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I. Plaats in de organisatie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Je rapporteert als onthaalmedewerker TIC rechtstreeks aan de teamleider TIC binnen de dienst 

X/afdeling Y. Je werkt nauw samen met de collega’s van je eigen team en afdeling, met andere 

diensten en afdelingen van je organisatie en met relevante externe private en publieke partners 

zoals attracties en musea, restaurants, logiesbedrijven, producenten van streekeigen producten, 
steden, provinciale toeristische organisaties enzovoort. 

 

II. Doel van de functie 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van het TIC of voor wie het TIC contacteert 

via telefoon, mail of sociale media. Je fungeert voor hen als een coach die hen toeleidt naar de 

juiste informatie en producten, hen adviseert en inspireert. Op die manier help je hen om het 

meeste uit hun verblijf in je bestemming te halen. Zo bevorder je een langere verblijfsduur, 
herhaalbezoek en positieve conversatie over je bestemming.  

Op deze manier garandeer je een kwaliteitsvolle persoonlijke dienstverlening op maat van de 
noden en behoeften van de klant.  

 

III. Resultaatgebieden 

 

1.  Je verleent specifieke diensten ten behoeve van de bezoekers van het TIC, volgt daarbij 

de afspraken rond klantgerichtheid en respecteert de regels van de afdeling.  

Voorbeelden van activiteiten 

Je spreekt in de onthaalruimte proactief bezoekers aan, die zichtbaar op zoek zijn naar toeristische 
informatie of ander aanbod en vraagt hoe je hen behulpzaam kan zijn; 
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Je stelt je aanspreekbaar op in de onthaalruimte en reageert op een efficiënte en correcte manier op 
vragen van klanten over je eigen domein (toeristische informatie: bezienswaardigheden, 
rondleidingen, wandel- en fietsroutes, evenementen, verblijfsmogelijkheden,…); 
 
Je checkt bij bezoekers die eerder op self-service gericht zijn of ze vinden wat ze zoeken en je vraagt 
of je hen op enige manier behulpzaam kunt zijn; 
 
Je (bege)leidt bezoekers naar het digitale informatieaanbod in de onthaalruimte, en naar het 
aanwezige brochure- en folderaanbod (on display) of je bezorgt hen brochures (off display/op vraag); 
 
Je verkoopt: 

 informatiebrochures, boeken en fiets- en wandelroutes; 

 tickets voor attracties en musea, voorstellingen, tours, …  

 ander productaanbod;  

Je zoekt (mee) naar een overnachtingsmogelijkheid als klanten zich daarvoor melden of leidt 
hen naar raadpleegbare databases; 

Je zorgt ervoor dat de klant op een uniforme manier geholpen wordt en benadert de klant steeds 
op een professionele en klantgerichte manier, ook bij lange wachtrijen of lastige klanten; 

Je zoekt de nodige informatie op (bij collega’s binnen je afdeling, bij je leidinggevende, in 

brochures, op het internet of/en bij andere diensten en instanties) bij vragen waarop je niet 
direct een antwoord hebt; 

Je biedt alternatieven binnen of buiten de eigen bestemming aan als er geen pasklare oplossing 

voor de vragen of directe noden van de toerist voorhanden is 

Je verwijst door naar andere organisaties of contactpersonen wanneer de klant naar 

inhoudelijke info vraagt die niet toerisme gerelateerd is.  

 

2.  Je voert operationeel ondersteunende (backoffice) taken uit om bij te dragen tot een 

vlotte werking van je team en afdeling.  

Voorbeelden van activiteiten 

Je staat in voor het telefonisch onthaal van toeristen en het beantwoorden van schriftelijke of e-

mailaanvragen; 

Je volgt actief (proactief, reactief) de sociale media op voor je bestemming; 

Je stuurt de aangevraagde informatiebrochures, folders of toeristische documenten op; 

Je verwerkt bestellingen van te betalen publicaties, zorgt voor de verzending en de 
administratieve opvolging; 

Je volgt het kassabeheer op en telt de dagontvangsten; 

Je maakt op verzoek van collega’s infopakketjes klaar voor journalisten en professionele 
bezoekers; 

Je staat in voor het opmaken van de kalenders en evenementenschermen; 
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Je houdt statistieken bij (bijvoorbeeld dag-, maand-, jaarstatistieken, bezoekers, verdeling, 

verkoop en verzending brochures, inventaris voorraad, informatieaanvragen …) voor verdere 

verwerking en/of rapportering aan de directie en/of het beleid; 

Je gebruikt deze gegevens om opdrachten uit te voeren volgens interne afspraken (statistieken 
opmaken, jaarverslag, voorraadbeheer, bestellingen …); 

Je verzamelt relevante kwalitatieve  marktinformatie op basis van de ontvangen 

informatieaanvragen, adviesvragen, verkoop van publicaties en  laat die intern doorstromen 
binnen de organisatie; 

Je staat mee in voor de organisatie van het voorraadbeheer (je zorgt voor aangevulde voorraden 

in de onthaalruimte en de voorraadkasten, je volgt de stocks van brochures e.d. op en plaatst 
bestellingen van nieuwe of aan te vullen brochures/producten); 

Je draagt zorg voor de presentatie van de onthaalruimte, van de toestellen en het meubilair in 
onthaalruimte en signaleert zo nodig problemen;   

Je ziet toe op de goede werking van de IT (back- en frontoffice) en de multimediatoepassingen in 

de onthaalruimte, staat in voor het eerstelijnsinterventies en doet beroep op externe 
dienstverleners in geval van defecten; 

Je ziet in functie van publiek én personeel toe op de regeling van binnenklimaat, verlichting, 

verluchting en achtergrondmuziek in de onthaalruimte; 

Je zorgt dat de visuele info voor klanten actueel is: 

 Je haalt oude affiches en/of flyers weg en vervangt ze door nieuwe;  
 Je houdt de info van de multimediaschermen op punt;  

Je zoekt gewenste informatie op en bezorgt deze tijdig aan collega’s, diensten en/of je 
leidinggevende. 

 

3.  Je controleert je eigen werk systematisch zodat je afgeleverde informatie zorgvuldig, 

correct en volledig is.  

Voorbeelden van activiteiten 

Je blijft aandachtig en nauwkeurig, ook bij repetitieve taken; 

Je controleert systematisch gegevens en rapporten op fouten, onnauwkeurigheden en corrigeert 

ze; 

Bij het verstrekken van nieuwe en/of gewijzigde informatie of bij het uitvoeren van nieuwe of 
gewijzigde taken en/of richtlijnen stem je bij vragen of onduidelijkheid af met je leidinggevende. 

 

4.  Je houdt je kennis/expertise binnen je eigen werkdomein op punt zodat je steeds 

accurate informatie en/of gegevens hebt om een optimale dienstverlening te leveren aan 

de klant.  

     Je volgt ter ondersteuning van je rol als bestemmingscoach zo nodig opleiding die je 

helpt bij een betere ontsluiting van het digitale en analoge informatieaanbod. 
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    Je werkt voortdurend aan je interculturele vaardigheden om in je dienstverlening 

optimaal rekening te kunnen houden met cultuurverschillen. 

Voorbeelden van activiteiten 

Je gebruikt de juiste bronnen en zoekstrategieën; 

Je houdt relevante achtergronddocumentatie bij en beheert ze systematisch zodat ze makkelijk 
en snel ontsloten kan worden, ook voor collega’s; 

Je zoekt proactief info m.b.t. het toeristisch aanbod op in drukwerkenn op websites en/of door 
rechtstreekse contacten met partners; 

Indien nodig raadpleeg je je collega’s in andere diensten; 

Je maakt een activiteitenkalender op; 

Je neemt actief deel aan het werkoverleg van het team en je dienst; 

Je neemt pro-actief informatie over je vakgebied door; 

Je implementeert de opgedane kennis/vaardigheden van opleidingen en workshops in je werk; 

Je werkt voortdurend aan je praktische taalkennis en communicatievaardigheden; 

Je informeert je over relevante buitenlandse (en binnenlandse) campagnes m.b.t. 

bestemming(en van) Vlaanderen en maakt met relevante diensten en partners afspraken zodat 

ook zij zorgen voor een goede informatiedoorstroming. 

 

5.  Je bent flexibel en stemt af met je collega’s zodat een permanente aanwezigheid in het 

TIC gegarandeerd is, waarbij de personeelssterkte steeds zoveel mogelijk is afgestemd op 

de bezoekersdrukte. 

Voorbeelden van activiteiten 

Je zorgt voor een tijdige en correcte input voor de wekelijkse personeelsinzetplannen; 

Je neemt je eigen werk op en ondersteunt je collega’s indien nodig; 

Je volgt voortdurend de toeloop in het onthaalcentrum op en vraagt zo nodig om bijstand;  

Je springt in bij onvoorziene omstandigheden; 

Je werkt zelfstandig en neemt autonoom beslissingen bij routine-opdrachten; 

Je vraagt tijdig advies bij complexe opdrachten of bij onvoorziene situaties; 

Je neemt zelf initiatief en/of onderneemt gericht actie om onverwachte problemen en/of vragen 

op te lossen of doet een voorstel naar oplossing; 

Je bent flexibel wat werktijden betreft om de permanentie te garanderen tijdens de 

middagpauze; 

Je werkt op zaterdag, zon-, feest- en brugdagen in een beurtrolsysteem. 

 

IV. Competenties 
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IV.1 Gedragscompetenties  

 

1. Voortdurend verbeteren 

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de 
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen 

Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie. 

 Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken 

 Is bereid om nieuwe methodes aan te leren  

 Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de praktijk  

 Vraagt om uitleg en toelichting als iets niet duidelijk is  

 Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen 
 

2. Klantgerichtheid  

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 
soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren 

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten. 

 Helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort 

 Blijft beleefd bij klachten 

 Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te lossen  

 Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap 
enz. (bv. houdt de wachttijd voor een klant minimaal, voert stipt uit wat werd vastgelegd, 
levert duidelijke producten af, neemt een lagedrempelhouding aan, is beschikbaar en 
bereikbaar) 

 Stelt zich hulpvaardig op 

 Reageert snel en gepast op vragen van klanten 

 Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van de klant (bv. 
kinderen, bejaarden, zieken) 

 

3. Samenwerken 

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het 
niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is 

Werkt mee en informeert anderen. 

 Houdt rekening met de mening van anderen 

 Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen 

 Geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn 

 Aanvaardt groepsbeslissingen 

 Toont respect voor de verscheidenheid van mensen 
 

4. Betrouwbaarheid “consequent en correct handelen” 
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Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 

correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen 

(diversiteit, milieuzorg …). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen 

Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en van de bestaande regels en 

afspraken. 

 Respecteert formele regels en afspraken 

 Gaat op respectvolle wijze om met anderen (collega’s, klanten, medewerkers …) 

 Geeft volledige en juiste informatie door  

 Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie   

 Doet wat hij zegt, komt beloften en afspraken na 

 Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden 
 
5. Probleemanalyse (analytisch denken)  

Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, 
relevante informatie 

Ziet de essentie van het probleem. 

 Verzamelt informatie over de achtergronden en oorzaken 

 Maakt duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken bij het analyseren van een probleem 

 Omschrijft duidelijk de kern van het probleem 

 Verwerft een algemeen inzicht in de problematiek  

 Gaat systematisch te werk bij het analyseren van een probleem 
 

6. Nauwgezetheid 

Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen 

Levert met oog voor detail correct werk af. 

 Voert repetitieve administratieve of technische taken foutloos uit  

 Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in 

 Blijft aandachtig bij routineuze taken  

 Controleert het eigen werk   

 Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op het 
aanbrengen van correcties 

 

7. Organiseren 

De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de 
doelstellingen te bereiken conform de planning 

Organiseert het eigen werk 

 Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af 

 Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn/haar werk afronden  

 Pakt de zaken efficiënt aan  

 Kan inspelen op wijzigende omstandigheden  

 Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht 
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IV.2 Functiespecifieke competenties  

 

1.  Computervaardigheden 

 Outlook: beheren van agenda, vergaderbeheer, taken. 

 Word: basiskennis en eenvoudige toepassingen van het tekstverwerkingsprogramma 

zoals algemene bewerkingen, tekstopmaak, werken met afbeeldingen, tekeningen, 

tabellen en kolommen en afdrukbeheer. 

 Excel: basiskennis en eenvoudige toepassingen binnen de excelomgeving; invoeren van 

gegevens, lay-out van het rekenblad gebruiken en afdrukbeheer. 

 Specifieke computerapplicatie: DataManagementSystem (DMS): basiskennis; invoeren 

van gegevens. 

 Databank voor ticketing en merchandising: basiskennis om tickets te verkopen en om 
de verkoop van merchandising in te voeren. 

 

2.  Procedures en wetgeving 

Kunnen omgaan met en verwerken van informatie gerelateerd aan het eigen specifieke domein: 
informatie, gegevens kunnen toepassen in standaarddossiers. 

 

3.  Sectorspecifieke competenties 

Basiskennis van de toeristische sector: werking Toerisme Vlaanderen en Depot Toerisme 

Vlaanderen, werking Buitenlandkantoren Toerisme Vlaanderen, werking provinciale en 
stedelijke diensten, toeristische marketing en distributie. 

 

4.  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid  

Spreken in een taal zodat het publiek tot wie u zich richt u begrijpt. 

Weet de eigen boodschap vlot en begrijpelijk te verwoorden. 

Communiceert duidelijk en „to the point‟. Legt (technische) gegevens op een begrijpelijke wijze 

uit. 

 Beperkt het gebruik van jargon;  

 Antwoordt doelgericht en beknopt; 

 Is goed verstaanbaar (volume, articulatie, tempo);  

 Spreekt vlot; 

 Ondersteunt zijn boodschap met aangepast non-verbaal gedrag. 
 

5.  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. 

Hanteert een correcte en begrijpelijke taal. 
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 Hanteert een correcte spelling; 

 Hanteert een correcte grammatica; 

 Handhaaft de huisstijl en de afspraken hierover in zijn communicatie; 

 Schrijft in een toegankelijke taal ambtelijke brieven en nota’s. 
 

6.  Meertaligheid (internationaal onthaal) 

Inherent aan het internationaal toeristisch onthaal is de meertalige dienstverlening. De 

onthaalmedewerker is daarom communicatievaardig (mondeling maar ook schriftelijk) in de 

talen van de belangrijkste herkomstgroepen in de betrokken bestemming. Welke deze talen zijn, 

hangt af van TIC tot TIC. Er kan ook gestreefd worden naar complementariteit tussen de 

medewerkers. Als de dienstverlening in andere talen dan het Nederlands wordt aangeboden, 

dan moeten daartoe minstens de beide andere landstalen behoren. Het Engels is een logische 

keuze als vierde taal. Het niveau van de mondelinge taalvaardigheid ligt hoger dan dat van de 

schriftelijke. 

 

7. Interculturele competenties 

Culturele eigenheden van de belangrijkste herkomstgroepen kennen en weten hoe hiermee in 

een onthaalcontext om te gaan. 

 

8. Initiatief 

Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. 

Neemt het initiatief om binnen het eigen takendomein acties te initiëren (reactief en ad 

hoc). 

 Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen alvorens de hulp van 
anderen in te roepen;  

 Gaat uit zichzelf achter informatie aan; 

 Ziet werk liggen en gaat over tot actie; 

 Kan problemen die zich voordoen zelf afwerken; 

 Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om het concrete probleem op te lossen. 


