
Inspiratiedagfamilievriendelijkelogies



Op het programma
• 10.45 uur: ‘belang van online promotie’, door Laura Terlaeken van Crushing Content
• 12.15 uur: lunch
• 13.15 uur: ‘voorstelling aanbod en aanpak voor familie’, door gastvrouw Els, Hoeve Maedelstede / Driehoekshoeve
• 14.15 uur: pauze
• 14.30 uur: praktische tips voor familievriendelijke logies door Sara Lefèvre, Toerisme Vlaanderen
• 15.45 uur: einde van de dag
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• Gastvrij en klantvriendelijk
• Economische return

• Families = grootste doelgroep in de recreatieve reismarkt
• Dankbaar publiek: keren terug of raden aan
• Laaghangend fruit
• Invulling laag seizoen door locals

• Kinderen zijn je eerlijkste gasten
• Kinderen zijn volwaardige gasten
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Waarom inzetten opFamilies?

Bezoekers van de toekomst!



• Uitgereikt door Toerisme Vlaanderen
• Op basis van objectieve screening
• I.s.m. Inter Vlaanderen
• 2x per jaar labelcommissie
• Meer dan één niveau

• A  Basistoegankelijk
• A+  Comfortabel toegankelijk

• Screening aanvragen via toegankelijk@toerismevlaanderen.be

Vlaams label voor toegankelijk toerisme



Extra promotie op website en via brochures



Begeleidingstraject zorglogies
• In 2022
• Kick-off tijdens Lerend Netwerk op 16 december
• Doelgroep: logies die reeds over een A en A+ label beschikken en die al dan niet reeds extra zorgomkadering aanbieden
• Doel: ondersteuning van zorglogies door zowel plenaire als individuele coaching op maat d.m.v. vormingssessies/-dagen, verspreid in 2022



Logiespremie
= investeringssubsidie aan erkende toeristische logiezen
- Thema’s nog niet gekend. Vorige jaren: familievriendelijkheid, toegankelijkheid, camperplaatsen
- Hoe op de hoogte? 

- via mailing naar erkende logies
- via onze nieuwsbrief waarop je je kan inschrijven: www.toerismevlaanderen.be/inschrijven-voor-de-nieuwsbrief

- Voor elk erkend toeristisch logies kun je maar één subsidieaanvraag indienen maar wel voor meerdere thema’s.
- Wat zijn de voorwaarden voor:

- De investeringssubsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van de aankopen en de werken waarvoor de subsidie wordt toegekend (indien het voorziene budget overschreden zal het subsidiepercentage lager zijn).
- De investeringssubsidie is niet hoger dan 50.000 euro.
- De kostprijs van de aankopen en de werken is niet lager dan 5000 euro, exclusief btw.
- De de-minimissteun die verleend is aan de onderneming, bedraagt over een periode van drie belastingjaren maximaal 200.000 euro



Duurzaamheid

Gastvrijheid
- Er bestaan al heel veel tools: kwaliteit.toerismevlaanderen.be
- Ingrid.vanwateghem@toerismevlaanderen.be
- Sara.lefevre@toerismevlaanderen.be

- Groene Sleutel:TVL en Good Planet BelgiumVoor 1 jaar
- Geneviève.delefortrie@toerismevlaanderen.be
- Greet.vandenrijt@toerismevlaanderen.be
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• Ongedwongen, welkome sfeer
• Extra voorzieningen
• Hygiënische en veilige omgeving
• Aandacht voor kinderen én volwassenen ;-)
• Niet alleen het klassieke familieplaatje

Je kiest zelf hoe verje hierin gaat!
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All the way de familiekaart trekken…?
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Gasten verwachtenniet alleen verblijfs-comfort maar ook eenunieke beleving
4



“Een familievakantie boeken? Nee bedankt. Ik hou van vakanties die toevallig ook leuk zijn voor de kinderen.”
“We kiezen onze bestemming nooit volledig in functie van de kinderen. We zijn met z’n vijven dus de plek moet ons allemaal aanspreken”



Bron: ilovekamperen.nl

4
i

Barak de Vinck, Ieper
Beleef het leven van 100 jaar geledenOnthaast door een digital detoxNooddeur naar modern comfortUitdaging verloren?  toeslag, geen certificaat, geen prijs





La balade des gnomes, Heyd
La légende des trolls

Le cheval de Troies

Les étoiles du désert

Hutta di Zobabou-Bou





Jungle Familiekamer Van der Valk Tilburg
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Farm Camps:
- Boerenpaspoort
- Opdrachten
- Stempels



Hayema Strohotel, Groningen



Station Racour
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Spoorwegmuseumkamer - Stayokay Utrecht
- Volledig in de retrostijl van het 

Spoorwegmuseum in Utrecht
- Uitgebreid ontbijt in treinthema
- Oude treinkoffer vol verhalen
- (trein)spelletjes
- Speeltafel met treinbaan
- Verrassing voor de kinderen
- Familie-entreekaart voor het 

Spoorwegmuseum
- Ook in Stayokay Utrecht: 

Nijntjekamer
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Camping de la Semois – ‘voor de échte kampeerder’



© SailcenterLimburg
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The full Moon Lodge - Pairi DaizaFull moon Lodge – Pairi Daiza



Tree House – Landal Miggelenberg 4



Kasteel Uylenburcht– Kampeerdorp de Zandstuve 4
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Terugkeren? Inspiratie

Informatie

Kiezen en boeken
ReizenEerste contact, onthaal

Verblijf zelf

Herinnering en ervaring delen VISITORJOURNEYCYCLE
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Familievakantie = plannen!
Eigen website van logies is voor families de belangrijkste bron van informatie!  91%
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Zet zoveel mogelijk info online over: faciliteiten, activiteiten, prijzen
Via bookingstools: - niet altijd info over communicerende kamers- Hoeveel personen op een kamer?



Bron: booking.com 2

Virtuele tour
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Virtuele tour- Voorbeeld familietarief (Novotel)
- Jonger dan 16 gratis op kamer ouders
- Gratis ontbijt
- 50% korting op 2e kamer
- Voordelen: ontbijt/picknick/extra services 
- Babysitting
- Wasservice

- Wat met eenoudergezinnen?

- Netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’
- Uit eigen budget korting aan mensen in armoede
- Sociale organisaties leiden mensen toe en 

begeleiden hen

Familieprijzen?



Plattegrond
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2Activiteiten op eigen terrein en in de omgeving



2Faciliteiten
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Nodig bloggers of influencers uit
• Ouders die schrijven over hun trips
• Grote achterban van volgers
• Aanrader uit eerste hand heeft grote aantrekkingskracht!
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KIES BEWUST BEELDENOP WEBSITE EN SOCIALSSpreek families aan met jonge kinderen en tieners 
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Maar blogs en social media vertellen een ander verhaal…



2
‘Kom uit de kast’: waar sta je voor?

Voorbeeld: Camping Lolotte



2
Voorbeeld: De Vreemde Vogel



• Voorbereidingen van het nieuwe seizoen
• Quotes uit het gastenboek
• Weekverslag
• Last-minute aanbiedingen
• Sfeerbeelden via foto en video 2

Teasen via social media:



Bedankt voor je reservatie! We verwelkomen je op…
Inchecken werkt zo:…
Parkeren kan je hier:

Wil je graag nog extra faciliteiten bestellen? Dit kan zo: …
We kijken uit naar jullie komst! 2

Leuke bevestigingsmail



Driehoekshoeve Kasterlee:-e-book met activiteiten
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• Warm, laagdrempelig onthaal
• Gastvrijheid zit in je DNA

• Authentiek
• Trotse ambassadeur van de stad of regio

“oprechte verwelkoming, betrokkenheid en behulpzaamheid die verder gaan dan verwacht.”
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Eersteindruk





• Lang wachten? Zorg voor afleiding
• Spreek kinderen rechtstreeks aan
• Met de glimlach 
• Vraag hun naam
• Vermijd kindertaal
• Verlegen kind? Ja-vragen breken het ijs
• Kids check-in
• Welkomstgeschenkje voor elke leeftijd
• Kinderpaspoort
• Jongerenhoek / wifi 3

Eerste Hulp Bij Onthaal…Van jonge kinderen tot tieners
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Positievecommunicatie



• Kaart van de omgeving
• Prikbord/gastenboek waar je gasten tips kunnen uitwisselen
• In een welkomstpakket
• Voor elke leeftijd wat wils

3

Info
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4.1Infrastructuur
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Belang van Universal Design
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KINDERBEDJES
- Passend matrasje
- Spijlen (of gaas bij reisbed)
- Foto online

ZWEMBAD/ZWEMVIJVER/WATER
- Omheind / overkapping / bewaakt
- Alarm
- Overal diepte aangeven
- Antisliptegels
- Tip: altijd iemand ‘van dienst’ 
 taak doorgeven

STOPCONTACTEN
- Alles op kinderhoogte: afdekplaatjes 4

Veiligheid voorop



• MEZZANINES› Veilige balustrade en leuning
• TRAPPEN› Dubbele leuning› Of op kinderhoogte› Geen open treden› Foto › Traphekje 



• VEILIGE RAMEN› Beveiliging› Enkel kipstand mogelijk› (stapel)bedden uit de buurt› Balustrade 



4

© C
am

pin
g D

e P
aal

Stapelbedden
- Geschikt voor 6+
- Controleer regelmatig op stevigheid
- Op bovenste bed niet spelen en niet 

springen
- Uit de buurt van verlichting en raam
- Afstand in hoogte tussen beide bedden
- Stevige en veilige trap/ladder

Veiligheid voorop
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- Gelijkvloers of eerste verdieping
- In de buurt van gemeenschappelijke ruimtes
- Voldoende ruimte
- Ruime douche of bad

Familiekamer



Communicerende kamers



4

4.2Faciliteiten en dienstverlening
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• Kinderbed en -stoel
• Babybadje
• Koelkast en microgolf ter beschikking
• Ververskussen
• Extra zakjes voor vuile pampers
• Opstapjes aan de lavabo’s
• Kindertoilet en –lavabo
• Verhuren/uitlenen buggy’s/draagzak
• Buggyparking 
• Wasmachine/droogkast
• Speelgoed
• … 4

Voorzieningen0-4 jaar © W
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Oekkie-vakanties Intersoc



• WIFI
• Boeken / strips / spelletjes
• Speelgoed
• Knutselpakketten
• Opstapje voor wastafel
• Kinderbeddengoed met motief
• Wasmachine/droogkast
• …

4

Voorzieningen5-11 jaar © S
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• WIFI 
• Uitlenen of verkopen: films, strips, magazines, gezelschapsspelletjes, brainpuzzels
• Activiteitenmap
• Hangplek
• Game console
• … 4

Voorzieningen12-18 jaar





Voorzieningen:handig voor ouders
• EHBO-setje aan onthaal
• Familieprijzen
• Flexibele in- en uitchecktijden
• Familieparkeerplaats
• Ouders worden graag ‘ontzorgd’ op vakantie..
• Pakketten: picknick, pizza bakken, bbq, gourmet, knutselen…
• Arrangement: › verhuur fietsen/bakfietsen, fietsroute, hapje onderweg, picknicken,…› Kamperen + activiteit in de buurt 4
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• Speelplek in gemeenschappelijke ruimtes
• Kindertafel met kleurplaten, blokjes, puzzels…
• Knutselmateriaal in goede conditie
• Spelletjesbibliotheek
• Speelkamer› Open ruimte› Hygiëne en veiligheid (geen kleine onderdelen/stevig)› Signalisatie naar speelkamer› Chill zone voor jongeren/tieners (zitzakken/loungestoelen)› Tafelvoetbal/ airhockey/ minibioscoop/ WI 4



• Dierenweide
• Kinderboerderij
• Trampoline
• Speeltoestellen: peuters, kleuters, kinderen
• Speelbos
• Modderkeuken
• Labyrinth
• Wilgenhut/-tunnel
• Boomhut 
• Zandbak
• Go-carts
• Mountainbikeparcours
• Zwembad/-vijver/
• Waterspeeltuin  veiligheid 4
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• Wifi
• Leuk voor kinderen: aparte menukaart ‘op hun maat’
• Kindvriendelijk aanbod of kleine porties mogelijk
• Bordje bijzetten voor allerkleinsten
• microgolf voor opwarmen maaltijd baby
• Spelletjes/kleurplaat op placemat
• Kinderstoelen
• Speeltuin vlakbij
• Spelletjes op de menukaart om te ontlenen/kopenRestaurantBrasserie
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EVALUATIE DOOR GROOT EN KLEIN
• Een kaartje dat je meegeeft bij het onthaal
• Online bevraging uitsturen achteraf
• Gastenboek voor jong en oud
• Vraag een review via socials
STUUR EEN BEDANKINGSMAILTJE NA THUISKOMST
• Leuke herinnering
• Families zijn trouwe bezoekers en keren vaak terug naar waar het goed was. 5
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Vakantiehuis ‘t Klein Gent



Brochure‘Kinderen welkom’
Download de uitgebreide brochure op de website van Horeca Vlaanderen:www.toerismevlaanderen.be
ga naar ‘publicaties’ga naar ‘brochures en checklists’klik op ‘kinderen welkom’
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Vragen? 

Bernadette Baelebernadette.baele@toerismevlaanderen.beT 02 504 03 96 / 0479 404 507
Sara LefèvreSara.lefevre@toerismevlaanderen.beT 02 504 04 68 / M 0478 41 80 30
www.toerismevlaanderen.be/familievriendelijkheidwww.toerismevlaanderen.be/jongeren

Familievriendelijken jongerentoerisme


