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Kwaliteit in Onthaal
we maken er samen werk van !

Welkom!



Programma

9u30 Verwelkoming
9u40 Vlaamse Meesters: presentaties en brainstorm
11u00 Pauze
11u20 Mystery host
11u30 Inrichting onthaalcentra - inleiding
11u50 Toeristisch onthaal Dendermonde: plaatsbezoek
12u30 Lunch
13u30 Inrichting onthaalcentra - workshop deel 1
14u45 Pauze
15u00 Inrichting onthaalcentra - workshop deel 2
16u00 Wrap-up en afsluiting
16u30 Gelegenheid tot napraten



TOC-netwerk internationaal onthaal

Geraardsbergen

.



Vlaamse Meesters

Ben DE VRIENDT

Projectleider a.i. (Toerisme Vlaanderen)

Stefanie SJOUKEN

Manager Visitor Center (Visit Antwerpen)



Vlaamse Meesters – uitdagingen voor het onthaal (1)

Bezoekers goed kunnen informeren (reactief)
- Parate kennis over het aanbod
- Informatietools
- Gericht doorverwijzen

Bezoekers inspireren
- Ambassadeurschap
- Attitude
- Productkennis
- Visuele aanwezigheid van het programma (en aanduiding “belangrijk”)

Omzet genereren (en verkoopspromotie o.a. POS)
- Producten (productontwikkeling)
- Boekingen events (lokaal – decentraal)
- Souvenirs 

Decentraal onthaal (vooral voor steden met eigen aanbod) – B2B werking
- Ambassadeurschap bij attracties, musea, logies, reca, gidsen, andere steden …
- Integratie digitale en print info in distributiekanalen/externe touchpoints

???



Vlaamse Meesters – uitdagingen voor het onthaal (2)

AANDACHTSPUNTEN

Maatwerk
afhankelijk van:

bezoeker
geografische situering
aard touchpoint

Herkenbaarheid (branding)
lokale/regionale koepelbrand(s) 
productbrands

Tools
infotools (digitaal-print)
toeristische producten (routes, combitickets, apps, …)
promotionele tools

Update tradebrochure: http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/beleef-de-vlaamse-
meesters-programma-2018-2020

http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/beleef-de-vlaamse-meesters-programma-2018-2020


Vlaamse Meesters – samen aan de slag

Ilka STEURBAUT

www.walkyourway.be



TOC : ontwerp en inrichting







Designbrief VIC-Brussel (1)



Designbrief VIC-Brussel (2)



Designbrief VIC Brussel (3) – bezoekscenario’s















Thema-eiland







Denkkader voor de workshop (zie leidraad Infomap)

1 Management

= beïnvloedt inrichting en beheer ruimte

2 Doelgroepen en belangen

Extern (bezoeker, sector)

Intern (organisatie, medewerkers)

3 Inrichtingsaspecten

= KERN ZELFLERENDE WORKSHOP

belang

De ‘ideale inrichting’ bestaat niet

Inrichting is een afweging en een compromis

Inrichting is een proces  



Managementkader 

Opmaak bestek overheidsopdracht (her)inrichting
(betrokkenheid doelgroepen van bij de aanvang; design proces; pre-evaluatie 
ontwerp …)

Bepaling gamma producten en diensten
- vb. bij verkoop postkaarten ook postzegels verkopen? Hotelreservaties? OV-

tickets? Fietsverhuur? Selectie brochures/publicaties

Dynamisch beheer (cf. events, seizoenen, specifieke omstandigheden)

Onderhoud en bedrijfszekerheid

Monitoring gebruik ruimte en klanttevredenheid, klantenkennis

Betrokkenheid en engagement (onthaalmedewerkers, organisatie, externe 
stakeholders)

Wetgeving (ruimtelijke ordening; erfgoed; handelsactiviteiten; verkoop 
voedingsproducten)



Doelgroepen en (soms tegenstrijdige) belangen

Bezoeker
ervaring couleur locale, gastvrijheid, gebruiksgemak, ontzorging, info & 
inspiratie, aankoop/boeking, relevantie aanbod, efficiëntie dienstverlening, 
‘de’ bezoeker bestaat niet …

Sector
omzet, toeleiding, vraag creëren, zichtbaarheid

Eigen organisatie
missie-visie-waarden, strategische keuzes, brand, resources, onderhoud, 
…

Onthaalmedewerkers
betrokkenheid, onderlinge communicatie, ergonomie, 
functionele/aangename/gezonde werkomgeving, motivatie, 
veiligheidsgevoel, vlotte wisselwerking front&backoffice, werkinstrumenten



Inrichtingsaspecten

• buiteninrichting
• zonering
• atmosfeer
• bezoekerscomfort
• branding/identiteit
• beleving van de bestemming 
• sharing en 1-1 communicatie
• informatieve tools 
• verkoop
• ondersteuning persoonlijk onthaal
• afstemming met inrichting backoffice



Indeling tafels

1. atmosfeer + verkoop (Erik)

2. bezoekerscomfort  + ondersteuning persoonlijk 

onthaal (Annelies)

3. beleving v.d. bestemming + sharing en 1-1 

communicatie (Hanne)

4. buiteninrichting + informatieve tools (Ann)

5. zonering + branding/identiteit (Dirk)



Dank voor je aanwezigheid

en inbreng! 

Tijd voor een gezellige

afsluiter! 


