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Getuigenis Hilde De Laet (Hidrodoe) 

 
 

 

 "Bereid je voor 
op een mentaliteitsshift" 
          

HILDE DE LAET 

 
 

Hilde van Hidrodoe, het water-doe-centrum van drinkwaterbedrijf Pidpa in Herentals, hoefde geen twee keer 

na te denken vooraleer zich voor het opleidingstraject 'Door de bril van de bezoeker' in te schrijven. Ze 

verdiepte zich al langer in gastvrijheid, en vond in het traject dat werd aangeboden door Toerisme Vlaanderen 

de nodige tools om de bezoekerservaring bij Hidrodoe te gaan verbeteren. De tools vallen terug op de design 

thinking methodologie, en werden door designbureau Gelotology in kant-en-klare templates gegoten. 
 
 

Persona's, blauwdruk, templates en experimuntjes 

 

Voor mij persoonlijk was het traject heel verrijkend. Werken met persona's en met een service blauwdruk, dat zijn 

dingen die ik daar opgepikt heb. De verschillende templates uit de Belevingsbijbel, die hielpen me doorheen het 

hele proces. Ze zorgden ervoor dat ik stap voor stap vooruit kon, zodat het niet aanvoelde als een hele berg 

waaraan ik moest beginnen. Het klinkt tegenstrijdig, maar soms heb je wat meer tools nodig, om tot simpelere en 

sterkere ideeën te komen. Met de juiste tools kan je na een experiment ook meer onderbouwd zeggen waarom je 

ermee stopt of waarom je iets van dichterbij gaat opvolgen. Gelotology, de organiserende partner, pakte het geheel 

ook fijn aan, op een heel creatieve manier en op toffe locaties. Hun 'experimuntjes' staan nog altijd op mijn bureau! 

Ze hebben een manier van dingen brengen waarvan ik vaak heb gedacht: 'Allez, dat hebben ze toch weer goed 

gedaan'. 
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Actieve beleving in Hidrodoe (Herentals) 

 

'Voor iedereen', dat bestaat niet 

 

In dit traject heb ik geleerd hoe nodig het is dat we op tijd wegstappen van ons eigen oordeel en ons eigen idee. 

Dat speelde nog te veel bij ons: 'wij weten het wel door, onze ervaring'. Dus, bericht aan wie overweegt om zich 

in te schrijven: bereid je voor op een mentaliteitsshift! We moeten meer cocreatie gaan doen en gaan horen bij 

onze doelgroep wat zij denken. Vroeger deden we intern een brainstorm, maar wat daaruit kwam werd nooit 

afgetoetst bij onze bezoekers. Ga luisteren naar de mensen voor wie je het doet en bepaal duidelijk voor wie je 

het gaat doen. We zeggen te gemakkelijk dat een oplossing 'voor iedereen' kan of moet werken. Maar dat bestaat 

niet, 'voor iedereen'. Bepaal specifiek de doelgroep en ga daarbij aftoetsen. Je denkt altijd dat je je kunt verplaatsen 

in iemand anders, en gedeeltelijk is dat ook zo, maar toch nooit helemaal. 
 

Doorsijpelen en verder bouwen 

 

De volgende stap, in mijn ogen, is om ons volledige team mee te nemen in wat ik tijdens het traject geleerd heb. 

We hebben de blauwdruk met ons team gemaakt, en toen begonnen er wel al een aantal dingen door te sijpelen. 

We realiseerden ons wat nu écht alle stappen zijn die onze bezoekers doormaken bij ons. Dus de bewustwording, 

die is zeker al fiks toegenomen. Nu kunnen we daarop verder bouwen. Voor de tweede editie van het 

opleidingstraject is een collega van mij ingeschreven, vanuit team innovatie. Dus op termijn gaan we hier echt als 

team de vruchten van plukken. 
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Prioriteiten stellen, en aan de slag gaan 

 

Ik zou het echt iedereen aanraden om deze opleiding ook te volgen. Het geeft je zo veel inzicht en helpt je zo hard 

vooruit. Je moet natuurlijk wel echt toepassen wat je leert. Als je het nadien in je schuif legt, tja dan gebeurt er 

niks. We hebben allemaal evenveel tijd en een berg uitdagingen. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. 

 
 
CONTACTGEGEVENS 

 

VOORNAAM NAAM E-MAIL ORGANISATIE 

Hilde De Laet hilde.delaet@pidpa.be Hidrodoe 

Sarie Robijt sarie@gelotology.com Gelotology 

Dirk Yzewyn dirk.yzewyn@toerismevlaanderen.be Toerisme Vlaanderen 

 
 
 


