPEN

Toerisme Vlaanderen richt zich met zijn in-
ternationale werking op de culturele meer-
waardezoeker, zowel binnen het recreatieve 
als het zakelijke segment. De culturele meer-
waardezoeker is een meerdaagse bezoeker 
voor wie cultuur kunnen beleven een beslis-
sende factor is bij zijn of haar bestemmings-
keuze. De beleving van cultuur gaat niet enkel 
over erfgoed, kunst en creatieve industrieën 
maar evenzeer over de cultuur eigen aan de 
bevolking (bijvoorbeeld tradities, keuken,  
taal, …).

We rekenen ook de bezoeker van morgen binnen onze 
doelgroep. Daarom richten we onze werking eveneens 
op jongeren en families. Als jonge mensen goede herin-
neringen aan een bestemming hebben is de kans groot 
dat ze er als volwassenen nog terug komen. Ook steeds 
meer mensen met een beperking kunnen van vakantie 
genieten. We hebben oog voor deze doelgroepen bij de 
ontwikkeling van onze bestemming en grijpen oppor-
tuniteiten aan om deze doelgroep internationaal te 
bewerken. 

Voor de meetingindustrie gaan we onze inspanningen in 
de eerste plaats richten op internationale associaties 
en bedrijven die actief zijn in de economische groei-
sectoren voor Vlaanderen. We gaan ons vooral toeleg-
gen op het aantrekken van associatiecongressen. 

Toerisme Vlaanderen wil naast de internationale cultu-
rele meerwaardezoeker zoveel mogelijk Vlamingen laten 
participeren aan vakantie. We richten ons daarom ook 
op Vlamingen met een beperkt budget, op jongeren 
en mensen met een beperking. Maar we beseffen dat er 
nog andere potentiële drempels zijn die mensen verhin-
deren om vakantie te beleven. We zullen ook hier staps-
gewijs werken aan een aangepast toeristisch aanbod. 
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4 DOELMARKTEN

De belangrijkste doelgroepen voor toeristisch Vlaan-
deren zijn en blijven in onze buurlanden. Toerisme 
Vlaanderen richt zijn toeristische marktbewerking 
daarom prioritair op deze vier landen. Daarnaast 
concentreren we onze activiteiten op die markten 
of regio’s die het hoogste potentieel bieden voor 
Vlaanderen en waar de inspanningen van Toerisme 
Vlaanderen een meerwaarde kunnen betekenen voor 
onze toeristische industrie. Uiteraard laten we ook 
ruimte om in te spelen op opportuniteiten. Voor 2016 
en de komende jaren betekent dit dat we inzetten op 
specifieke doelgroepen in de volgende markten: Ne-
derland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Spanje, Italië, Scandinavië, Centraal-Europa, 
Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Rus-
land, Brazilië, India en regio Azië. 

Maar de wereld is natuurlijk continu in beweging. 
Daarom volgen we evoluties in verschillende markten 
en regio’s van heel nabij op. Wat is het actueel toe-
ristisch belang, het reisgedrag, het reispotentieel, de 
markttoegang en de socio-economische situatie? We 
doen dat voor onze markten maar kijken ook rond. 
Waar nodig sturen we onze keuzes bij.

Voor de MICE-doelmarkten maken we een onderscheid 
tussen associaties en bedrijven:

 Associaties: internationale associaties binnen eco-
nomische groeisectoren en identiteitsversterkende 
sectoren. Hierbij ligt onze focus op associatiehubs 
(bijvoorbeeld Brussel, Washington en Genève)

 Bedrijfsmeetings en -meetcentives: buurlanden, 
Europa, Verenigde Staten en Azië.
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5 DUURZAAM TOERISME

Toerisme duurzaam ontwikkelen veronderstelt een streven 
naar een evenwichtige relatie tussen economische (pros-
perity), ecologische (planet) en sociale (people) belangen. 
Toerisme Vlaanderen besteedt in zijn werking al jaren veel 
aandacht aan een duurzame ontwikkeling van toerisme.  
De komende periode zullen we vooral inzetten op  
ambassadeurschap, het verder verhogen van de vakantie-
participatie, ruimtelijke spreiding, mobiliteit en de kwa-
liteit van onze toeristische producten. We verfijnen deze 
elementen verder in de strategische lijnen.



negen
STRATEGISCHE LIJNEN

NEGEN STRATEGISCHE LIJNEN BEPALEN DE KOERS 
VAN ONZE ACTIVITEITEN TUSSEN 2016 EN 2020. HET 
SLEUTELWOORD IS FOCUS. WE ZETTEN VOLUIT IN OP 
DE TROEVEN WAARMEE WE ONS ONDERSCHEIDEN EN 
LEGGEN ONS TOE OP DIÉ ACTIVITEITEN DIE NOODZAKE-
LIJK ZIJN OM HET TOERISME IN VLAANDEREN TE DOEN 
UITGROEIEN TOT EEN PERFORMANTE EN DUURZAME 
ECONOMISCHE SECTOR. 

1
 ONDERSCHEIDENDE    

 BELEVINGEN IN VLAANDEREN  
 EN DEELBESTEMMINGEN

We spelen maximaal in op die toeristische belevingen 
die Vlaanderen en zijn deelbestemmingen uniek maken 
in vergelijking met concurrerende bestemmingen. Het 
onderscheidend karakter van belevingen wordt een 
verdienste.

2 SPREIDING IN DE RUIMTE

Verblijfsduurverlenging van de internationale culturele 
meerwaardezoeker blijft een belangrijke doelstelling. 
Maar om te vermijden dat bestemmingen slachtoffer 
worden van hun eigen succes, moeten we de draag-
kracht in de gaten houden en de ruimtelijke spreiding 
van de internationale bezoekers vergroten. Door toe-
ristische belevingen thematisch met elkaar te verbin-
den en aan meer verschillende plaatsen in Vlaanderen 
te koppelen kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers 
elkaar niet voor de voeten lopen op een beperkt aantal 
plekken.
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3 GEÏNTEGREERDE MARKETINGAANPAK  

Toerisme Vlaanderen kiest voor een geïntegreerde 
marketingstrategie waarbij bestemmingsontwikkeling 
en -promotie perfect op elkaar zijn afgestemd. We 
onderzoeken voor elke beleving en opportuniteit of ver-
dere ontwikkeling nodig is en voor welke doelgroepen in 
welke doelmarkten dat relevant is.

Bestemmingsontwikkeling gebeurt op diverse terrei-
nen in de vorm van hefboomprojecten, kwalitatieve 
dienstverlening en impulsen voor logies, fietsen en 
wandelen. We zetten in op hefboomprojecten met een 
sterk internationaal potentieel en een groot rendement 
voor de maatschappij, de economie en onze toeristische 
ondernemers. We besteden daarbij bijzondere aandacht 
aan infrastructuur in verband met de Vlaamse Meesters 
en de meetingindustrie. 

We voeren bestemmingspromotie naar vrijetijdstoe-
risten én zakelijke toeristen. We bereiken de vrijetijds-
toeristen via indirecte en aanbevelingsmarketing. We 
kiezen daarbij resoluut voor een doorgedreven pers- en 
tradewerking op maat van onze doelgroep via sociale 
media en ons breed internationaal netwerk; daartoe 
gebruiken we de expertise van onze buitenlandkantoren. 
De meetingmarkt bewerken we voornamelijk via directe 
marketing, aangevuld met indirecte en aanbevelings-
marketing. 
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4 VLAANDEREN MAXIMAAL ONTSLUITEN 

Om de internationale bereikbaarheid van Vlaanderen te 
verhogen spant Toerisme Vlaanderen zich samen met 
zijn partners in om nieuwe verbindingen (vliegtuig, HST, 
bus) aan te trekken vanuit huidige en potentieel interes-
sante doelmarkten. We lobbyen bovendien actief voor 
het vereenvoudigen van visumprocedures. 

Internationale bezoekers moeten zich ook binnen Vlaan-
deren optimaal en op een duurzame manier kunnen 
verplaatsen. Daarom zorgen we ervoor dat onze toeristi-
sche topbelevingen en -bestemmingen vlot bereikbaar 
zijn. We zetten daartoe in op multimodale oplossingen 
(bijvoorbeeld het maximaal op elkaar afstemmen van 
verschillende vervoersmogelijkheden).

5 SAMENWERKING VOOR INTERNATIONALE PROMOTIE

Toerisme Vlaanderen wil de samenwerking met publieke en private partners nog verder 
uitbreiden. Samen versterken we de identiteit en economische relevantie van Vlaande-
ren als toeristische bestemming en kunnen we onze middelen nog efficiënter inzetten.

We bouwen een samenwerkingsmodel uit voor internationale promotie. Met dit model 
willen we extra slagkracht (zowel inhoudelijk als financieel) genereren op het vlak van 
internationale promotie. We werken samen met de publieke en private partners die het 
meest geschikt zijn om onze doelstellingen te realiseren en voor wie samenwerken met 
Toerisme Vlaanderen een meerwaarde in de bedrijfsvoering genereert.



6 MEETINGINDUSTRIE VOLUIT ONTWIKKELEN
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We willen het onbenut potentieel van Vlaan-
deren op de meeting- en congresmarkt aanbo-

ren. Daarom zetten we de komende jaren volop in op 
de meetingindustrie, en in het bijzonder op het bewerken  

van de internationale associatiemarkt. Zowel op het vlak van 
bestemmingsontwikkeling als bestemmingspromotie onderne-

men we de nodige acties om Vlaanderen op de kaart te zetten 
als dé bestemming voor internationale meetings, meetcentives  
en congressen. Daarnaast ondersteunen we onze partners om 
Vlaanderen aantrekkelijker te maken in het exhibition-segment.

De rode draad doorheen de MICE-werking is de focus op groei-
sectoren. We zien de meetingindustrie niet louter als een  

lucratief toerismesegment maar als een stuwkracht voor prio-
ritaire economische sectoren binnen onze economie. 



 

7 AMBASSADEURSCHAP

Internationale bezoekers komen op een toeristische bestemming  
in contact met de lokale inwoners en de toeristische stakeholders.  
Deze contacten kleuren een aanzienlijk deel van de totaalervaring van 
de bezoeker aan Vlaanderen mee in. 
 
De gastvrijheid van de bewoners en de klantgerichtheid van de toeris-
tische partners garanderen de bezoekers een kwaliteitsvol en onver-
getelijk verblijf. Daarom is het belangrijk om alle belanghebbenden 
(inwoners, organisaties en ondernemers) sterk te betrekken bij het 
toeristisch beleid. Wie een stem heeft in het toeristisch verhaal, zal zich 
ten opzichte van de internationale bezoeker, ook sneller opstellen als 
toeristische ambassadeur van onze bestemming. Toerisme Vlaanderen 
bouwt daarom een uitgebreid ambassadeursnetwerk uit.
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8
 PARTICIPATIE VAN    

 VLAMINGEN AAN TOERISME  
  VERHOGEN

18

Toerisme Vlaanderen wil samen met alle toeristische 
stake holders het recht op vakantie waar maken voor 
elke Vlaming. Want we geloven in de positieve effecten 
van toerisme en we willen dat iedereen die kan ervaren. 
Vrije tijd en toerisme zijn belangrijk voor lichaam en 
geest. Iemand die zich goed voelt in zijn vel, functio-
neert ook beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, 
kijkt positief naar de samenleving. Iedereen verdient 
vakantie. Samen met het ruime stakeholdersnetwerk 
werd hiervoor een strategisch transitieplan opgesteld. 

We zullen deze strategische transities de komende jaren 
dan ook samen met onze partners via het overlegforum 
sociaal toerisme waar maken. 

Als zou blijken dat er zich dankzij de werking van het 
sociaal toerisme producten en belevingen ontwikkelen 
met internationaal potentieel en als zou blijken dat 
daar ook internationaal vraag naar bestaat, dan zal 
Toerisme Vlaanderen die meenemen in de internationale 
promotie. 
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9  GEÏNTEGREERD KWALITEITSBELEID

Vlaanderen wil uitgroeien tot een hoogstaande, kwalitatieve  
bestemming, volledig in lijn met onze merkwaarde ‘baanbrekend 
vakmanschap’. Inspanningen om de klantentevredenheid te  
verhogen, hebben verschillende positieve effecten: 

 ze verhogen de klantentrouw, de ‘brand loyalty’, en dus de kans 
op herhaalbezoek

 ze versterken de reputatie van Vlaanderen én
 ze bevorderen de kwaliteitsinspanningen van toeristische 

 ondernemingen

Door tevreden bezoekers tot streefdoel te verheffen, ondersteunen 
we het succes van onze partners en versterken we het economisch 
en symbolisch kapitaal van de bestemming Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen ontwikkelt een integraal kwaliteitsbeleid 
voor de bestemming Vlaanderen dat een dubbel doel dient. We zet-
ten in op de kwaliteit van de toeristische beleving (op elk moment 
van de reis) en we streven de duurzame langetermijnontwikkeling 
van de bestemming Vlaanderen na. 
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BIJLAGE

2010-2014 / Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen

Algemene Directie Statistiek
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2014 / Verdeling van de overnachtingen in de kunststeden

Bron: Algemene Directie Statistiek

2014 / Verdeling van de overnachtingen in de Vlaamse regio’s
 TOTAAL VLAAMSE REGIO’S = 9 MILJOEN GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR = 2,5 NACHTEN
 TOTAAL KUST = 8,5 MILJOEN (incl. verhuur) GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR = 4,2 NACHTEN

Bron: Algemene Directie Statistiek

VOEREN

HASPENGOUW

MAASLAND

ANTWERPSE
KEMPEN

BRUGSE
OMMELAND

WESTHOEK

LEIESTREEK
VLAAMSE

ARDENNEN

WAASLANDMEETJESLAND

SCHELDELAND

GROENE
GORDEL

HAGELAND

7%

5%

4%

3%

3%

3%2% 2%

2%

1%

2% HASSELT EN OMGEVING

1% RANDSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN-MECHELEN

2%

LIMBURGSE
KEMPEN

2,8 MLN

30%

1,7 MLN

1,4 MLN

19%

15%

0,7 MLN

ANTWERPEN

1,8
MLN

15%

GENT

1,0
MLN

8%

BRUGGE

1,9
MLN

16%

LEUVEN

0,4
MLN

4%

BRUSSEL

6,6
MLN

55%

MECHELEN

0,2
MLN

2%



21

2014 / Top 10 van de buitenlandse aankomsten naar herkomstland

Bron: Algemene Directie Statistiek

2012 / Aantal meetings en congressen in Vlaanderen
 TOTAAL AANTAL MEETINGS, MEETCENTIVES EN CONGRESSEN IN VLAANDEREN = 115.930

 

Bron: Toerisme Vlaanderen en Westtoer
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2014 / Gemiddelde besteding per meerdaagse meetingdeelnemers per nacht (in €)

 kunststeden en Vlaamse regio's

Logies betaald door deelnemer 70

Overige bestedingen door deelnemer 52

Bestedingen door organisatoren aan venues 94

Bestedingen door organisatoren buiten venues 19

Totaal 235
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259.057
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JAPAN
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ANDERE

1.447.378
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2011 / Tevredenheid van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen
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2014 / Gemiddelde besteding door de recreatieve verblijfstoerist  
 per persoon per nacht  (in €)

kust kunststeden Vlaamse regio's

Logies 28 45 42

Maaltijden, drank en voeding 25 54 26

Attracties en ontspanning 2 9 2

Shopping 9 36 5

Verplaatsingen ter plaatse 1 4 3

Andere uitgaven 0 0 1

Totaal 65 148 79

Bron: Toerisme Vlaanderen, Vlaanderen Vakantieganger en Westtoer

2010-2015 / Positie van Vlaanderen en België op de Nation Brands Index  

Belgie Vlaanderen

2010 19 40

2015 19 39

Bron: The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index

2010-2015 / Positie van Vlaanderen en België op Toerisme Index  

Belgie Vlaanderen

2010 27 45

2015 24 43

Bron: The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index

2004-2014 / Vakantieparticipatie van de Vlaming 

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Totale vakantieparticipatie 75,4% 76,6% 73,7% 74,2% 76,30% 76,5%

Bron: WES

KUST KUNSTSTEDEN VLAAMSE REGIO’S



VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aanbevelingsmarketing: Aanbevelingsmarketing is ervoor 
zorgen dat anderen je bestemming aanbevelen. 

Associatie: Een associatie is een niet-commerciële organi-
satie of vereniging. Voorbeelden van deze niet-commerciële 
organisaties zijn beroepsassociaties, onderwijsinstellingen, 
socio-culturele verenigingen en EU-instellingen. 

Associatiehubs: Een associatiehub is een stad of regio met 
een hoge concentratie aan hoofdkantoren van internatio-
nale associaties. Voorbeelden zijn Brussel, Washington en 
Genève. 

Baanbrekend vakmanschap: Vlamingen worden geken-
merkt door een hands on mentaliteit, eigenzinnigheid, 
duurzaamheid, knowhow en bescheidenheid. Vlaanderen is 
het verhaal van mensen als makers, gedreven door kennis 
en kunde. Gepassioneerde, eigenzinnige mensen die met 
liefde hun vak beoefenen. Mensen die baanbrekend zijn in 
hun vakgebied en internationaal tot de top behoren. Men-
sen van gisteren, vandaag en morgen. Het DNA van Vlaan-
deren vatten we daarom samen in het begrip baanbrekend 
vakmanschap dat voortaan het merkverhaal wordt voor 
alle internationale promotie van Vlaanderen.

Bestemmingsontwikkeling: Bestemmingsontwikkeling is 
het ontwikkelen van de sterke punten van een bestemming 
(land, stad, regio...) teneinde mensen (bedrijven, bezoekers, 
bewoners, studenten) aan te trekken. Die ontwikkeling ge-
beurt door gerichte investeringen in infrastructuur (stenen, 
routes, dataverzameling, apps, evenementen, …) en mensen 
(training, opleiding) en een voortdurende aandacht voor 
het verhogen van de kwaliteit van beiden (monitoring).

Bestemmingspromotie: Bij de promotie van plaatsen 
spreken we over bestemmingspromotie. Promotie is het 
bekendste, want meest zichtbare, onderdeel van marketing 
omdat het op het einde van de procesketen komt. 

Directe marketing: Directe marketing is het direct en 
persoonlijk benaderen van potentiële klanten voor de 
promotie van je product. 

Draagkracht: De maximale hoeveelheid bezoekers die 
gelijktijdig in een toeristische bestemming kan aanwezig 
zijn zonder negatieve invloeden te veroorzaken op de 
fysische, economische en socioculturele waarden van de 
gemeenschap en zonder een noemenswaardige daling in 
de bezoekerstevredenheid te registreren.

Marketing: Marketing is de vraag die je aan je organisa-
tie blijft stellen waarom je wat moet doen voor wie en 
wanneer. 

Meetcentive: Een meetcentive is een meeting gekoppeld 
aan een business incentive. Bijvoorbeeld een teambuilding-
activiteit op de bestemming. 

MICE: het acroniem voor Meetings, Incentives, Conventions 
en Exhibitions/Events. 

Hefboomproject: Een hefboomproject is een project dat, 
vertrekkende vanuit de positionering van Vlaanderen en 
zijn deelbestemmingen ten aanzien van de concurrentie, en 
vanuit de vraag en verwachting van potentiële bezoekers, 
het toeristisch aanbod in Vlaanderen naar een kwalitatief 
hoger niveau tilt. Het is een reden voor de buitenlandse 
bezoeker om naar Vlaanderen te komen of om er langer te 
verblijven en het creëert een duurzaam multiplicatoreffect. 

Indirecte marketing: Bij indirecte marketing benader je 
een potentiële klant niet rechtstreeks maar via een inter-
mediair of tussenpersoon. 

Pre- en posttours: Dit zijn georganiseerde uitstappen voor 
deelnemers van meetings, meetcentives of congressen die 
plaats vinden voor (pre) of na (post) een bijeenkomst. 
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