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VOORBEREIDENDE OPDRACHT

• Wat maakt jouw organisatie en je aanbod aan rondleidingen uniek? 
(in 1 beeld + 3 woorden)
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2

3

Vervang deze afbeelding

Vervang deze tekst door een woord

Vervang deze tekst door een woord

Vervang deze tekst door een woord

Hoe een afbeelding vervangen? klik rechtermuisknop en kies ‘afbeelding wijzigen’

Om een volgende lege dia aan te maken: klik rechtermuisknop op de laatste lege dia in de linkerkolom en kies ‘dia dupliceren’



Forton-Events: de leukste rondleidingen en 
bedrijfsuitjes in Antwerpen
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Tours met E-Tuktuks, fiets, te voet

Teambuilding voor bedrijven

Fun, culinair, kroegentochten, 

haven
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Grensverleggend

Uniek

3 eenheid: haven, natuur en landbouw

Grenspark Groot Saeftinghe
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Ruim aanbod rondleidingen en  

themawandelingen

Enthousiaste gediplomeerde gidsen

Tien talen

Gentse Gidsen 



ORGANISATIE: Visit Mechelen
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2
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exclusieve samenwerking met 

Stadsgidsen Mechelen

rondleidingen Mechelen, Museum Hof 
van Busleyden, Sint-Romboutstoren

persoonlijke dienstverlening balie, 
telefonisch en per mail
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#Ontdek de zee

Natuur- en milieueducatie (beleving) diverse doelgroepen

Werkplaats voor natuurgidsen, vrijwilligers

ORGANISATIE: 
Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne De Panne…
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Rondleiding in het Duits in heel 

België

Meer dan 100 Duitssprekende gidsen

Backoffice bereikbaar 24/7

stadtfuehrung.be
Rondleidingen in het Duits



guide-a-ride
Privé tours in VW Caravelle
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Privé tours in NL, EN en DE 

Van één tot zeven passagiers + hun bagage

in België en in WO I en WO II sites in Noord-
Frankrijk



Antwerpen SurplAce
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3

korte stadswandelingen

lage deelnameprijs

niet vooraf inschrijven (buiten covid)



Natuureducatiecentrum De Vroente
Kalmthout
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Bezoekerscentrum Grenspark 

Kalmthoutse Heide

zelf beleven en ervaren

natuur, milieu en duurzaamheid
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PASSIE voor Lier van gidsen en 

onthaalmedewerkers overbrengen 

op de bezoeker

KWALITEIT leveren doorheen de 
bezoekerscyclus 

SAMENWERKING met
Argus stadsgidsen

ORGANISATIE: Visit Lier
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ERFGOED: Begijnhof Hoogstraten is Unesco 
Werelderfgoed en Wortel-Kolonie staat klaar om het te 
worden

NATUUR EN RECREATIE: genieten in 
stiltegebied of ravotten in het groen

HOOGSTRAATS KARAKTER: 
streekproducten en culinaire wandelingen

ORGANISATIE: Toerisme Hoogstraten



ORGANISATIE: Cliophilia 
coaching historische rondleidingen
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(hi)storytelling

verbinding

resonantie



1

2

3

Interactieve stadspelen in alle 

Vlaamse steden

Gepersonaliseerd

Voor teambuildings, vrijgezellenfeesten 
en scholen

iChallenge
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satire en lef

creativiteit

vakmanschap van Aalsterse bodem 

VISIT AALST



ORGANISATIE: Genker Toeristische Gidsen
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Interactieve stadswandeling…

de derde mijnsite als evoluerend 
kunstwerk

proef de multiculturaliteit
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groot aanbod historische wandelingen in en 

rond Antwerpen. Ook de monumentale 

kerken en enkele musea.

gegidste fietstoeren weg van de 
grootstad. Dagtocht met lunch.

door groepen te boeken of voor 
individuelen via het agenda-aanbod.

Bruisend Antwerpen, professionele gidsen



ORGANISATIE: 
Speelgoedmuseum Mechelen vzw
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Uniek

Herkenbaar

Intergenerationeel
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Genk is een ongekende parel en 

heeft een hoog ontdekkingsgehalte 

ruim wandel- en fietsnetwerk

diversiteit in aanbod -> voor ieder wat 
wils.

ORGANISATIE: Dienst Toerisme Genk
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Felix De Boeck : de ‘boer-schilder’

Een tweesporenbeleid ‘Kunst en 
Natuur’

Een erfgoed ensemble

ORGANISATIE: FeliXart Museum Drogenbos



ORGANISATIE: GBB
Gidsen voor Brussel en België VZW
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rondleidingen in heel België

in 10 verschillende talen

door 40 gepassioneerde gidsen
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Praktijkgericht 

Persoonlijke begeleiding

Talen voor gids/reisleider

ORGANISATIE: CVO VITANT 

Opleiding tot gids/reisleider
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vaste collectie en tijdelijke expo’s

authentieke verhalen bij authentieke 
voorwerpen

op maat van de bezoekers

DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver



Visit Lanaken

1

2

3

Natuur- en milieu educatie

Poort Nationaal Park Hoge Kempen

Fietsen in Limburg? Dat is starten in 
Lanaken!
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historische erfgoed van de familie de 

Merode en de norbertijnen 

recreatieve netwerken en educatie in 
de natuurpareltjes

streekproducten promoten en 
evenementen organiseren

ORGANISATIE: Toerisme Westerlo
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Wij vertellen over de landlopers die in Merksplas verbleven

De wandeling gaat door in situ, waardoor het belevingseffect groot 

is.

Dmv 2-maandelijks overleg zorgen we voor 'teach the teacher'

ORGANISATIE: Gidsengroep en 
Gevangenismuseum Merksplas



ORGANISATIE: Toerisme Beringen
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Authentiek

Populair bij basisscholen

Verrassend en avontuurlijk
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belle-époque erfgoed

onbekende geschiedenis van 
Blankenberge

nauwe samenwerking met gidsen

ORGANISATIE: Belle Epoque Centrum Lokaal 
Bestuur Blankenberge



1

2

3

Brussel ontdekken met zijn 101 facetten 
…

van verwondering naar bewondering…

een deur geopend op cultuur …

culturama vzw 



ORGANISATIE: Huis van Alijn…

1

2

3

Museum van het dagelijks leven

Centrum Gent

Familievriendelijk
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Molens en molenaars vertellen een 
verhaal

Kempen-Broek, fietsen door natuur en 
langs grensoverschrijdend molenerfgoed

Je smartphone als sleutel van de 
molenpoort

Molennetwerk Kempen-Broek

op verhaal komen in het grensgebied tussen Weert en Bocholt 





We maakten een woordenwolk met de ingevoerde woorden.



Een woordenboom met gewogen, gewikte woorden.





























• multicultureel in beide richtingen. 

• Ieders eigenheid/kwaliteiten/werkterrein goed kennen - wat kan ieder in het project 
inbrengen avnuit zijn werking - gelijkwaardigheid tussen partners 

• Inzetten op de sterktes (talenten) van iedereen en niet goochelen met moeilijke woorden

• Rekening houden met ieders input

• goede samenwerking: kennis delen, openheid en respect, spontaniteit van connecties tss
mensen stimuleren en plek /ruimte voorzien + bouwen aan een geheugen rond 
activiteiten, ervaringen delen

• Door vanaf het begin samen te werken. Geen hokjesmentaliteit.

• Gegidste uitwisselingen tussen toeristen en 'locals' weg van de té toeristische paden.

• Een gedragen visie, een gezamenlijk thema en een rode draad 

• visie

WAT IS BELANGRIJK OM DE SAMENWERKING TUSSEN DE BETROKKENEN TE LATEN 
VERLOPEN OP EEN MANIER DIE ERVOOR ZORGT DAT IEDEREEN OP JE PLEK FLOREERT?  (1/4)



• transparantie

• respect en een vleugje humor

• Interesse

• Goede communicatie

• Dialoog, openheid, respect voor alles en iedereen. 

• luisteren naar elkaar

• Co-creatie en participatie 

• Geen groepen van mensen in hokjes plaatsen en er ook niet naar handelen. 

• verbinding, dialoog, openheid en respect

WAT IS BELANGRIJK OM DE SAMENWERKING TUSSEN DE BETROKKENEN TE LATEN 
VERLOPEN OP EEN MANIER DIE ERVOOR ZORGT DAT IEDEREEN OP JE PLEK FLOREERT? (2/4)  



• Goede communicatie in een open sfeer

• Luisteren naar de anderen

• uitwisseling tussen bezoekers en locals, geen éénrichtingsverkeer van informatie, maar een 
interactie tussen beiden

• Eigenheid bewaken. Zelf pick Nick mee laten brengen

• mildheid

• Verder kijken dan je normaal gewend bent 

• Samen werken

• menselijkheid

WAT IS BELANGRIJK OM DE SAMENWERKING TUSSEN DE BETROKKENEN TE LATEN 
VERLOPEN OP EEN MANIER DIE ERVOOR ZORGT DAT IEDEREEN OP JE PLEK FLOREERT? (3/4)  



• Openheid - open communicatie naar mekaar

• Respect

• Duidelijke communicatie

• empathie 

• Respect

• Duidelijk omschreven doel en goede communicatie en interactie door iedereen. 

• respect 

• Verbinden

• Luisteren naar wat de ander wil 

WAT IS BELANGRIJK OM DE SAMENWERKING TUSSEN DE BETROKKENEN TE LATEN 
VERLOPEN OP EEN MANIER DIE ERVOOR ZORGT DAT IEDEREEN OP JE PLEK FLOREERT? (4/4)  



INDIVIDUELE OPDRACHT

• Hoe zie jij jouw plek over vijf jaar?1

• Welke actie ga jij morgen ondernemen, geïnspireerd door dit netwerkmoment?2



HOE WAS'T
VOOR JOU, 

DEZE 
NAMIDDAG?

(1/3)

• Nog meer van dat :-) Was voor mij ook de eerste 
keer om met break-out rooms te werken. Ik heb 
hier nog heel wat mogelijkheden leren kennen van 
online overlegmomenten. Chapeau voor de 
organisatie!

• Verrijkend en inspirerend. We kunnen veel van 
mekaar leren en het is zeker fijn om met collega's 
van gedachten te wisselen. Zo'n momenten van 
reflectie zijn boeiend en mogen meer 
georganiseerd worden.

• Chapeau voor de vlotte, technische afhandeling. 
Aangenaam. 

• Verrijkend en goed georganiseerd op een losse en 
fijne manier. Hartelijk dank!

• Inspirerend vernieuwend 

• Heel aangenaam.



• Veel beter dan verwacht. Fijne contacten 
gelegd. Leuke workshop

• Leerrijk, nieuwe inzichten en tips va, 
interessante mensen en concepten

• Super ! Zeer interessant. De breakoutrooms zijn 
een good concept om in kleine groepjes te 
werken.

• veel nieuwe contacten gemaakt, graag de 
contact details van alle deelnemers. Alvast 
bedankt!!!!

• Verrassend interrressant en interactief, zo 
digitaal

• Verrassend interessant.

HOE WAS'T
VOOR JOU, 

DEZE 
NAMIDDAG?

(2/3)



• Inspirerend! Ik heb een aantal zeer goede 
initiatieven/projecten gehoord waar ik me in 
verder wil verdiepen. Dikke merci hiervoor! 

• Leuk, maar vermoeiend vr de oren met zo een 
koptelefoon ?

• Goed! (Met mexican wave gebaar :))

• Inspirerend. Vooral het tweede deel.

• Inspirerend

• Verrijkend

• Interessant. Even zoeken in het begin : indien 
presentatie eerst zou gekomen zijn , zou dit 
sneller op gang gekomen zijn denk ik maar wel 
geslaagd.

HOE WAS'T
VOOR JOU, 

DEZE 
NAMIDDAG?

(3/3)


