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Inhoud 

• PXL Research – Innovatief Ondernemen 
• Online professionaliseringsscan 
• Inspiratiebrochure 
• Q&A? 



Hogeschool PXL - > Research 

• professionaliseert mensen en organisaties en draagt bij aan welvaart 
en welzijn;

• wil door een sterke verwevenheid van het 
• onderwijs, 
• onderzoek, 
• dienstverlening, 
• beoefening van de kunsten

haar studenten, medewerkers en organisaties in co-creatie laten 
groeien tot excellente professionals. 



PXL-Research



Expertisecentrum Innovatief Ondernemen

Expertisecentrum Innovatief Ondernemen focust op 
businessgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek 
inzake entrepreneurship & intrapreneurship. 

In co-creatie met start- en groeibedrijven, steden, 
gemeenten en (semi-)overheidsinstellingen beogen we 
vanuit een multidisciplinaire benadering 
professionalisering, verbinding en innovatie. 



• Retail-
innovatie

• Innovatieve 
HRM

• (Digitale) 
Marketing-
communicatie

• Klantgerichtheid

Entrepreneurship

Intrapreneurship

Vrijetijds-
economie

Expertisedomeinen
http://www.pxl.be/innovatiefondernemen.html

http://www.pxl.be/innovatiefondernemen.html


Vrijetijdseconomie
Wat? 
Een sector met een alsmaar grotere economische impact. 

Wie? 
Ondernemers uit de toeristische sector, aanbieders van kleinschalige logies en dagattracties en citymarketeers

Waarom?  
Advies en professionaliseringstrajecten op maat.

Hoe? 
• economische haalbaarheidsstudies van kleinschalige logies, dagattracties,
• citymarketingprojecten
• marktpotentieelonderzoek van nieuwe producenten en diensten binnen de vrijetijdseconomie
• innovatief HR-management voor actoren uit de vrijetijdseconomie
• impactmeting van on- en offline communicatie
• optimaliseringstrajecten
• communicatie- en marketingstrategie
• analyses van klantenprofielen, nieuwe klantensegmenten, klanttevredenheid



Vrijetijdseconomie – projecten 
• Universal design for tourism*
• Genieten van SLOW toerisme en SLOW food in Haspengouw*
• Inclusieve vakanties in (kleinschalige) logies in Limburg* 
• Accent Gastronomy* 
• LED vrijetijdseconomie*
• PDPO Vinificator*

Aansluitend hierop werd op vraag deelgenomen aan de werkgroep POM Lires. 
Concrete participatie tot uitwerking van de businesscase werd voorgesteld aan Lires projectcoördinatoren

• Professionaliseringsscan kleinschalige logies*
• Maatwerktrajecten

Visienota en actieplan subsidiedossiers Toerisme Limburg
Mystery visit voor privé-uitbaters vakantiedomeinen

http://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/Universal-Design-for-Tourism.html?cel=GUID-49058FD9087E4DE484E8CE1916CC5B60
http://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/Genieten-van-SLOW-Toerisme-en-SLOW-Food-in-Haspengauw.html?cel=GUID-49058FD9087E4DE484E8CE1916CC5B60
http://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/Genieten-van-SLOW-Toerisme-en-SLOW-Food-in-Haspengauw.html?cel=GUID-49058FD9087E4DE484E8CE1916CC5B60
http://www.accentgastronomy.eu/
http://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/LED-Toerisme-en-recreatiemanagement.html?cel=GUID-49058FD9087E4DE484E8CE1916CC5B60
http://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/Vinificator.html?cel=GUID-49058FD9087E4DE484E8CE1916CC5B60
http://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/Professionaliseringsscan-voor-kleinschalige-logies.html?cel=GUID-49058FD9087E4DE484E8CE1916CC5B60


Professionaliseringsscan kleinschalige logies

“Hoe kunnen we de uitbating upgraden, zodat we meer toeristen 
aantrekken en de inkomsten kunnen verhogen?”



Professionaliseringsscan kleinschalige logies

1) Online professionaliseringsscan 
• As-is situatie 
• Verbeteringskansen

2) Professionaliseringsplan
• Lerend netwerk
• Inspiratiesessie 
• Inspiratiebrochure



Online professionaliseringsscan 

Afb. Printscreen professionaliseringsscan – Gratis test ‘gastvrijheid’ 



Gratis test – onderdeel gastvrijheid

• https://logiescan.pxl.be/

https://logiescan.pxl.be/


Inspiratiegids

http://www.pxl.be/Assets/website/research/documenten/Tourism-Research/INSPIRATIEGIDS_gastvrijheid_17-18%20print..pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/research/documenten/Tourism-Research/INSPIRATIEGIDS_gastvrijheid_17-18%20print..pdf


Inspiratiegids

• Tips & tricks 
• Groeikansen stimuleren
• Inspirerende quotes
• Nuttige doorverwijzingen
• Innoverende voorbeelden

Afb. Printscreen Inspiratiegids- Ondernemingsplan



Nele Bylois
Onderzoeker vrijetijdseconomie

Expertisecentrum Innovatief Ondernemen
Hogeschool PXL

Elfde Liniestraat 24, gebouw A

B-3500 Hasselt
Tel. + 32 11 77 54 94 

e-mail: nele.bylois@pxl.be
website: www.pxl.be/research

Interesse in de volledige scan? 

mailto:nele.bylois@pxl.be
http://www.pxl.be/research
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