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FYSIEKE INRICHTING VAN TOERISTISCHE 

ONTHAALCENTRA - LEIDRAAD 

 

Deze leidraad integreert de inzichten verworven tijdens de netwerkevents internationaal 

onthaal van december 2016 (workshop Matthias Burzinski – Future of TIC’s) en mei 2017 

(workshop Fysieke inrichting van TIC’s). 

DOELGROEPEN 

De fysieke inrichting van een onthaalcentrum moet in de eerste plaats de bezoekers ervan 

ten goede komen, dat spreekt voor zich. Toch zijn er ook andere noden en belangen in het 

geding: die van de toeristische aanbieders in je stad en regio, die van de 

onthaalmedewerkers en die van je organisatie in het algemeen.  

Het onderstaande lijstje geeft een overzicht van waar je overal op moet letten. Het kan van 

pas komen als je acties op het getouw zet, bijvoorbeeld om conceptontwikkelaars te 

instrueren. Maar het is ook handig om er aangeleverde ontwikkelingsplannen nog eens aan 

af te toetsen vooraleer ze worden uitgevoerd of om na te kijken of de bestaande inrichting 

nog wel voldoende rekening houdt met alle belangen. 

Wat ideaal is voor de ene doelgroep, is dat niet noodzakelijk ook voor de andere. Soms zal je 

daarom belangen tegen elkaar moeten afwegen en op zoek moeten gaan naar creatieve 

oplossingen of compromissen.  

bezoeker  

 ervaring couleur locale 

 ervaring gastvrijheid 

 gebruiksvriendelijkheid tools 

 info & inspiratie 

 mogelijkheid tot aankoop/boeking 

 nuttige tijdsbesteding (relevant aanbod van diensten en producten) 

 ontzorging 

 comfort, gebruiksgemak 

 atmosfeer 

 veiligheid (persoonlijk en bezittingen) 

 toegankelijkheid van gebouw, meubilair, toestellen, opschriften, … 

sector  

 omzet 

 toeleiding 

 vraag creëren 

 zichtbaarheid 

onthaalmedewerker  

 betrokkenheid 

 communicatie tussen medewerkers 

 ergonomie 

 functionele/aangename/gezonde werkomgeving 
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 jobtevredenheid 

 motivatie 

 veiligheidsgevoel 

 vlotte wisselwerking front- & backoffice 

 werkinstrumenten 

eigen organisatie  

 onderhoud: onderhoudscontracten voor technische voorzieningen; 

duurzaamheid en onderhoudsvriendelijke materialen; 

 brand: consistentie met merkbelofte, merkidentiteit, merkrichtlijnen 

 missie-visie-waarden 

 resources (personeel & financieel) 

 strategische keuzes 

 

 

LAYOUT 

Hieronder vind je een heleboel elementen die te maken hebben met de inrichting van een 

onthaalcentrum. Ze werden gegroepeerd in 10 clusters, die allemaal betrekking hebben op 

een specifiek aspect van de inrichting. 

 

Buiteninrichting/directe omgeving TIC 

 bewegwijzering naar het onthaalcentrum: het belang van fysieke signalisatie 

neemt af, maar staat voorlopig nog niet in vraag 

 fietsstalling en ander straatmeubilair zoals zitbank vlakbij het TIC: 

uitnodigend, passend in omgeving goed onderhouden 

 groenvoorziening: indien passend; hou ook rekening met onderhoud 

 herkenbaarheid: val op, zorg dat je van op afstand snel als onthaalcentrum 

zichtbaar en herkenbaar bent 

 (belettering) vitrine 

 duidelijke communicatie openingsuren bij de ingang; stem binnenverlichting 

af  op de openingsuren 

 24/7 oplossing: de fysieke oplossingen (infokiosk buiten, touchscreen 

toepassingen op/in vitrine, …) verliezen aan belang; in de toekomst ligt de 

focus op digitaal onthaal gecombineerd met communicatie door middel van 

website en andere media of applicaties. Communiceer je site duidelijk bij de 

ingang van het onthaalcentrum of leid de bezoeker er naartoe, bijv. met een 

QR-code.  

 bewegwijzering naar POI's: help je bezoeker bij het verlaten van het 

onthaalcentrum zich snel te oriënteren 

 inkijk naar binnen: zorg ervoor dat je van buitenaf een goed zicht hebt op het 

interieur; een aantrekkelijke, goed verlichte ruimte met veel beweging nodigt 

uit om binnen te komen; de inkijk moet ook snel duidelijk maken wel soort 

dienstverlening de bezoeker mag verwachten. 

 ook vitrine-inrichting banners, bevlagging, sandwichborden, … kunnen helpen 

om duidelijk te maken welke diensten en producten worden aangeboden 

 i-pictogram: http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/i-pictogram 

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/i-pictogram
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 signposting 

 uitstraling: in lijn met brand en herkenbaar vanuit het digitale onthaal 

 verkoopbevordering 

 erfgoed: erfgoedwaarden kunnen op het vlak van beleving een troef zijn, maar 

de beschermde status van een gebouw kan het functioneren van een 

onthaalcentrum even goed beperken (buiten- en binneninrichting; 

gevelbekleding, vitrinecommunicatie, …). 

 

atmosfeer 

Zorg voor een aangename, functionele, gezonde, gezellige en op je ‘brand’ afgestemde 

atmosfeer. 

Als je veel verschillende publieken hebt, kies dan voor een eerder neutrale atmosfeer. Let 

hierbij op: 

 binnengroen 

 drukte: streven naar evenwicht tussen ‘gezellige drukte’ (die op haar beurt 

volk aantrekt) en voldoende rust in het onthaalcentrum; stem ook af op 

belangrijkste doelgroep 

 geluid en achtergrondmuziek 

 geuren: met geurdispensers kan je aangename geur verspreiden, 

onaangename geur verbergen, associaties oproepen met producten, ..; 

 gezelligheid 

 kleuren 

 klimaatregeling 

 licht (zorg voor veel daglicht) 

 lucht 

 materiaalkeuze 

 ruimte. 

 

bezoekerscomfort  

 aparte ruimte en eventueel toegang voor ontvangst groepen (enerzijds voor 

het comfort van individuele bezoekers, anderzijds met het oog op goede 

ontvangst van de groepen) 

 beveiliging (persoonlijke bezittingen en fysieke integriteit) 

 gebruiksgemak 

 free wifi zonder wachtwoord is voor bezoekers het makkelijkst; eventueel kan 

het gebruik in de tijd beperkt worden, vb. halfuur. Zie toe op feilloze werking! 

 kinderhoek (actie, beleving) 

 leesbaarheid van de ruimte 

 mogelijkheid om documenten af te drukken 

 sanitair: geen must als er in de directe omgeving genoeg alternatieven zijn, 

maar wordt wel door een deel van het publiek verwacht; goed ingeplant; apart 

voor man/vrouw; apart voor publiek/personeel; denk vooraf aan gevolgen op 

het gebied van onderhoud. 

 signposting & labeling: binnensignalisatie en bebording helpen om de ruimte 

beter leesbaar te maken. Zorg voor eenheid in vorm en stijl) en denk aan de 

anderstaligen. Werk daarom met universele symbolen waar het kan. 
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 stroompunten om (in veiligheid) batterijen van smartphones, e-bikes, … op te 

laden  

 toegankelijkheid 

 voldoende capaciteit qua ruimte en tools 

 wachtrijmanagement (voor drukbezochte kantoren):  

o duidelijk maken wie aan de beurt is (eventueel ook aan welke balie) 

o het wachten aangenamer maken (cf. opstelling evenementenschermen, 

rolkrant, wervende beelden, snuisterhoekjes, …) 

o onzekerheid over eventueel kwijtspelen van plaats wegnemen 

o mogelijkheid tot koppeling met bezoekerstellingen/registratie 

herkomst/… 

o detecteren van patronen in bezoekerstoeloop en onthaalcapaciteit 

daarop afstemmen 

 zit-/rustgelegenheid  

 zo weinig mogelijk 'regeltjes': boodschappen i.v.m. huisregels positief 

communiceren: als iets niet mag, laat dat dan liever verstaan door te zeggen 

wat wel mag   

 vermijd storende achtergrondgeluiden, lawaai 

 eten en drinken (bijv. in combinatie met zithoek): weeg meerwaarde voor 

bezoeker af tegen beheerskost (voorraadbeheer, beheer toestellen, 

onderhoud, …) en mogelijk misbruik (vooral in grotere steden). Het kan 

bijvoorbeeld wel als je met bezoeker apart gaat zitten voor meer uitgebreide 

bespreking. Of bij verwelkoming van groepen of speciale events. Als je 

hiervoor kiest, zoek dan naar synergieën met branding. 

  

 

branding/identiteit 

De evolutie is ingezet naar ‘concept store’-achtige TIC’s met veel service, beleving, verkoop, 

digitale tools, mobiele balies, pop up hoekjes (info, beleving, verkoop, eten/drinken, …) 

maar ook ruime aandacht voor plaats- en productbranding. 

 

 afstemming op communicatie buiten het TIC (bijv. toon je baseline ook in het 

onthaalcentrum) 

 huisstijl 

 eigen bestemming voorop 

 lokale top brands: aandacht voor merkwaarden en vormelijke merkuitingen 

 ruimere regio 

 TIC branding (cf. VVV-merk in Nederland) zou het aanbod van de 

onthaalcentra kunnen versterken.  

 

 

sharing  

Versterk de relatie met bezoekers van het TIC door digitaal met hen in contact te blijven 

(sociale media,  …). Hou je berichten kort en maak overvloedig gebruik van beeld- en 

videomateriaal. Een nieuwsbrief kan nog interessant zijn om contact te houden met 

frequente bezoekers (en ze toe te leiden naar je website), maar voor internationaal onthaal is 

dit instrument weinig relevant.  
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Stimuleer je bezoekers in of bij het onthaalcentrum om een originele/sympathieke foto die 

verwijst naar je bestemming te delen op sociale media. 

Communiceer in het TIC duidelijk over je digitale kanalen en # (Facebook, Instagram moeten 

er zeker bij).  

 link naar sociale media 

o twitter-wall 

o fotobooth: permanent of tijdelijk (gekoppeld aan events of in 

hoogseizoen); succes is variabel: werkt niet in alle omstandigheden! 

o onthaalmedewerkers kunnen bezoekers die ze geholpen hebben 

stimuleren om hun ervaringen te delen op sociale media; het koppelen 

aan een wedstrijd of gadget kan ook helpen 

 fysiek (vb. grote tafel, zithoek, zitbanken): bezoekers delen ideeën en 

ervaringen. Faciliteer eventueel ook ‘live’ communicatie tussen locals en 

bezoekers.  

 digitaal inchecken (vb. Foursquare): dit is niet makkelijk te beïnvloeden. 

Breng digitale getuigenissen ook binnen in het TIC, bijv. als teasers bij social media wall; of 

stimuleer het sharen door quotes van andere bezoekers (selectief of in live stream) op 

beeldscherm te tonen. 

 

één-op-één communicatie 

 wifi: bij voorkeur gratis en zonder wachtwoord. Werk je toch met wachtwoord: 

communiceer het dan voldoende groot en op de juiste plaats (wifi-hoek, 

lounge-hoek). Zorg dat de wifi feilloos functioneert. 

 ibeacons 

 messaging; chatbox (vb. ingebed in website) 

 onthaal op afstand (vb. 1 op1 videogesprek digitale onthaalkiosk Gent-Sint-

Pieters). 

 

 

verkoop 

Verkoop wordt steeds belangrijker: omzet realiseren, bezoek genereren, branding 

versterken, relatie met lokale ondernemers aanhalen. 

 

Bezoekers willen graag weten wat er precies te koop is. Het is dus belangrijk dat te tonen (op 

een aantrekkelijke manier) en om erover te communiceren. 

 

 belang van hoogte waarop producten uitgestald worden (cf. stretching zone, 

grabbing zone, bending zone) 

 boekingsmogelijkheden/ticketverkoop (tickets verkopen = extra publiek)  

 diefstalpreventie en -beveiliging (maar durf enig risico in te calculeren);  

 prijsaanduiding 

 productpresentatie (structuur + herkenbaarheid van de brands) 
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 routes: ontsluit het aanbod bij voorkeur via schermen waarmee de bezoeker 

op zoek kan gaan naar de gewenste kaart; kaartenwaaiers zijn een praktisch 

maar minder-bij-de-tijds alternatief; 

 verkoopautomaten; dispensers 

 verkoopbevordering ter plaatse (POS-communicatie; presentatie) - zuinig zijn 

met producten achter glas of slot: maak het aanbod tastbaar en makkelijk 

toegankelijk 

 kaarten met recreatieve routes, plans: ontsluit het aanbod met een 

kaartenwaaier (stilaan gedateerd) of met schermen. 

 verspreid over hele ruimte of bepaalde zone 

 afrekenen met performant kassasysteem: snel, efficiënt, gebruiksvriendelijk, 

mogelijkheid tot analyse klantendata  

 los van de fysieke inrichting: 

o koppel fysieke verkoop aan onlineverkoop; communiceer op je 

webshop ook over je fysieke distributiepunt en omgekeerd; webshop 

kan fungeren als verlengstuk van fysieke distributie (incl. ruimer 

aanbod, duurder aanbod, …). Op die manier kan je de fysieke 

verkoopsruimte (en diefstalrisico!) ook beperken. Leid eventueel al ter 

plaatse toe naar de webshop 

o koppel verkoop aan storytelling (het verhaal achter het product/de 

fabrikant); zorg dat verkoop in lijn is met de beleving 

o ondersteun verkoop met opleiding (bijv. soft selling) 

o denk goed na over productassortiment: plan, routes, streekproducten, 

souvenirs, boeken, … (bekijk dit vanuit publieksnoden, brand en 

positionering, onderhoud en beheer, stockbeheer, vervaldata, 

leveringen, risico op diefstal of beschadiging, kwaliteit van het 

aanbod, …). Probeer ook zoveel mogelijk complementair te zijn ten 

opzichte van het aanbod bij externe handelaars. 

o prijszetting (vb.: er is niet zo veel vraag naar producten > 25-30 EUR). 

 

 

ondersteuning persoonlijk onthaal 

Nu zowat iedereen mobiel online is en zich, eenmaal op zijn ter bestemming, al googelend 

een weg zoekt, wijzigt ook de rol van de onthaalmedewerker. Die wordt meer en meer een 

bestemmingscoach, die de bezoeker helpt om het meeste uit zijn citytrip of vakantie te 

halen. Hij moet dan ook goed en snel zelf zijn weg weten te vinden in het hele 

onthaalinstrumentarium, zowel dat van het onthaalcentrum zelf, als dat van erbuiten.  

Front-officemedewerkers zijn bij voorkeur ook vertrouwd en bezig met digitaal onthaal 

(website als onthaaltool, digitale 1op1communicatie via chat, beheer sociale media …) maar 

de in het TIC aanwezige bezoeker gaat altijd voor. 

Deze nieuwe rol stelt ook eisen aan de inrichting: 

 ankerpunten: minimaal uitgeruste steunpunten voor face-to-face gesprekken 

 balie(s): laagdrempelig, ergonomisch voor medewerker en bezoeker, 

toegankelijk; medewerkers moeten er gemakkelijk van achter kunnen komen; 

sowieso clean desk (‘paperless office’), maar eerder minimale desk of .. geen 

desk. Test i dat laatste geval altijd eerst uit of het in jouw situatie wel 

haalbaar is/goed werkt 

 zithoek (gesprek met bezoeker) 
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 afstemming met inrichting backoffice 

o communicatietools  

o faciliteiten voor medewerkers 

o loopafstanden 

o opslagruimte 

 toegang tot data/content: best via overzichtelijk dashboard aan de 

onthaalmedewerker snelle toegang verlenen tot infosysteem (kort pad naar de 

gezochte info) 

 beeldscherm: is liefst ook een tool om dingen te tonen aan de bezoeker. 

Maak mogelijk dat de bezoeker zowel de medewerker kan zien als het 

beeldscherm mee kan volgen. Zorg ervoor dat beeldschermen van 

onthaalmedewerkers het oogcontact en de aanspreekbaarheid niet in de weg 

staan. 

 kaart: om gewoon een weg of locatie te tonen is een digitale kaart OK; om 

achteraf mee te geven is een afscheurbaar stadsplannetje handiger .Dit kan 

vaak zonder kosten gerealiseerd worden via reclameregie.  

 veiligheid medewerkers: camerabewaking, alarmknop, 

communicatiemogelijkheid tussen medewerkers en met backoffice 

 telefonie: binnenkomende telefoons worden in principe backoffice 

beantwoord. Als bezoeker verdien je immers alle aandacht van de 

medewerker. Een telefoon binnen handbereik kan handig zijn als je nood hebt 

aan backup, maar het is tijdrovend. Zoek eerst naar alternatieve en meer 

efficiënte oplossingen.  

 uniform voor het personeel? Iedere organisatie moet voor en tegen afwegen. 

Het belangrijkste is dat de onthaalmedewerker als zodanig herkenbaar is (dit 

kan bijv. ook met een naambadge) en door kledij, houding, taal, … getuigt 

van respect voor de klant. 

Buiten het kader van de fysieke inrichting zijn er uiteraard nog andere tools ter 

ondersteuning van het persoonlijk onthaal, bijv. vorming allerhande (plaatsbezoeken gericht 

op productkennis en relatie ondernemers, taal, ehbo, interculturele competenties, 

lichaamstaal, …), evenals allerlei manieren om op de hoogte te blijven van nieuwigheden.   

 

 

beleving van de bestemming   

In een onthaal is beleving sterk gericht op het inspireren van bezoekers. 

Meerdere zintuigen aanspreken sorteert sterkere belevingseffecten. Actiegerichte modules 

spreken doorgaans ook kinderen aan. 

De beleving moet aanwezig zijn in alle zones, maar in de ene zone (bijv. inspiratiegerichte 

topic zone) zal ze meer uitgesproken aanwezig zijn dan in de andere.  

Focus op belevingselementen die goed aansluiten bij je positionering. Laat ook de 

onthaalruimte of de omgeving tot hun recht komen als die architecturaal, landschappelijk en 

als erfgoed de moeite waard zijn. 

Zorg ervoor dat backoffice activiteiten of professionele bezoekersstromen de beleving niet 

verstoren. Laat de beleving beter tot zijn recht komen door zaken die de aandacht afleiden 

(visueel, auditief, beweging) zoveel mogelijk te vermijden. 



8 

 

 ambassadeurs 

 erfgoed 

 eten en drinken 

 maquettes, plattegrond 

 muziek 

 posters 

 beeldschermen  

 grote visuals, film (ook 360°-video’s) 

 virtual reality/3D 

 animatie; bijv. demo’s, tastings, live radio-uitzending 

 kunst 

 

 

informatieve tools  

 computers en de erbij horende (al dan niet interactieve) schermen 

o het beschikbaar stellen van devices om bezoekers de mogelijkheid te 

bieden te surfen is stilaan achterhaald door veralgemeend gebruik van 

smartphones en door de beschikbaarheid van (free) wifi of afschaffing 

van roamingkosten binnen EU. Een self-servicehoek met tablet/PC en 

internetverbinding kan wel nog zinvol zijn indien gekoppeld aan 

printmogelijkheid.  

o gebruiksvriendelijke navigatie, aantrekkelijkheid, relevantie info-

aanbod, kort pad naar gezochte info, draait bij voorkeur niet op stand-

alone CMS maar geïntegreerd met CMS van website;  

o belangrijk voor POI’s (attracties, tours & activities, logies, events, 

restaurants, tours …), maar ook erg geschikt om routeaanbod te 

ontsluiten (digitale kaarten) 

o interactie zorgt ook voor beleving en actievere betrokkenheid 

o breng speelse elementen in (doe-modules): kinderen vinden dit leuk 

o push schermen gebruik je voor content die mensen zeker gezien 

moeten hebben, bijv. actuele events of must sees. Integreer de 

hashtag van je bestemming/event/…  

o een feilloze, ononderbroken werking is cruciaal. Dit vergt duidelijke 

afspraken omtrent monitoring, onderhoud en herstel. Zorg voor 

onderhoudscontract en eventuele reserve. 

 logische ruimtelijke indeling 

 rekken voor publicaties (tonen, promoten, meenemen, verkoop, binnen bereik 

medewerker) 

o bakken zijn een alternatief voor rekken; beide hebben voor- en 

nadelen, maar in het algemeen zijn rekken functioneler 

o wees selectief in het aanbod van print. Deze selectiviteit wordt mee 

bepaald door het beleid, de beschikbare ruimte, de eigen invulling van 

de onthaalfunctie en de doelgroepen die je bedient. Als toeristisch 

onthaalcentrum bied je in principe enkel toeristisch relevante info aan. 

Het is niet omdat je een pak folders opgestuurd krijgt, dat je ze ook in 

je onthaalcentrum moet verspreiden. Neem contact op met de 

leverancier als zijn materiaal niet past binnen je printbeleid. 

o zorg voor een logische schikking van de brochures in functie van 

thema, doelgroep, bestemming, belang: overzichtelijkheid maakt niet 
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alleen efficiënt zoeken mogelijk, maar geeft ook rust. Goede ordening 

komt professioneler over. 

o duidelijk onderscheid tussen gratis en te betalen aanbod 

o duidelijk onderscheid tussen lokaal aanbod en aanbod 

omgeving/elders  

 als je een selectie moet maken tussen commercieel aanbod (vb. horecazaken), 

kan een ‘commissie’ of groepje insiders/ambassadeurs je helpen om de keuze 

te objectiveren  

 plans, plattegronden, route-info: ontsluit deze info best digitaal met 

interactieve schermen (goed doordachte navigatie, mogelijkheid om uit te 

vergroten, mogelijkheid om gepersonaliseerde kaarten of routes uit te printen 

 grote overzichtskaart (kaart, satellietbeeld, …): referentiepunten aanduiden 

 affiches/posters zijn in het algemeen weinig effectief. Ze worden vaak meer 

opgehangen omwille van de organisatoren dan omwille van het publiek. Dit 

vergt dus een duidelijk beleid met als voornaamste principes ordelijkheid; 

relevantie voor verschillende doelgroepen; beheersbaarheid; actief beheer; 

economisch ruimtegebruik. Heel wat nieuwe onthaalcentra voorzien geen 

ruimte meer voor affiches of beperken dit tot zeer specifieke campagnes 

(eerder promotioneel dan informatief bedoeld). Probeer zoveel mogelijk te 

heroriënteren naar digitale info: belangrijke events op schermen; 

raadpleegbare databank (UiT). 

  

zonering  

 functionele zones 

o denk vooraf goed na over welke zones je wil creëren, welke 

oppervlakte je nodig hebt voor de verschillende functies 

o bijv. rechts: balie + verkoop; links: inspiratie & thema-info 

o benoem de zones zodat de ruimte beter leesbaar wordt 

o werk modulair, dat maakt de inrichting flexibel; voorzie zo mogelijk 

een vrije zone met variabele invulling 

o vermijd conflict tussen functies (bijv. zone voor rustig praten niet 

meteen dichtbij een cateringhoekje) 

 looppatronen bezoekers incalculeren  

 slow down zone bij de entree 

o zorg dat de bezoeker bij het binnenkomen meteen een goed overzicht 

krijgt van de ruimte en haar indeling 

 verkoopszone: veiligheid is hier een belangrijk issue; zorg dat de verkopers 

overzicht houden op de verkoopsruimte; 

 kinderhoek: denk goed na over locatie (vb. niet bij de inkom) 

 loungezone (rusten-ontmoeten-surfen-lezen). Maak gebruik laagdrempelig 

(o.a. door goed gekozen situering), maak de rustzone ook niet te groot 

(gevaar lege, doodse indruk). 

 topic zones, bijv. thema-eilanden 
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MANAGEMENT 

bestek overheidsopdracht (her)inrichting  

 betrokkenheid doelgroepen van bij de aanvang 

 design proces: design-for-all; user centered design; werken met personas 

 pre-evaluatie ontwerp 

 rekening houden met sales psychologie 

 volgens noden verschillende doelgroepen 

bepaling gamma producten en diensten  

vb. bij verkoop postkaarten ook postzegels verkopen? Hotelreservaties? OV-tickets? 

Fietsverhuur? Selectie brochures/publicaties: wat zet je in de etalage, wat zet je in de rekken, 

wat hou je eventueel achter de hand? 

dynamisch beheer  

cf. events, seizoenen, specifieke omstandigheden. 

Pas bijv. het brochureaanbod en de beleving aan aan de seizoenen. Dit gaat verder dan de 

klassieke kerst- of paasversiering! 

onderhoud en bedrijfszekerheid  

 netheid en onderhoud 

 zorgen dat alles werkt 

 zorgen dat wat stuk is snel hersteld wordt 

monitoring gebruik ruimte en klanttevredenheid, klantenkennis  

evaluatie en bijsturing  

betrokkenheid en engagement (onthaalmedewerkers, organisatie, 

externe stakeholders) 

veiligheid  

Veiligheid als aandachtspunt van bezoekers wordt belangrijker. Zeker in grotere steden is 

het geen overbodige luxe om het toeristisch onthaalcentrum door specialisten te laten 

doorlichten met een veiligheidsscan. Laat je bezoeker merken dat je er aandacht voor hebt, 

maar doe het doordacht om geen onnodig onveiligheidsgevoel te creëren. Heb ook oog voor 

de veiligheid van de onthaalmedewerkers. 

wetgeving 

 ruimtelijke ordening 

 erfgoed 

 handelsactiviteiten 

 verkoop voedingsproducten 

 … 

 

      


