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Kwaliteit in Onthaal

•Waarom ?

•Wat ?

•Hoe ?

maar eerst …



“onthaal” : waar hebben we het over?

“Informatiekantoor”, “VVV”, “visitor (information) centre”, “TIC”, “welcome
centre”, “infopunt”, “visit X”, “greeters”, “ambassadeurs”, “hospitality”,  …

Het gaat (hier) over de bestemming 
maar wat is de bestemming?

Het gaat over toeristen
maar ook over andere bezoekers

Het gaat over informeren
maar (zeker nu!) ook over veel meer, o.a.

 welkom heten (en afscheid nemen)
 geruststellen, onzekerheid wegnemen
 wegwijs maken
 communiceren
 Inspireren
 doorverwijzen
 een goed idee en goed gevoel aangaande de bestemming meegeven

en …



“onthaal” (vervolg)

… het gaat over business!

de business van het onthaalcentrum
de lokale economie

dus ook over :
verkoop
marketing

en op langere termijn 

duurzaamheid
imago en reputatie

dus ook over :
visitor management
branding



Herinnert u zich deze nog?…



De noodzaak om te veranderen ...

… ligt in een veranderende omgeving



Demografie

• Wereldbevolking remt af

• Vergrijzing en ontgroening

• Nieuwe gezinsstructuren

• Toenemende migratie –
diversere bevolking

Economie

• Globalisering 

• Verschuiving van het 
zwaartepunt

• Bruto Nationaal Geluk

Socio-cultureel

• Vrije tijd = identiteit

• Opleidingsniveau verhoogt

• Belevingseconomie -> 
betekeniseconomie

• Groeiend 
gezondheidsbewustzijn

• Waarden en zekerheden

• Feminisatie 

Geopolitiek

• Vervaging van de grenzen

• Veiligheid

• Revoluties 

Ecologie

• Behoefte aan natuur

• Klimaatverandering

• Duurzaam en sneller 
vervoer

• Groeiend 
consumentenbewustzijn

Technologie

• Internet wordt mobiel

• Online verkoop en 
informatie op maat

• Sociale media



Nieuwe media
massa > online > SoLoMo

massa > online > SoLoMo





Nieuwe aanbieders

sector > toeristen > locals





Nieuwe consumenten

massa > segmentatie > niches





en… een andere overheid

regulerend > voorwaardenscheppend
+
afslanking apparaat en budget

met een andere rol voor ToerismeVlaanderen



De noodzaak om te veranderen

Veranderende omgeving met (o.a.)

nieuwe media

nieuwe aanbieders

nieuwe consumenten

andere overheid

and but not least…



de concurrentie



Dus: hoog tijd voor een nieuwe benadering van onthaal 

VISIENOTA TOERISTISCH ONTHAAL

de toerist centraal in het geïntegreerd 

dienstverleningsproces

 fysiek en virtueel onthaal vervlechten

gastvrije makelaar van informatie op maat

belevingsvol onthaal als instrument voor 

bezoekersmanagement

dynamisch onthaal

en – wat ToerismeVlaanderen betreft – focus op internationaal onthaal







en toch (vooralsnog) een belangrijke plaats voor de 

toeristische onthaalcentra (TOC) 

in het Vlaamse onthaalbeleid

Waar het goed wordt aangepakt, blijven de bezoekcijfers hoog (niet 

alleen babyboomers!)

Persoonlijk contact en dienstverlening op maat blijven heel belangrijk 

voor veel toeristen

TOC als kanaal voor marketing en branding is een opportuniteit

accenten binnen het Vlaams toeristisch kwaliteitsbeleid (hotels-onthaal-

gidsenwerking) : van regelgeving/handhaving naar partnergerichte 

handreiking  geheel nieuw ondersteuningsinstrumentarium “Kwaliteit 

in Toerisme”



en … wegens van de relatie tussen

TOC en DMO

• centrale plaats binnen een ruimer netwerk van 

touchpoints zoals hotels, reca, shops, attracties 

en musea, transportknooppunten, event 

organisors

• marketing, branding



Kwaliteit in Onthaal : de essentie

Hoe kunnen we onze bezoekers 

helpen om het beste te halen uit hun 

verblijf op onze bestemming?

Tevreden gasten blijven langer, hebben meer kans om 

terug te komen en ze geven meer uit. Het zijn bovendien 

de beste ambassadeurs.



Doelgroep van het kwaliteitsprogramma

* Primair: de managers van de TOC

+ onthaalcoördinatoren en/of regiocoördinatoren van de PTO’s

Redenen:
• Kwaliteit in Toerisme is managementondersteunend opgezet, voor het 

contactpersoneel zijn de steden en gemeenten veel beter geplaatst
• We willen de kwaliteitszorg duurzaam inbedden in de toeristische 

werking, het gaat dus in belangrijke mate over organisatie, beleid en 
management

• De rolverdeling tussen overheden

* Focus op internationaal onthaal



TOC-netwerk internationaal onthaal

Geraardsbergen

.



Het belang voor Vlaanderen?

Kwaliteitsbestemming
 het verhaal van het baanbrekend vakmanschap moet kloppen op alle 

belangrijke touchpoints voor internationale bezoekers
(hostmanship bij onthaal)

Het belang voor de steden?

• win-win i.f.v. de ambities met de eigen bestemming
• megafoon als het gaat om beleidsaandacht, mensen en middelen.
• plaats in de internationale communicatie (niet per se als bestemming, 

wel als facility)

Toerisme Vlaanderen engageert zich om deze inspanning 
meerdere jaren vol te houden

 Vraag om wederzijds engagement 



Kwaliteit in onthaal in een notendop

•Meten is weten

•Aan de slag: de toolkit

•Begeleiding en professionalisering

•Lerend netwerk

Met dank aan …



… de taskforce Kwaliteit in Onthaal

Opdracht: 

klankbord zijn voor de onthaalsector, sturing geven aan de 

ontwikkeling en invulling van het programma 

Kwaliteit in Onthaal

Samenstelling:

- TOC-managers van de 5 Vlaamse kunststeden

- Vzw Kunststeden Vlaanderen

- Onthaalspecialisten van de 5 PTO’s

- Onthaalspecialisten van 2 centrumsteden

- Vzw Toeristische Attracties

- 3 onthaalspecialisten van ToerismeVlaanderen



Meten = weten

Wat willen we weten?

Hoe doen we het? 

Hoe doen we het in vergelijking met anderen?

Waar scoren we en waar liggen onze belangrijkste verbeterpunten?

En hoever zijn we verwijderd van ons ambitieniveau?

Wie zijn onze klanten?

Waar moeten we rekening mee houden om ze goed te kunnen 

bedienen?

Wat vinden onze klanten van onze dienstverlening?

Hoeveel klanten bereiken we?

Hoe is de vraag gespreid en hoe evolueert ze?

Hoe kunnen we onze klanten het best bereiken?

….



Meten binnen Kwaliteit in Onthaal

Waarom?

• Vinger aan de pols : 

o bereiken we de vooropgezette doeleinden?

o maken we de vooropgestelde ambities waar?

o doorheen de tijd

• Waar op inzetten? 

Stof voor verbeterprogramma’s, projecten, acties

Meten moet!



Meten: er is nog een weg te gaan  

•Prestatie-indicatoren voor TOC

•Synthetische tevredenheidscores

•Klantenbevragingen

•Klachten- en complimentenregistratie

•Mystery visiting

•Tijdreeksen



Meten binnen Kwaliteit in Onthaal

Hoe ? 4 tools:

•Zelfscan

•Traject Mystery Visiting

•Online klantenbevraging

•Optimaliseren via intervisie



Zelfscan: wat en hoe?

(voorbeeld)



Zelfscan: wat en hoe?

ZELFSCAN TOERISTISCH ONTHAAL - overzicht scores

Naam onthaalcentrum

Datum jongste update Aantal items

Content & Media 66% 46

HR-beleid 85% 40

Infrastructuur  & Inrichting 56% 49

Klantgerichte dienstverlening 78% 58

Management 35% 19

Marketing & Communicatie 49% 16

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 90% 22

TOTAAL 66% 250



Zelfscan

• Meerwaarde

oSystematische screening van factoren die mee de kwaliteit 

bepalen  handvaten voor verbeteracties (praktische ingrepen 

en beheersmatige maatregelen)

oScore per criterium, per (sub)rubriek en algemeen

oVergelijken: nulmeting en meting na actieplan 1, 2, …

oBetrokkenheid team vergroten

oMogelijkheid tot collegiale bespreking

oBelangrijke basis voor actieplan

• V1.0

•  V2.0 m.m.v. stakeholders; procesexperten

•  specifieke scans voor deelaspecten (nu reeds : HR-beleid)



Mystery Visits

• Wat is het en wat is het niet?

• Toepassingen in onthaal en leereffecten

• Hoe pakken we het aan?

Overeenkomst met Möbius tot 2018
Zorgvuldig samengestelde scorelijst
Alle fasen van de bezoekerscyclus, maar zwaartepunt bij persoonlijke 
dienstverlening
Geteste procedure en rapportering
Ervaren mystery visitors: beperkt aantal, gepast profiel, goed gebrieft en 
opgevolgd
Complementair met de zelfscan
Evaluatieoverleg na 20 cases



Mystery Visits : dashboard (1)



Mystery visits: dashboard (2)



Mystery visits – aanbod aan de TOC

• Traject met 2 mystery visits (tussenperiode vrij te kiezen 

tussen 6 en 15 maanden, cf. verbeterplan)

(plaatsbezoek en individueel rapport; vergelijking scores 

in 2de rapport, eventueel extra aandachtspunt

• Toegang tot benchmarkplatform 

• Rapport met algemene beleidsaanbevelingen

• Betrokkenheid bij evaluatie

• Mogelijkheid om traject verder te zetten met de 

dienstverlener

• Deelnemingsvoorwaarden



Online tevredenheidsenquête

• ‘Jaarrond’ bevraging van toeristen bij verlaten TOC
• Op basis van een uitgeteste vragenlijst en methode
• Meertalig (N-F-E-D-S)
• Peilen naar algemene tevredenheid + tevredenheid over 14 persoonlijke 

en andere service-aspecten (bijv. meertaligheid, presentatie van het 
aanbod, enthousiasme van het personeel) 

• Leidraad voor praktische toepassing 
• Online platform met live resultaten (OPINIO – 2016)
• Reeds beschikbaar: offline vragenlijst NL
• Vanaf januari mogelijkheid om link aan te vragen voor meertalige online 

enquête en resultatenplatform
• Deelnemingsvoorwaarden



Optimaliseren via intervisie:

Via kennisuitwisseling samen tot oplossingen komen



En … actie!

Na het meten : Kwaliteit in Onthaal biedt

• doe het zelf toolkit

o praktische instrumenten

o inspirerende voorbeelden, teksten, …

o achtergrondinfo (“feiten en cijfers”)

• vorming en begeleiding 

(workshops, lezingen, intervisies, train-de-trainersessies, 

….)

• lerend netwerk



De toolkit : kern van het kwaliteitssysteem

• Selectie van bestaande instrumenten (documenten, 
weblinks, webartikels, … ) 

• Under construction (per definitie)
o actualiteit bewaken
o ontwikkelen van nieuwe instrumenten (co-creatie), 

afgestemd op meetresultaten en gesignaleerde noden
o sharing !

• Suggesties? Toerisme Vlaanderen evalueert en laadt op

• Concreet : kwaliteit.toerismevlaanderen.be

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/


Vorming en begeleiding

• Doelstellingen
o professionalisering
o ontwikkelen meet- en verbeterinstrumenten
o ondersteunen actieplannen

• Werkvormen
o workshops
o lezingen
o focusgroepen
o intervisiesessies
o train-de-trainer
o …

• Rol Toerisme Vlaanderen
o detecteren aanbod
o dieuw aanbod realiseren via overheidsopdracht
o uitzonderlijk zelf aanbieden



Vorming en begeleiding

• Topics: via taskforce

• Prio’s 2016

oVan meetresultaten naar actieplan

oDigitaal onthaal

oDecentraal onthaal

• Deelnemingsvoorwaarden



Lerend netwerk

• Jaarlijks netwerkevent – TOCmanagers
o topic
o interactie
o realisaties/plannen

• Save the date - 10 maart 2016

• Later : virtueel contactforum (via linkedin-groep of via platform Kwaliteit)
o collega’s bevragen
o signaleren interessante events



Het voornaamste wat we vragen is engagement

In wezen: 

actieve inzet op kwaliteitsbewaking en –verbetering, 

afgestemd op eigen context, om zo bij te dragen aan het 

idee van Vlaanderen als kwaliteitsbestemming

• netwerkgedachte ondersteunen

• meten 

• actieplan opstellen

• inspelen op professionaliseringsaanbod

• onthaal afstemmen op noden internationale bezoeker

Scherp te stellen in overleg met taskforce



En wat met het binnenlands onthaal?

• cf. interne staatshervorming
• afstemming

o taskforce
o bilateraal

• toegankelijkheid instrumentarium
o toolkit: vrij toegankelijk
o zelfscan: vrij toegankelijk
o workshops e.d. : ook toegankelijk voor 
regiocoördinatoren en onthaalcoördinatoren van de 
PTO’s lokale doorvertaling
o mystery visiting: kan rechtstreeks besproken worden 
met Möbius (individuele rapportage)



Kwaliteit in Onthaal  kwaliteit in onthaal

Samengevat
• Reële nood: stilstaan is achteruitgaan
• Meten is weten
• It’s all about the action
• 1 shot ≠ hot: kwaliteitswerking structureel 

inbedden
• M&M : van kost naar investering
• Share
• Modulair systeemmaatwerk
• Co-creation : van wysiwyg naar wygiwyg (geef 

input, geef feedback en kwaliteit zal uw deel zijn!)



Kwaliteit in Onthaal
we maken er samen werk van !

Q time


