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Families welkom 
– Inspiratie voor familievriendelijke logies

Thema’s

- (1) Inleiding

- (2) Onthaal

- (3) Communicatie

- (4) Infrastructuur

- (5) Beleving
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(1) 

INLEIDING

Familievriendelijk?

� Gevoel van welkom en ‘op het gemak’ zijn

� Ongedwongen familievriendelijke sfeer

� Extra voorzieningen

� Hygiënische en veilige omgeving

Je kiest zelf hoe ver je hierin gaat!
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Legoland Hotel, California

All the way de 

familiekaart trekken…?

Great National Hotel, Ballina

Of liever wat subtieler…?
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Families?

- Ouders en kinderen

- Grootouders en 
kleinkinderen

- Nieuw samengestelde 
gezinnen

- Alleenstaande ouders

- Bevriende gezinnen

- …

Waarom inzetten op 

familievriendelijkheid?

- Familievriendelijk = gastvrij en 

klantvriendelijk

- Kinderen zijn volwaardige gasten

- Grootste doelgroep in de recreatieve 

reismarkt

- Dankbaar publiek: keren terug of raden 

aan

- Grote return on investment

- Kinderen zijn je eerlijkste gasten
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(2) 

ONTHAAL
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• Belang van een goede eerste 

indruk

• Warm onthaal

• Ontspannen sfeer

• Families op hun gemak 

stellen

• Laagdrempelig
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- Lang wachten? 
Vervelende situaties voorkomen door AFLEIDING

- Kids-check in

- Speelhoekje, tafeltje om te kleuren,…

- Strips, WIFI voor oudere kinderen

- Welkomstgeschenkje

- Spreek kinderen rechtstreeks aan

- Met de glimlach ☺

- Vraag hun naam

- Vermijd kindertaal

- Verlegen kind? Ja-vragen breken het ijs 

- Speelmogelijkheden tonen

- Leg de regels uit

- Humor

Vlotte omgang met kinderen

Positieve communicatie



6/12/2018

8

• Flexibele in- en uitchecktijden

• Gunstige prijzen voor kinderen

• Parkeerplaatsen voor families

• EHBO-set

• DVD’s, boekjes, gezelschapsspelen om uit te lenen

• Welkomstgeschenkje

• Kids check-in of opstapje

• Speelhoekje

• Buggyparking of zelf een buggy ter beschikking?

• Check-out: (kinder)gastenboek

• Feedback vragen van ouders én kinderen

Faciliteiten

Prijzen 

- Familietarief (Novotel)

- Jonger dan 16 gratis op kamer ouders/gratis ontbijt

- 50% korting op 2e kamer

- Voordelen: ontbijt/picknick/extra services 

- Babysitting

- Wasservice
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Kids-check-in

Q-hotels group - UK

My little Hilton – Hilton Munich Hotel
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Hilton Munich Hotel

Charles Hotel–Munich
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Legoland Hotel, California

Guesthouse Hotel, 
Kaatsheuvel

Speelhoekje voor kinderen

Chillzone voor verveelde tieners

Spelletjes, boekjes,…
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Welkomstgeschenkjes

Praktisch

• Check-in kaart en evaluatiekaart

• Niet-storen-deurhanger

• Kinderpaspoort

• Eigen infomap

• Eigen badsetje

• Grappige zeepjes

• Kinderthee

Voorbeeld Martin’s Patershof Mechelen 

Welkomstgeschenkjes

Speels

• Speelgoed: spel, puzzel, bal

• Badeendjes

• Kleurboek met potloden

• Knuffeltje

• Glow-in-the-dark schoenveters

• Iets lekkers

• Voucher voor mocktail
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My little Hilton – Hilton Munich Hotel

Welkomstgeschenkje

In je huisstijl

Met hun naam erop?

Als verrassing in de kamer?

Maak leeftijdscategorieën

• 0 tot 5 jaar

• 6 tot 11 jaar

• 12+
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(3) 

COMMUNICATIE

�Familievakanties vergen minutieuze planning

� ze willen zich voorbereiden en weten wat hen te wachten 

staat.

�Eigen website van logies, activiteiten en organisaties zijn 

voor families de belangrijkste bron van informatie! � 91%

�Via bookingstools: 

�Geen info over communicerende kamers

�Hoeveel personen op een kamer?

�Oppervlakte van de kamer en foto’s brengen duidelijkheid
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New Park Hotel, Kilkenny, Ireland

ONLINE

• Duidelijke indeling: bv. 
zakentoerist vs. families

• Aparte familiepagina???

• Troeven

• Oplijsting van voorzieningen

• Aanbiedingen

• Mooie foto’s

• Blogs en sociale media

• Duidelijke info over 
familiekamers (aantal m2)
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Tips voor website

Maak het gezinnen gemakkelijk!

Transparant reservatiesysteem

• Max. personen per kamer

• Oppervlakte van de familiekamer

• Kamers met communicerende deur
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New Park Hotel, Kilkenny, Ireland

Duidelijk aangeven: 

- hoeveel bedden op de kamer?

- max. aantal personen op de kamer?

Welke faciliteiten zijn er op 

de kamer?

New Park Hotel, Kilkenny, Ireland
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Online uitstraling
Hoe communiceer je over je 
familievriendelijk logies?

Afhankelijk van je profiel en doelen

• Gunstige prijsvoorwaarden

• ‘familievriendelijk’ toevoegen aan 
de beschrijving van je zaak

• Troeven

• Quotes uit het kindergastenboek

• Foto’s

• Arrangementen

Voorbeeld: Martin’s Patershof, 
Mechelen

Voorbeeld

Peperkoekenhuisje, Munte

• Toffe namen voor de 
gastenkamers

Prinsessenkamer

Koningssuite

Koning van de Jungle

• Foto’s
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Kabouterboshuisje

Kabouterboshuisje
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Het Klein Noordhof

OFFLINE

• Tips voor familievriendelijke 
uitstappen, evenementen, adresjes om 
iets te gaan eten en drinken,…

• Kindergastenboek

• Evaluatieformulier op kindermaat

• Kaart van de omgeving

• Geduld ☺☺☺☺

• Kinderen bepalen mee de bestemming!
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Info over uitstappen

- Overzicht van familievriendelijke 
activiteiten
- Voor elke leeftijd wat wils
- Grote troef!
- Ook op website
- Meegeven bij inchecken/in infomap

op kamer
- Prikbord waar gasten tips aan 

elkaar kunnen geven? (vermelden 
van leeftijd kinderen)

Voorbeelden:
• Speelmogelijkheden
• Lokale attracties: zoo, cinema, zwembad, 

ijsbaan, kinderboerderij,…
• Musea en kastelen
• Wandelingen en speurtochten
• Geocaching
• Markten
• Workshops
• Lokale toeristische dienst
• Restaurants,brasseries, terrasjes

Tips
Vermelden bij uitstappen:

• Adres

• Website

• Boekingsgegevens

• Voor welke leeftijd?

• Openingsdagen en –uren

Ook gratis activiteiten

Zoek samenwerkingen

Uitdatabank van Publiq!

www.uitmetvlieg.be
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Sociale media

Facebook

• Hedendaagse en levendige uitstraling

• Groot bereik

• Maakt je website gemakkelijk vindbaar

Wat doen?

• Communiceer je troeven

• Quotes van kinderen

• Foto’s

• Aantrekkelijke acties

• Vraag je gasten iets te posten

• Nieuwsberichten Facebook op je 
homepage van je website

• Clip op Youtube met sfeerbeelden
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Blogs

Ouders die schrijven over hun uitstappen

Grote achterban van volgers

• Dingenzoekers

• Kids en trips

• Gezin op reis (NL)

• Mama van vijf

• Leuke wereld

• Tales from the crib

• …

Aanrader uit eerste hand heeft grote aantrekkingskracht!

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? 

Product Manager Familievriendelijk Toerisme

Sara Lefèvre

Sara.lefevre@toerismevlaanderen.be

T 02 504 04 68

http://www.toerismevlaanderen.be/familievriendelijkheid


