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Vlaamse Meesters – uitdagingen voor het internationaal onthaal 

Conclusies workshop 17 mei 2017 

 

Intro 

Met “Vlaamse Meesters” wil Toerisme Vlaanderen in 2018-2020 kunst en erfgoed als toeristische troef van 

bestemming Vlaanderen internationaal sterker op de kaart zetten. Een krachtige investeringsimpuls, 

hoogstaande events en gerichte internationale promotie moeten ervoor zorgen dat de effecten ook 

doorwerken als het programma is afgelopen.   

Van Eyck, Bruegel en Rubens worden uitgespeeld als boegbeelden en ambassadeurs van de Vlaamse 

Meesters. Zij staan centraal in een programma met events gespreid over verschillende locaties, 

hoofdzakelijk in de kunststeden. Maar in hun kielzog worden ook andere uitingen van Vlaams 

Meesterschap onder de aandacht gebracht, zowel in de kunststeden als daarbuiten. 

Meer lezen? Klik op 

• tradebrochure Vlaamse Meesters  
• hefboomprojecten Vlaamse Meesters 

 

 

Hoe kunnen onthaalcentra van “Vlaamse Meesters” mee een succes helpen maken? 

Door de gerichte promotie verwachten we dat de komende jaren veel buitenlandse toeristen hun bezoek 

aan Vlaanderen en Brussel minstens voor een deel zullen laten bepalen door het Vlaamse Meesters-

aanbod. Dat roept, eens ze ter plaatse zijn, vragen en verwachtingen op. Door hier met onthaal gepast op 

in te spelen kunnen we bijdragen aan een topbeleving van het event en verhogen we de kans op 

herhaalbezoek en reputatieversterking. 

Voor steden met een of meerdere eigen Vlaamse Meesters-events is meestal voldoende duidelijk hoe ze 

het onthaal met betrekking tot die events moeten aanpakken. In de workshop tijdens het netwerkevent 

Internationaal Onthaal van 17 mei 2017 lag de nadruk dan ook op de vraag wat je als onthaalcentrum kan 

doen als er in je eigen stad geen Vlaamse Meesters-event loopt of in de directe toekomst geprogrammeerd 

is.. 

  

http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/beleef-de-vlaamsemeesters-programma-2018-2020
http://www.toerismevlaanderen.be/goedgekeurdehefboomprojecten#GoedgekeurdVM
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Algemeen kader (presentatie Dirk Yzewyn) 
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Workshop deel 1: Hoe denk jij je rol in te vullen, wat mag men van jou verwachten? 

- Info (brochures, flyers, digitaal) beschikbaar stellen voor bezoekers 

- Verkoop souvenirs 

- Events of vast aanbod in eigen stad-> lokale promotiekanalen (incl. POS-communicatie). Bijv. 

Antwerpen op de kaart zetten als “barokke stad”. 

- Inspireren, enthousiasmeren, promoten (VM in eigen stad/ruimere regio/Vlaanderen) 

- Gericht doorverwijzen naar aanbod in nabije (kunst)stad/steden/ruimere regio (voor gemeenten 

zonder eigen aanbod is dit in de regel de enige rol). Hou hierbij o.a. rekening met de belangstelling 

van je bezoeker, zijn reisgezelschap, afstandsbereik en beschikbare tijd.  

- Vlaamse Meesters = collectief erfgoed  via kennis en betrokkenheid opstelling als fiere 

ambassadeurs  

- Project- en eventinfo delen met team (tools: website, eventfolders, brochure); ook delen met 

belangrijkste partners op het terrein (lokaal netwerk van logies, attracties, gidsen …), en hen 

stimuleren tot ambassadeurschap; 

- Steden met permanent/tijdelijk VM-aanbod kunnen omliggende steden proactief informeren, 

communicatietools bezorgen, onthaalcollega’s/gidsen uitnodigen voor kennismaking (engageren, 

ambassadeurschap). 

- Op programma inspelen met lokale productontwikkeling: aanbod creëren dat de moeite van een 

uitstap waard is  

o “Vlaamse Meesters in situ” (Openbaar Kunstbezit) – 60tal potentiële locaties in heel 

Vlaanderen en Brussel 

o Creatief meesurfen op de VM-golf: aanknopingspunten detecteren (historische events, 

kunstenaars van toen en nu, guided tours…); voorbeeld: verwijzen naar andere vakmannen 

uit 15-16-17de eeuw (ook niet-kunstenaars) 

o VM-aanbod verbinden met vervoersaanbod/aanbod op andere locaties (bijv. NMBS 

dagtrips, fiets/wandelroutes, zoektochten, …). 
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Workshop deel 2: welke onthaaltools heb je nodig om je rol goed te kunnen invullen? 

Voor de onthaalmedewerker/toerismediensten 

- Brochure over het programma (zie tradebrochure Vlaamse Meesters); jaarlijkse update 

- Brochures over individuele events 

- Nieuwsbrief 

- Infosessies over het concrete aanbod en VM-arrangementen 

- Roll up banners VM 

- Campagnebeeld(en), promofilmpje 

- Brand toolbox  

- Materiaal om te delen via sociale media of om te integreren in de eigen website (links, rijke 

content, …) 

- Checklist voor ambassadeurs 

 

Voor bezoekers 

- Op het niveau van het programma: brochure om mee te geven; overkoepelende, responsive 

website om naar door te verwijzen (min. N, F, E, D, S-talen); inspiratiekaart met belangrijkste 

locaties, events, … (als doorverwijsinstrument) 

- Op het niveau van specifieke locaties/events: folder, website/pagina, … 

- klantvriendelijke, responsive site – links hierheen inbedden in toeristische sites van gemeenten 

met/nabij relevant aanbod 

- Speciaal aanbod voor cruisetoeristen (Zeebrugge, Antwerpen), congresbezoekers (en 

partnerprogramma’s), dagtrips NMBS… (voor DMC’s, TO’s, PCO’s). 

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

