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Softwaregebruik bij organisaties met gidsenwerking
Wat hebben ze nodig, wat gebruiken ze, en hoe? 

Organisaties met een gidsenwerking zijn tijdens een bezoek aan Vlaanderen vaak het enige aanspreekpunt 

voor toeristen. Juist daarom heeft Toerisme Vlaanderen als doel om hen te begeleiden en ondersteunen. 

Ons project Kwaliteit in Gidsenwerking richt zich op de verhoging van de klanttevredenheid bij bezoekers 

die deelnemen aan gegidste rondleidingen. We ontwikkelen heel wat instrumenten die deze organisaties 

kunnen gebruiken om hun werking te verbeteren. 

Bovendien houden we de vinger aan de pols, om zo in te spelen op de noden en behoeften in het werkveld. 

Daarbij houden we ook rekening met wat deze organisaties juist nodig hebben, en verzamelen we feed-

back over onze instrumenten. Daarnaast onderzoeken we ook algemene tendensen bij deze organisaties.

Een van de domeinen – en de focus van dit onderzoek – is het gebruik van software door organisaties met 

gidsenwerking. We zijn ervan overtuigd dat de juiste digitale tools ervoor zorgen dat zij effectiever kunnen 

werken, en zo hun dienstverlening naar toeristen kunnen versterken.

Kwaliteit is een bewegend doelwit. Het vereist toewijding naar continue verbetering. Het gebruik van de juiste 

software is daarin een belangrijk initiatief, en een grote meerwaarde voor zowel de organisatie als de klant. 

We bevroegen heel wat organisaties. Toch hebben maar 99 respondenten uit de onderzoeksgroep van 390 

organisaties onze vragenlijst volledig ingevuld. Hoewel het daarom moeilijk is om te veralgemenen, zijn we 

wel in staat om de situatie en enkele pijnpunten bloot te leggen. 

Een ding is duidelijk: er is werk aan de winkel. Een significant deel van de organisaties met gidsenwerking 

gebruiken nog geen software, anderen doen dat slechts voor bepaalde deeldomeinen. De grootste les 

die we uit dit onderzoek leren, is dat het softwareaanbod niet bepaald is afgestemd op de noden van de 

organisaties met een gidsenwerking. In dit rapport gaan we in de diepte van het onderzoek, en bieden we 

heel wat cruciale inzichten.  
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Onze methodologie

We bevroegen 390 organisaties. De steekproef bestond onder andere uit toeristische diensten, gidsenverenigingen, 

musea, monumentenorganisaties en rederijen. 99 organisaties vulden onze vragenlijst in. 

Die vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte, waarbij we onder andere peilen naar de grootte van de orga-

nisatie, het aantal rondleidingen en het cliënteel. Vervolgens worden de vragen steeds specifieker, en gericht op 

software. We vragen naar hun noden aan en hun gebruik van software voor het beheer van klantenevaluaties, 

het versturen van bevestigingen en informatie naar klanten, en het beheer van reserveringen, het gidsenbestand 

en het klantenbestand. Zo komen we tot een helder beeld van de situatie in Vlaanderen. 

De onderzoeksgroep

Van de 390 aangeschreven organisaties, vulden 99 onze enquête in. Daarvan bestaat ongeveer 50% uit 

zelfstandige gidsenorganisaties en 50% uit diensten voor toerisme in kleine gemeentes of musea. 

Een groot deel van de bevraagde organisaties (51%) heeft maximaal 20 gidsen. 33 procent heeft dan weer 

tussen 21 en 50 gidsen. Slechts een klein deel van de organisaties (12%) werkt met meer dan 50 gidsen. 

Gevraagd naar het volume aan rondleidingen per jaar, kregen we een grote diversiteit aan antwoorden. 

Een op vijf organisaties geeft maximaal 50 rondleidingen per jaar. Dat zijn vooral kleine organisaties met 

niet meer dan 10 gidsen. De grote middenmoot (42%) geeft tussen 51 en 500 rondleidingen per jaar. Dat zijn 

zowel kleine als grote organisaties. 15% van de bevraagde organisaties geeft meer dan 1.000 rondleidingen 

per jaar. Dat zijn vooral organisaties met meer dan 20 gidsen. 
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De klanten van organisaties met gidsenwerking

Bijna de helft van de rondleidingen wordt georganiseerd voor een lokaal publiek, en enkel in het Neder-

lands. Slechts een vierde van de georganiseerde rondleidingen richt zicht tot een internationaal publiek, en 

wordt aangeboden in meerdere talen. Daarnaast worden er in een vijfde van de gevallen ongeveer evenveel 

rondleidingen voor een internationaal publiek als voor een Nederlandstalig publiek georganiseerd. 

Het overgrote deel (82%) van de rondleidingen wordt georganiseerd voor groepen. Slechts 5% van de 

rondleidingen is bestemd voor individuele klanten. Dat zijn vooral kleine organisaties die zich richten op 

internationale, individuele reizigers. 

Het is ook opvallend dat ongeveer twee derde van de rondleidingen enkel bestemd zijn voor vrijetijdsklan-

ten, en slechts 6% voor zakelijke klanten, waartoe ook scholen behoren. 
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De softwarenoden

Meer dan 2 op 5 organisaties geven aan dat ze niet op zoek zijn naar specifieke software voor de ver-

schillende taken van hun organisatie. 58% zegt juist wel op zoek te zijn naar specifieke software om hun 

werking te ondersteunen. 

Bij de organisaties die aangeven nood te hebben aan software-ondersteuning, blijkt de grootste soft-

warebehoefte te bestaan voor het beheer van klantevaluaties (67%). Bij heel wat organisaties gebeuren die 

evaluaties nog met pen en papier, en worden ze in het beste geval achteraf ingevoerd in een Excel-bestand. 

Daarnaast hebben organisatie ook nood aan software voor het versturen van informatie en het bevestigen 

van reservaties (62%), en voor het beheer van de reserveringen (60%). Verder is er ook een vraag naar in-

formaticaoplossingen voor het beheer van het gidsenbestand (44%) en het klantenbestand (42%).

13% van de respondenten met een nood aan software brachten nog andere ideeën aan, waaronder systemen voor: 

• Kennisdeling en ervaringsuitwisseling onder gidsen

• Het beheer van de beschikbaarheid van de gidsen, met de focus op het optimaal beheer van het gid-

senbestand en het toekennen van rondleidingen

• De opmaak en het versturen van nieuwsbrieven, om een betere communicatie met klanten te bereiken

• Het beheer van de facturatie van gidsen en naar klanten, inclusief een integratie met hun boekhoudsysteem
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Het softwaregebruik

Maken organisaties met gidsenwerking vandaag al gebruik van een (geautomatiseerd) digitaal systeem? 

Zo’n 37% van de organisaties is een volledige geheelonthouder op het vlak van software. Daarvan is wel 

bijna de helft op zoek naar een systeem voor de ondersteuning van een of meerdere functies. 

De overige 63% van de organisaties gebruikt wel minstens één gespecialiseerd softwarepakket. Bij de or-

ganisaties die één of meer softwaresysteem gebruiken, zien we dat softwareoplossingen voor het beheer 

van reserveringen (67%) en het versturen van bevestigingen (62%) populair zijn. Daarnaast wordt software 

ingezet voor het beheer van het gidsenbestand (55%), het beheer van het klantenbestand (42%) en het 

toekennen van opdrachten aan gidsen (39%). Opvallend is dat slechts 25% van de ‘software-adepten’ een 

softwareoplossing gebruikt voor het beheer van klantenevaluaties. Dat is tegelijk de functie waarnaar de 

grootste vraag is voor een digitaal systeem. 

 

Beheer van het gidsenbestand

33 procent van de bevraagde organisaties gebruikt software voor het beheer van het gidsenbestand. Onder 

hen beheert 52% het gidsenbestand handmatig in een standaard softwarepakket, zoals Microsoft Access en 

Microsoft Excel. 36% gebruikt hiervoor een specifiek softwarepakket. Dat zijn in de meeste gevallen grote 

organisaties met meer dan 20 gidsen en meer dan 500 rondleidingen per jaar. Sommige gidsenorganisaties 

en musea (9%) doen beroep op een externe organisatie voor het beheer van hun gidsenbestand. In de 

meeste gevallen gaat het om een centrale dienst, zoals een dienst voor toerisme of een boekingscentrale. 
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50% van de organisaties die gebruik maken van een specifiek softwarepakket, hebben een op maat ge-

maakte oplossing. De andere organisaties gebruiken standaardpakketten. Opvallend is wel dat zij aangeven 

dat de software niet volledig aan hun behoeften voldoet. Zo is matching van gidsen met klanten/groepen 

in sommige pakketten niet mogelijk, andere pakketten zijn dan weer te ingewikkeld, en voor maatwerk is 

er vaak een extra investering nodig. 

Beheer van reserveringen

40% van de bevraagde organisaties gebruikt een digitale oplossing voor het beheer van reserveringen. Zo’n 

48% onder hen gebruikt een specifiek softwarepakket. Twee derden onder hen organiseert meer dan 500 

rondleidingen per jaar.  In 35% van de gevallen wordt het beheer van de reserveringen handmatig gedaan, 

in MS Office Access of Excel. 13% beroept zich op een externe organisatie voor het beheer van de reserve-

ringen. Ook hier gaat het om een centrale dienst. 5 procent gebruikt dan weer andere oplossingen, meer 

specifiek Google Agenda en Google Drive.

Bij de organisaties die een specifiek softwarepakket gebruiken, heeft zo’n 37% een op maat gemaakte soft-

ware. Dat zijn zowel grote als kleine organisaties. De overige organisaties gebruiken software die op de markt 

beschikbaar is. In veel gevallen sluit de software niet helemaal aan bij de werking van de organisaties. 



TOERISMEVLAANDEREN

7

Bevestigingen en informatie sturen naar klanten

37% van de bevraagde organisaties geeft aan een digitaal systeem te gebruiken voor het versturen van 

bevestigingen en informatie naar klanten. Iets minder dan de helft daarvan (43%) gebruikt daarvoor een 

specifiek softwarepakket. Dat zijn voornamelijk organisaties die meer dan 500 rondleidingen per jaar or-

ganiseren. Maar liefst 38% stelt hiervoor handmatig samengestelde e-mails of brieven samen. 1 op 10 doet 

hiervoor beroep op een externe partner, en 1 op 20 doet het via een CRM-systeem. 

Bij de organisaties die met een specifiek softwarepakket werken, maakt 38% gebruik van een op maat 

gemaakt pakket. De anderen gebruiken standaardoplossingen. 

Toekennen van opdrachten aan gidsen 

23% procent van de organisaties met gidsenwerking doet beroep op een digitale oplossing voor het toe-

kennen van opdrachten aan gidsen. Vooral de grote organisaties maken gebruik van een specifiek soft-

warepakket (35%). Een derde van de organisaties kent de opdrachten aan gidsen echter handmatig toe, 

en maakt dus zelf de match tussen klant en gids. 17% van deze organisaties doet beroep op een externe 

organisatie, en 13% kent de opdrachten aan gidsen op een andere manier toe. 
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Beheer van klantenevaluaties

Slechts 15% van de organisaties met gidsenwerking gebruikt daarvoor een digitaal systeem. Dat is zeer 

laag. Dat kan er enerzijds op wijzen dat er nog steeds veel evaluaties met pen en papier gebeuren. Het is 

hier dan nog de vraag wat er gebeurt met de verwerking ervan. Anderzijds is het mogelijk dat er nog heel 

wat organisaties geen klantenevaluaties doen.

Organisaties die hiervoor wel software gebruiken, doen dat in 33% van de gevallen met een specifiek soft-

warepakket. In 27% van de gevallen wordt het handmatig ingevoerd, bijvoorbeeld in MS Office Excel. 13% 

van de organisaties beroept zich dan weer op externe partners, zoals Tripadvisor en ruim 1 op 4 organisa-

ties beheert de klantenevaluaties nog op een andere manier. 

Beheer van klantenbestand

25% van de organisaties gebruikt een digitaal systeem voor de opbouw en het beheer van het klanten-

bestand. Het merendeel daarvan (56%) gebruikt hiervoor een specifieke software. Dat zijn zowel grote als 

kleine organisaties. Bijzonder is wel dat meer dan 1 op 4 het klantenbestand handmatig beheert, en daar-

bij gaat het ook om organisaties met meer dan 1000 rondleidingen per jaar. 8% doet beroep op externe 

partners, en evenveel organisaties gebruiken een andere manier voor het beheer van hun klantenbestand. 
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Conclusies

Er zijn verbetermogelijkheden, dat is duidelijk. De adoptie van digitale systemen bij organisaties 

met gidsenwerking is laag. Dat heeft verschillende redenen. De belangrijkste is het feit dat veel 

organisaties niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Bovendien is ook de prijs een groot 

struikelblok, hoewel de meeste organisaties vandaag nog veel tijd, energie en geld steken in het uit-

voeren van deze taken op een handmatige manier. Onbekend is onbemind. De kracht van digitale 

oplossingen is nog voor een groot deel onontgonnen terrein. En juist daar ligt de grootste winst. 

Het is daarentegen wel belangrijk te stellen dat geen enkele oplossing voor de volle 100% voldoet 

aan de noden en wensen van de organisaties met gidsenwerking. De op maat gemaakte systemen, 

die door kleine en grote organisaties worden ingezet, krijgen wel een hoge tevredenheid – gemid-

deld 8,25 op 10. 

Er lijkt geen standaardoplossing te bestaan voor de hele werking, maar er zijn wel standaardsys-

temen die veelzijdig ingezet kunnen worden. De respondenten in ons onderzoek vermelden 15 

verschillende systemen, waarvan de top 3 de volgende zijn: 

• IREC, met een tevredenheid van 7 op 10. 

•  Recreatex, met een tevredenheid van 6,81 op 10. Dit systeem wordt als ingewikkeld ervaren, 

maar de oplossing is wel volledig én er is een goede ondersteuning. 

•  Adsolut heeft een tevredenheid van 6,6 op 10. Het grote voordeel is dat alles in één systeem 

kan gebeuren: het beheer van de gidsen, reservaties en klanten. De matching van de gidsen 

kan echter niet gebeuren, omdat gidsen zichzelf moeten inboeken. Bovendien kunnen specifieke 

wensen in reservaties, die bij organisaties met gidsenwerking meer regel dan uitzondering zijn, 

moeilijk in dit systeem ingegeven worden. Het systeem focust overigens vooral op reserveringen 

en minder op het beheer van klantengegevens, waardoor dit laatste vaak wanordelijk wordt. 

Het is duidelijk dat je als organisatie voldoende onderzoek moet doen om het juiste systeem te 

vinden, hetzij binnen de bestaande systemen, hetzij in de vorm van een op maat gemaakt systeem. 

Ook wij gaan verder op zoek naar meer inzichten om zo de organisaties met gidsenwerking beter 

te kunnen informeren. Wordt vervolgd. 
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BIJLAGE

BEVRAGING ORGANISATIES MET GIDSENWERKING  
ROND SOFTWARE-GEBRUIK 

 

Deze bevraging kadert in het programma ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’, waarmee Toerisme Vlaanderen orga-

nisaties met gidsenwerking begeleidt en ondersteunt in het verhogen van hun klantentevredenheid. 

 

Toerisme Vlaanderen doet graag beroep op organisaties uit de sector om accurate informatie te verkrijgen 

over het huidige werkveld. Daarom vragen wij u om deel te nemen aan onderstaande online bevraging die 

peilt naar het gebruik van softwaresystemen binnen organisaties met gidsenwerking.  

 

Met uw medewerking kan Toerisme Vlaanderen organisaties met gidsenwerking een overzicht schenken 

van de bestaande systemen met hun voor- en nadelen. Op basis van de resultaten van deze bevraging zal 

eveneens bekeken worden welke opleidingen rond deze thematiek relevant kunnen zijn.  

 

Indien u zelf niet vertrouwd bent met de software-systemen die binnen uw organisatie in gebruik zijn, is 

het aangewezen om gedetailleerde inlichtingen in te winnen bij uw informatica-aanspreekpunt alvorens de 

vragenlijst in te vullen of de vragenlijst door deze persoon te laten invullen. 

 

Het invullen van deze bevraging neemt zo’n 15 minuten in beslag indien u de gevraagde informatie bij de 

hand hebt. De resultaten worden volledig anoniem verwerkt.  

Achteraan in de bevraging voorzien we de mogelijkheid om opmerkingen of bedenkingen te formuleren. 

We danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking. 
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Organisatie: 

Contactpersoon: 

GROOTTE VAN DE ORGANISATIE: 

1. Hoeveel gidsen zijn er actief binnen de organisatie? 

0 - 5 

6 - 10 

11 - 20 

21 - 50 

> 50 

onbekend 

2. Hoeveel rondleidingen worden er bij de organisatie per jaar geboekt?

 

0 - 50 

51 - 100 

101 - 500 

501 - 1000  

> 1000 

onbekend

CLIËNTEEL VAN DE ORGANISATIE:  

3.  Het merendeel van de rondleidingen wordt georganiseerd voor:  

internationaal publiek (rondleidingen worden in meerdere talen aangeboden). 

lokaal publiek (rondleidingen worden enkel in het Nederlands aangeboden). 

ongeveer evenveel rondleidingen voor een internationaal als voor een Nederlandstalig publiek. 

onbekend 

4.  Het merendeel van de rondleidingen wordt georganiseerd voor:  

groepen. 

individuele klanten. 

ongeveer evenveel rondleidingen voor groepen als voor individuele klanten. 

onbekend 
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5. Het merendeel van de rondleidingen wordt georganiseerd voor:  

leisure / vrijetijdsklanten. 

business / zakelijke klanten. 

ongeveer evenveel rondleidingen voor vrijetijds- als voor zakelijke klanten. 

onbekend 

6. Voor welke van onderstaande taken is uw organisatie (nog) op zoek naar een geschikt (geautoma-

tiseerd) digitaal systeem? (meerdere antwoorden mogelijk) 

beheer van gidsenbestand 

beheer van reserveringen 

versturen van bevestigingen en informatie naar klanten 

toekennen van opdrachten aan gidsen (matchen van gids met klant) 

beheer van klantenevaluaties. 

beheer van klantenbestand 

geen van bovenstaande opties 

andere: 

 

7. Voor welke van onderstaande taken maakt uw organisatie op dit moment reeds gebruik van een 

(geautomatiseerd) digitaal systeem? (meerdere antwoorden mogelijk) 

beheer van gidsenbestand 

beheer van reserveringen 

versturen van bevestigingen en informatie naar klanten 

toekennen van opdrachten aan gidsen (matchen van gids met klant) 

beheer van klantenevaluaties 

beheer van klantenbestand 

geen van bovenstaande opties 

andere: 
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BEHEER VAN HET GIDSENBESTAND (ENKEL INDIEN AANGEDUID BIJ VRAAG 7) 

U geeft aan over een (geautomatiseerd) digitaal systeem te beschikken voor het beheren van uw gidsenbestand. 

8. Welk systeem gebruikt uw organisatie hiervoor? 

Een externe organisatie doet het (digitale) beheer van ons gidsenbestand. 

Wij beheren ons gidsenbestand handmatig (in MS Office Access, Excel,…). 

Wij gebruiken een specifiek softwarepakket. (indien aangevinkt, ga naar vraag 9)

Onbekend 

Wij beheren ons gidsenbestand op een andere manier dan hierboven wordt gesuggereerd, namelijk: 

 9. Welk specifiek software-pakket gebruikt u voor het beheer van uw gidsenbestand?  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 8) 

10. Het specifieke software-pakket dat u gebruikt voor het beheer van uw gidsenbestand  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 8) 

is een gratis toepassing / freeware. 

is een standaard software-pakket waarop onze organisatie een licentie nam. 

is een standaard software-pakket dat door de organisatie werd aangekocht. 

is software die op maat werd gemaakt en waarop onze organisatie een licentie nam. 

is software die op maat werd gemaakt en door de organisatie werd aangekocht. 

Ik weet niet welke software mijn organisatie gebruikt. 

behoort niet tot één van bovenstaande categorieën:
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11. Hoeveel betaalt u maandelijks voor het gebruik van deze software (licentie, onderhoud, technische 

ondersteuning)? (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 8) 

Onbekend 

0 – 10 euro 

11 – 30 euro  

31 – 50 euro 

51 - 100 euro 

> 100 euro   

Geen licentiekost, de software 

werd aangekocht. 

12. Hoe zou u uw algemene tevredenheid over deze software quoteren op een schaal van 0 tot 10, 

waarbij 0 de slechtste score is en u de software m.a.w. absoluut niet zou aanbevelen en waarbij 

10 de beste score is en u de software m.a.w. zeer zeker zou aanbevelen.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 8) 

 neutraal 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Indien u wenst kan u uw score verduidelijken. 

13. Welke specifieke positieve of negatieve aspecten van deze software wenst u nog te benadrukken? 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 8) 
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BEHEER VAN RESERVERINGEN (ENKEL INDIEN AANGEDUID BIJ VRAAG 7)

 

U geeft aan over een (geautomatiseerd) digitaal systeem te beschikken voor het beheren van uw reserve-

ringen. 

14. Welk systeem gebruikt uw organisatie hiervoor? 

Een externe organisatie doet het (digitale) beheer van de reserveringen van onze rondleidingen. 

Wij beheren onze reserveringen handmatig (in MS Office Access, Excel,…). 

Wij gebruiken een specifiek softwarepakket  [Symbool] indien aangevinkt, ga naar vraag 15 

Onbekend 

Wij beheren ons gidsenbestand op een andere manier dan hierboven wordt gesuggereerd, namelijk: 

 

15. Welk specifiek software-pakket gebruikt u voor het beheer van uw reserveringen?  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 14) 

 

16. Het specifieke software-pakket dat u gebruikt voor het beheer van uw reserveringen  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 14) 

is een gratis toepassing / freeware. 

is een standaard software-pakket waarop onze organisatie een licentie nam. 

is een standaard software-pakket dat door de organisatie werd aangekocht. 

is software die op maat werd gemaakt en waarop onze organisatie een licentie nam. 

is software die op maat werd gemaakt en door de organisatie werd aangekocht. 

Ik weet niet welke software mijn organisatie gebruikt. 

behoort niet tot één van bovenstaande categorieën:
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 17. Hoeveel betaalt u maandelijks voor het gebruik van deze software (licentie, onderhoud, techni-

sche ondersteuning)? (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 14) 

Onbekend 

0 – 10 euro 

11 – 30 euro  

31 – 50 euro 

51 - 100 euro 

> 100 euro   

Geen licentiekost, de software 

werd aangekocht. 

18. Hoe zou u uw algemene tevredenheid over deze software quoteren op een schaal van 0 tot 10, 

waarbij 0 de slechtste score is en u de software m.a.w. absoluut niet zou aanbevelen en waarbij 

10 de beste score is en u de software m.a.w. zeer zeker zou aanbevelen. (enkel indien optie 3 aan-

geduid bij vraag 14) 

 neutraal 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Indien u wenst kan u uw score verduidelijken: 

 

19. Welke specifieke positieve of negatieve aspecten van deze software wenst u nog te benadrukken? 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 14) 
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VERSTUREN VAN BEVESTIGINGEN EN INFORMATIE NAAR KLANTEN (ENKEL INDIEN AANGEDUID BIJ VRAAG 7) 

U geeft aan over een (geautomatiseerd) digitaal systeem te beschikken voor het versturen van bevestigingen 

en informatie naar klanten. 

20. Welk systeem gebruikt uw organisatie hiervoor? 

Een externe organisatie doet de bevestiging van reserveringen naar onze klanten. 

Wij sturen de bevestigingen en informatie via een handmatig samengestelde e-mail of brief. 

Wij gebruiken een specifiek softwarepakket (indien aangevinkt, ga naar vraag 21)

Onbekend 

Wij sturen de bevestiging naar onze klanten op een andere manier dan hierboven wordt gesuggereerd, 

namelijk: 

 

21. Welk specifiek software-pakket gebruikt u voor het versturen van bevestigingen en informatie 

naar klanten. (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 20) 

22. Het specifieke software-pakket dat u gebruikt voor het versturen van bevestigingen en informatie 

naar klanten (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 20) 

is een gratis toepassing / freeware. 

is een standaard software-pakket waarop onze organisatie een licentie nam. 

is een standaard software-pakket dat door de organisatie werd aangekocht. 

is software die op maat werd gemaakt en waarop onze organisatie een licentie nam. 

is software die op maat werd gemaakt en door de organisatie werd aangekocht. 

Ik weet niet welke software mijn organisatie gebruikt. 

behoort niet tot één van bovenstaande categorieën:
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23. Hoeveel betaalt u maandelijks voor het gebruik van deze software (licentie, onderhoud, technische 

ondersteuning)? (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 20) 

Onbekend 

0 – 10 euro 

11 – 30 euro  

31 – 50 euro 

51 - 100 euro 

> 100 euro   

Geen licentiekost, de software 

werd aangekocht. 

24. Hoe zou u uw algemene tevredenheid over deze software quoteren op een schaal van 0 tot 10, 

waarbij 0 de slechtste score is en u de software m.a.w. absoluut niet zou aanbevelen en waarbij 

10 de beste score is en u de software m.a.w. zeer zeker zou aanbevelen.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 20) 

 neutraal 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Indien u wenst kan u uw score verduidelijken: 

 

25. Welke specifieke positieve of negatieve aspecten van deze software wenst u nog te benadrukken? 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 20) 
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TOEKENNEN VAN OPDRACHTEN AAN GIDSEN (ENKEL INDIEN AANGEDUID BIJ VRAAG 7) 

U geeft aan over een (geautomatiseerd) digitaal systeem te beschikken voor het toekennen van opdrachten 

aan gidsen, met andere woorden om de match te maken tussen klant en gids? 

26. Welk systeem gebruikt uw organisatie hiervoor? 

Een externe organisatie maakt voor ons de match tussen klant en gids. 

Wij zorgen volledig autonoom en handmatig voor het toekennen van opdrachten aan gidsen en het 

maken van de match tussen klant en gids. 

Wij gebruiken een specifiek softwarepakket. (indien aangevinkt, ga naar vraag 27) 

Onbekend 

Wij kennen de opdrachten toe aan onze gidsen op een andere manier dan hierboven wordt gesuggereerd, 

namelijk: 

 

27. Welk specifiek software-pakket gebruikt u voor het toekennen van opdrachten aan gidsen.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 26) 

 

28. Het specifieke software-pakket dat u gebruikt voor het toekennen van opdrachten aan gidsen 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 26) 

is een gratis toepassing / freeware. 

is een standaard software-pakket waarop onze organisatie een licentie nam. 

is een standaard software-pakket dat door de organisatie werd aangekocht. 

is software die op maat werd gemaakt en waarop onze organisatie een licentie nam. 

is software die op maat werd gemaakt en door de organisatie werd aangekocht. 

Ik weet niet welke software mijn organisatie gebruikt. 

behoort niet tot één van bovenstaande categorieën:



TOERISMEVLAANDEREN

20

 29.Hoeveel betaalt u maandelijks voor het gebruik van deze software (licentie, onderhoud, technische 

ondersteuning)? (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 26) 

Onbekend 

0 – 10 euro 

11 – 30 euro  

31 – 50 euro 

51 - 100 euro 

> 100 euro   

Geen licentiekost, de software 

werd aangekocht. 

30. Hoe zou u uw algemene tevredenheid over deze software quoteren op een schaal van 0 tot 10, 

waarbij 0 de slechtste score is en u de software m.a.w. absoluut niet zou aanbevelen en waarbij 

10 de beste score is en u de software m.a.w. zeer zeker zou aanbevelen.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 26) 

 neutraal 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indien u wenst kan u uw score verduidelijken. 

 

31. Welke specifieke positieve of negatieve aspecten van deze software wenst u nog te benadrukken? 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 26) 



TOERISMEVLAANDEREN

21

BEHEER VAN KLANTENEVALUATIES (ENKEL INDIEN AANGEDUID BIJ VRAAG 7) 

U geeft aan over een (geautomatiseerd) digitaal systeem te beschikken voor het beheer van klantenevalu-

aties? 

32. Welk systeem gebruikt uw organisatie hiervoor? 

Een externe organisatie doet het (digitale) beheer van de klantenevaluaties (vb. via Tripadvisor,…). 

Wij beheren onze klantenevaluaties handmatig (op papier, in excel,…) 

Wij gebruiken een specifiek softwarepakket. [Symbool] indien aangevinkt, ga naar vraag 33 

Onbekend 

Wij beheren onze klantenevaluaties op een andere manier dan hierboven wordt gesuggereerd, namelijk: 

 

33. Welk specifiek software-pakket gebruikt u voor het beheer van klantenevaluaties.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 32) 

 34. Het specifieke software-pakket dat u gebruikt voor het beheer van klantenevaluaties 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 32) 

is een gratis toepassing / freeware. 

is een standaard software-pakket waarop onze organisatie een licentie nam. 

is een standaard software-pakket dat door de organisatie werd aangekocht. 

is software die op maat werd gemaakt en waarop onze organisatie een licentie nam. 

is software die op maat werd gemaakt en door de organisatie werd aangekocht. 

Ik weet niet welke software mijn organisatie gebruikt. 

behoort niet tot één van bovenstaande categorieën:
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35. Hoeveel betaalt u maandelijks voor het gebruik van deze software (licentie, onderhoud, techni-

sche ondersteuning)? (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 32) 

Onbekend 

0 – 10 euro 

11 – 30 euro  

31 – 50 euro 

51 - 100 euro 

> 100 euro   

Geen licentiekost, de software 

werd aangekocht. 

36. Hoe zou u uw algemene tevredenheid over deze software quoteren op een schaal van 0 tot 10, 

waarbij 0 de slechtste score is en u de software m.a.w. absoluut niet zou aanbevelen en waarbij 

10 de beste score is en u de software m.a.w. zeer zeker zou aanbevelen.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 32) 

 neutraal 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Indien u wenst kan u uw score verduidelijken. 

 

37. Welke specifieke positieve of negatieve aspecten van deze software wenst u nog te benadrukken? 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 32) 
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BEHEREN VAN KLANTENBESTAND (ENKEL INDIEN AANGEDUID BIJ VRAAG 7) 

U geeft aan over een (geautomatiseerd) digitaal systeem te beschikken voor het beheer van uw klanten-

bestand? 

38. Welk systeem gebruikt uw organisatie hiervoor? 

Een externe organisatie doet het (digitale) beheer van ons klantenbestand. 

Wij beheren ons klantenbestand handmatig (op papier, in excel,…) 

Wij gebruiken een specifiek softwarepakket. [Symbool] indien aangevinkt, ga naar vraag 39 

Onbekend 

Wij beheren ons klantenevaluaties op een andere manier dan hierboven wordt gesuggereerd, namelijk:

 

 

39. Welk specifiek software-pakket gebruikt u voor het beheer van uw klantenbestand.  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 38) 

 

 40. Het specifieke software-pakket dat u gebruikt voor het beheer van uw klantenbestand  

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 38) 

is een gratis toepassing / freeware. 

is een standaard software-pakket waarop onze organisatie een licentie nam. 

is een standaard software-pakket dat door de organisatie werd aangekocht. 

is software die op maat werd gemaakt en waarop onze organisatie een licentie nam. 

is software die op maat werd gemaakt en door de organisatie werd aangekocht. 

Ik weet niet welke software mijn organisatie gebruikt. 

behoort niet tot één van bovenstaande categorieën:
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41. Hoeveel betaalt u maandelijks voor het gebruik van deze software (licentie, onderhoud, technische 

ondersteuning)? (enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 38) 

Onbekend 

0 – 10 euro 

11 – 30 euro  

31 – 50 euro 

51 - 100 euro 

> 100 euro   

Geen licentiekost, de software 

werd aangekocht. 

42. Hoe zou u uw algemene tevredenheid over deze software quoteren op een schaal van 0 tot 10, 

waarbij 0 de slechtste score is en u de software m.a.w. absoluut niet zou aanbevelen en waarbij 

10 de beste score is en u de software m.a.w. zeer zeker zou aanbevelen. (enkel indien optie 3 aan-

geduid bij vraag 38) 

 neutraal 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indien u wenst kan u uw score verduidelijken. 

 

43. Welke specifieke positieve of negatieve aspecten van deze software wenst u nog te benadrukken? 

(enkel indien optie 3 aangeduid bij vraag 38) 

 

44. Indien u nog opmerkingen of bedenkingen heeft bij het onderwerp van deze bevraging, dan kan u 

deze hier nog kwijt. 
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COLOFON

Deze tekst is mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de diverse organisaties met een gidsenwerking 

in Vlaanderen en Brussel die deelnamen aan de bevraging. Toerisme Vlaanderen wil deze organisaties uit-

drukkelijk bedanken voor het verschaffen van hun input.

REDACTIE: Lies Boonen

COPYWRITING: Sam De Cock

UITGAVE: november 2017

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: TOERISMEVLAANDEREN - Peter De Wilde, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

DEPOTNUMMER: D/2018/5635/13/1


	organisatie: 
	contactpersoon: 
	Selectievakje 1: Off
	Selectievakje 2: Off
	Selectievakje 3: Off
	Selectievakje 4: Off
	Selectievakje 5: Off
	Selectievakje 6: Off
	Selectievakje 13: Off
	Selectievakje 14: Off
	Selectievakje 15: Off
	Selectievakje 16: Off
	Selectievakje 17: Off
	Selectievakje 18: Off
	Selectievakje 19: Off
	Selectievakje 20: Off
	Selectievakje 7: Off
	Selectievakje 8: Off
	Selectievakje 9: Off
	Selectievakje 10: Off
	Selectievakje 11: Off
	Selectievakje 12: Off
	Selectievakje 21: Off
	Selectievakje 22: Off
	Selectievakje 23: Off
	Selectievakje 24: Off
	Selectievakje 25: Off
	Selectievakje 26: Off
	Selectievakje 27: Off
	Selectievakje 28: Off
	Selectievakje 29: Off
	Selectievakje 30: Off
	Selectievakje 31: Off
	Selectievakje 32: Off
	Selectievakje 33: Off
	Selectievakje 34: Off
	Selectievakje 35: Off
	Selectievakje 36: Off
	Selectievakje 37: Off
	Selectievakje 38: Off
	Selectievakje 39: Off
	contactpersoon 2: 
	contactpersoon 3: 
	Selectievakje 40: Off
	Selectievakje 41: Off
	Selectievakje 42: Off
	Selectievakje 43: Off
	Selectievakje 44: Off
	contactpersoon 4: 
	Selectievakje 45: Off
	contactpersoon 5: 
	Selectievakje 46: Off
	Selectievakje 47: Off
	Selectievakje 48: Off
	Selectievakje 49: Off
	Selectievakje 50: Off
	Selectievakje 51: Off
	contactpersoon 6: 
	Selectievakje 52: Off
	Selectievakje 53: Off
	Selectievakje 54: Off
	Selectievakje 55: Off
	Selectievakje 56: Off
	Selectievakje 57: Off
	Selectievakje 58: Off
	contactpersoon 7: 
	contactpersoon 8: 
	Selectievakje 59: Off
	Selectievakje 60: Off
	Selectievakje 61: Off
	Selectievakje 62: Off
	Selectievakje 63: Off
	Selectievakje 64: Off
	Selectievakje 65: Off
	Selectievakje 66: Off
	Selectievakje 67: Off
	Selectievakje 68: Off
	Selectievakje 69: Off
	Selectievakje 70: Off
	Selectievakje 71: Off
	Selectievakje 72: Off
	Selectievakje 73: Off
	Selectievakje 74: Off
	Selectievakje 75: Off
	contactpersoon 9: 
	Selectievakje 76: Off
	contactpersoon 10: 
	Selectievakje 77: Off
	Selectievakje 78: Off
	Selectievakje 79: Off
	Selectievakje 80: Off
	Selectievakje 81: Off
	Selectievakje 82: Off
	contactpersoon 11: 
	Selectievakje 83: Off
	Selectievakje 84: Off
	Selectievakje 85: Off
	Selectievakje 86: Off
	Selectievakje 87: Off
	Selectievakje 88: Off
	Selectievakje 89: Off
	contactpersoon 12: 
	Selectievakje 90: Off
	Selectievakje 91: Off
	Selectievakje 92: Off
	Selectievakje 93: Off
	Selectievakje 94: Off
	Selectievakje 95: Off
	Selectievakje 96: Off
	Selectievakje 97: Off
	Selectievakje 98: Off
	Selectievakje 99: Off
	Selectievakje 100: Off
	Selectievakje 101: Off
	contactpersoon 13: 
	Selectievakje 102: Off
	Selectievakje 103: Off
	Selectievakje 104: Off
	Selectievakje 105: Off
	Selectievakje 106: Off
	Selectievakje 107: Off
	contactpersoon 14: 
	contactpersoon 15: 
	Selectievakje 108: Off
	Selectievakje 109: Off
	Selectievakje 110: Off
	Selectievakje 111: Off
	Selectievakje 112: Off
	Selectievakje 113: Off
	contactpersoon 16: 
	Selectievakje 114: Off
	Selectievakje 115: Off
	Selectievakje 116: Off
	Selectievakje 117: Off
	Selectievakje 118: Off
	Selectievakje 119: Off
	Selectievakje 120: Off
	contactpersoon 19: 
	Selectievakje 121: Off
	Selectievakje 122: Off
	Selectievakje 123: Off
	Selectievakje 124: Off
	Selectievakje 125: Off
	Selectievakje 126: Off
	Selectievakje 127: Off
	Selectievakje 128: Off
	Selectievakje 129: Off
	Selectievakje 130: Off
	Selectievakje 131: Off
	Selectievakje 132: Off
	contactpersoon 20: 
	Selectievakje 133: Off
	Selectievakje 134: Off
	Selectievakje 135: Off
	Selectievakje 136: Off
	Selectievakje 137: Off
	Selectievakje 138: Off
	contactpersoon 22: 
	contactpersoon 23: 
	contactpersoon 24: 
	Selectievakje 139: Off
	Selectievakje 140: Off
	Selectievakje 141: Off
	Selectievakje 142: Off
	Selectievakje 143: Off
	Selectievakje 144: Off
	Selectievakje 145: Off
	Selectievakje 146: Off
	Selectievakje 147: Off
	Selectievakje 148: Off
	Selectievakje 149: Off
	Selectievakje 150: Off
	Selectievakje 151: Off
	contactpersoon 25: 
	Selectievakje 152: Off
	Selectievakje 153: Off
	Selectievakje 154: Off
	Selectievakje 155: Off
	Selectievakje 156: Off
	Selectievakje 157: Off
	Selectievakje 158: Off
	Selectievakje 159: Off
	Selectievakje 160: Off
	Selectievakje 161: Off
	Selectievakje 162: Off
	Selectievakje 163: Off
	contactpersoon 26: 
	Selectievakje 164: Off
	Selectievakje 165: Off
	Selectievakje 166: Off
	Selectievakje 167: Off
	Selectievakje 168: Off
	contactpersoon 27: 
	Selectievakje 169: Off
	contactpersoon 28: 
	Selectievakje 170: Off
	Selectievakje 171: Off
	Selectievakje 172: Off
	Selectievakje 173: Off
	Selectievakje 174: Off
	Selectievakje 175: Off
	contactpersoon 29: 
	Selectievakje 176: Off
	Selectievakje 177: Off
	Selectievakje 178: Off
	Selectievakje 179: Off
	Selectievakje 180: Off
	Selectievakje 181: Off
	Selectievakje 182: Off
	contactpersoon 30: 
	Selectievakje 183: Off
	Selectievakje 184: Off
	Selectievakje 185: Off
	Selectievakje 186: Off
	Selectievakje 187: Off
	Selectievakje 188: Off
	Selectievakje 189: Off
	Selectievakje 190: Off
	Selectievakje 191: Off
	Selectievakje 192: Off
	Selectievakje 193: Off
	Selectievakje 194: Off
	contactpersoon 31: 
	Selectievakje 195: Off
	Selectievakje 196: Off
	Selectievakje 197: Off
	Selectievakje 198: Off
	Selectievakje 199: Off
	contactpersoon 32: 
	Selectievakje 200: Off
	contactpersoon 33: 
	Selectievakje 201: Off
	Selectievakje 202: Off
	Selectievakje 203: Off
	Selectievakje 204: Off
	Selectievakje 205: Off
	Selectievakje 206: Off
	contactpersoon 34: 
	Selectievakje 207: Off
	Selectievakje 208: Off
	Selectievakje 209: Off
	Selectievakje 210: Off
	Selectievakje 211: Off
	Selectievakje 212: Off
	Selectievakje 213: Off
	contactpersoon 35: 
	Selectievakje 214: Off
	Selectievakje 215: Off
	Selectievakje 216: Off
	Selectievakje 217: Off
	Selectievakje 218: Off
	Selectievakje 219: Off
	Selectievakje 220: Off
	Selectievakje 221: Off
	Selectievakje 222: Off
	Selectievakje 223: Off
	Selectievakje 224: Off
	Selectievakje 225: Off
	contactpersoon 36: 
	contactpersoon 37: 
	Selectievakje 226: Off


