
Door de Bril van de Bezoeker
Een praktijkgericht traject voor een betere bezoekerservaring: van uitdaging tot oplossing.
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Inhoudstabel

"Het contact met al die verschillende

culturele instellingen, was ook enorm

verrijkend. Je steekt daar veel van op.

Ik heb wel vaker gedacht: "Wow ja, zo

zouden wij het ook kunnen doen eigenlijk!"

Inleiding

Trajectverloop

Doelpubliek

Onze belofte

Praktisch

Jouw begeleider: Gelotology
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Inleiding

Een optimale beleving in jouw museum, attractie, erfgoedsite of

bezoekerscentrum is cruciaal. Zo maak je van jouw bezoekers echte fans

en verhoog je de kans op een sterke reputatie, terugkerend bezoek,

gegarandeerde inkomsten en maatschappelijke meerwaarde. 

Zelf belevingsexpert worden? Het is nu of nooit. 

Toerisme Vlaanderen kan voor een laatste keer het opleidings -en

begeleidingstraject 'Door de bril van de bezoeker' in zijn bekende vorm

aanbieden. En dat is niet alleen een buitenkans voor jou, maar ook voor

je organisatie en zelfs de stad of bestemming waarin je actief bent. 

In zes maanden word je in een kleine groep ondergedompeld in design

en ontwerpmethodieken, krijg je inspirerende webinars gegeven door

experten en begeleidt ontwerpbureau Gelotology je met je eigen case-

study naar een betere beleving.

Je leert niet alleen hoe je zelf de ultieme bezoekerservaring kan

ontwerpen, maar ontdekt ook waar bezoekers echt naar op zoek zijn en

hoe je een blijvende indruk op hen kan maken. 

Musea als het MoMu, Rubenshuis, MSK Gent, maar ook natuur- en

beleefdomeinen als De Schorre of Raversyde,  fietsbelevingscentra zoals

het Centrum Ronde Van Vlaanderen en tientallen erfgoedtoppers uit

heel Vlaanderen, gingen je al voor. 
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Trajectverloop

1 2 3 4 5

In een kleine groep van 12 tot 15 deelnemers, bieden we je vijf praktijkgerichte opleidingsdagen aan.

Die worden voorafgegaan door een professionele belevingsaudit of "Mystery Visit", uitgevoerd door mensgericht ontwerpbureau Gelotology.

Je leert je

opleidingsgenoten

kennen, we bespreken

de resultaten van de

mystery visit en jij kiest

een uitdaging om rond

te werken.

Je leert hoe je geraakt aan

bezoekersdata die ertoe

doen, hoe je die analyseert

en hoe je op basis daarvan

een bezoekersportret

opstelt. Zo leer je kijken

door de bril van je

bezoeker.

Je leert een "service

blauwdruk" maken om je

uitdaging uit verschillende

standpunten te bekijken.

Ook leer je tactieken om

vanuit die blauwdruk te

gaan optimaliseren.

Je gaat ideeën bedenken

en leert die omzetten in

een prototype, waarmee

je een test kan uitvoeren

of moeiteloos je

management overtuigt.

Je deelt de resultaten

met anderen en we 

staan stil bij welke 

gedragsveranderingen

kunnen helpen om zo'n

ontwerpcultuur in je

organisatie te

installeren.

Bovenop de sessiedagen, mag je ook nog het volgende verwachten:

een "mystery visit" rapport waar je nog ettelijke maanden verbeteracties uit kunt puren

2 uur individuele begeleidingstijd met coach Sarie, in te zetten wanneer je wilt

een << Belevingsbijbel >> met overzichtelijke syllabus, werktemplates, tactic cards etc.

4 inspirerende webinars gegeven door domeinexperten

heel wat nuttige kennis over menselijk gedrag, intuïtief ontwerp en teamontwikkeling

een nieuw netwerk van mede-enthousiastelingen uit de sector
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De sessies:



Doelpubliek

De organisatie waarvoor jij werkt beheert een vast, infrastructuur-

gebonden aanbod dat aansluit bij één van de volgende thema's:

De beleving die jouw organisatie aanbiedt, is gelegen in Vlaanderen

of Brussel en relevant vanuit toeristisch oogpunt. Ze richt zich (ook)

tot individuele bezoekers, kent ruime openingsuren en wordt

bezocht vanuit een ruime regio en daarbuiten.

Je hebt interesse om de kneepjes van "design denken" verder onder

de knie te krijgen of hier kennis mee te maken.

Je neemt binnen jouw organisatie een leidinggevende of

coördinerende rol op, die je de mogelijkheid biedt om samen met

collega's voortdurend te werken aan het verhogen van de kwaliteit

van de dienstverlening, of je kreeg het mandaat daartoe.

Je bent bereid om een concrete uitdaging aan te pakken. Je begrijpt

dat er een logische flow in de sessies zit en neemt dan ook actief

deel. Je engagement laat je toe om ook buiten de sessies tijd vrij te

maken om inzichten te verzamelen of experimenten uit te voeren.

"Een goed onderbouwd theoretisch kader

meekrijgen, en dat kunnen inoefenen terwijl je onder

begeleiding aan je eigen case werkt,

dat maakt deze opleiding uniek in zijn soort".

// ERFGOED (Vlaamse Meesters, kastelen en tuinen, religieuze sites, stedelijk erfgoed, Groote Oorlog) 

// NATUUR (onthaalpoorten van natuurgebieden en landschappen, plattelandsbelevingscentra) 

// CULINAIRE BELEVINGEN (biercultuur of Vlaamse producten)

// VLAANDEREN FIETSLAND (wielercultuur of recreatief fietsen)

// BEZOEKERS- EN ONTHAALCENTRA (met een focus op beleving)
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een externe blik op hoe je beleving ervaren wordt dankzij het

mystery visit rapport, waarin tal van goede, maar ook minder sterke

punten opgelijst worden

inzicht in wat de verschillende stappen van het ontwerpproces zijn

inzicht in wat er bij andere deelnemers fout loopt en hoe zij hier

tegenover staan

tactieken en tools om meer inzicht te krijgen in je bezoekerservaring

(zoals vb. persona's, service blauwdruk, angsten & gewoontes, ..)

tactieken en tools om uitdagingen te leren herkennen en formuleren

tactieken en tools om uitdagingen op te lossen en uit te werken

(zoals ideegeneratietechnieken, brainstorm- en prototype methodes)

inzicht in welke culturele veranderingen je kan doorvoeren opdat

een ontwerpfilosofie meer ingang vindt in je eigen organisatie

inspirerende voorbeelden over talloze onderwerpen, gebracht door

domeinexperten in de webinars (vb. UX, familievriendelijkheid etc.)

concrete verbeteracties die je kan doorvoeren in je eigen organisatie

een fijn nieuw netwerk van gelijkgestemde belevingsverbeteraars

Het is geen klassieke opleiding, maar wel een begeleidingstraject.

Dat vergt ook wat engagement van jou. Hoe meer jij je verdiept in de

verschillende opleidingsmodules, hoe meer je eruit zal halen.

Maar ook wie een bescheiden uitdaging opgelost wil zien, kan met onze

eenvoudige tools en templates aan de slag om concrete verbeteringen

uit te voeren.

Dankzij onze opleiding krijg je immers:

"De verschillende templates uit de belevingsbijbel, die

hielpen me doorheen het hele proces. Ze zorgden ervoor

dat ik stap voor stap vooruit kon, zodat het niet

aanvoelde als een hele berg waaraan ik moest beginnen."

Onze belofte
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Praktisch

De 5 sessies vinden altijd plaats op een dinsdag of donderdag van

9.30 tot 16.30 uur. Je wordt ingedeeld in een kleine groep van 12 tot 15

deelnemers, afhankelijk van je locatie. Je kan je voorkeur aangeven bij de

inschrijving.

De sessiedata per zone liggen nu al vast:

Groep West

Groep Centrum

Groep Oost

07/12 - 25/01 - 08/03 - 03/05 - 21/06

09/12 - 27/01 - 10/03 - 05/05 - 23/06

14/12 - 01/02 - 15/03 - 10/05 - 28/06

Op de kaart hieronder zie je een benaderde afbakening van de zones.

De exacte locaties worden ruimschoots op voorhand meegedeeld.

West

Centrum
Oost
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Het volledige traject heeft een waarde van 1950 EUR maar Toerisme 
Vlaanderen biedt het jou een allerlaatste keer aan voor amper 750 euro, 
excl. BTW.

We raden sterk aan om met twee collega's in te schrijven. De ervaring leert 
ons dat je dan meer vooruitgang boekt en de ontwerpfilosofie beter in de 
organisatie weet te verankeren. Kom je in duo, dan krijg je een korting van 
200 euro en bedraagt de inschrijfprijs slechts 1300 euro.

Inschrijven kan tot en met 29 oktober 2021.

Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt en gegeerd.

https://toerismevlaanderen.be/door-de-bril-van-de-bezoeker

https://toerismevlaanderen.be/door-de-bril-van-de-bezoeker


Jouw begeleider: Gelotology

De uitwerking en coaching van dit traject wordt verzorgd door onze

partner Gelotology. Zij zijn een strategisch en mensgericht

ontwerpbureau uit Gent met bijzonder veel ervaring in de sector. 

Gelotology betekent letterlijk "de wetenschap van de lach". Als geen

ander hebben ze de ontwerpmethodiek om tot goede ervaringen te

komen onder de knie. Bovendien passen ze zij die kennis ook toe in het

geven van de opleiding zelf. Want de weg naar een goede beleving, mag

ook een fijne beleving zijn, menen zij. 

Voor uitdagingen zoals scenografie, strategische herpositionering, het

uitdenken van belevingselementen, wayfinding, signalisatie, ontwerp van

persona's, zaalverhuurstrategieën, organisatorische ommekeren of het

uitschrijven van een luisterboek werkten zijn al succesvol samen met: 

Sarie, jouw coach

Zij is Sr. Strategic Designer bij

Gelotology en gespecialiseerd

in het geven van dynamische

opleidingen. 

Gelotology, de organiserende partner,

pakte het geheel ook fijn aan. Ze hebben

een manier van dingen brengen waarvan ik

vaak heb gedacht: "Allez, dat hebben ze

toch weer goed gedaan".

www.gelotology.com
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Contact

Dirk Yzewyn

Kwaliteitscoördinator Toerisme Vlaanderen

dirk.yzewyn@toerismevlaanderen.be

0476 24 73 27
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

WETTELIJK DEPOT

D/2021/5635/21/1

Meer informatie

www.toerismevlaanderen.be

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde

uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen

in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welk wijze

ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.


