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Kerime Filiz en Kelly Fripon zijn verantwoordelijk voor de gidsenwerking voor de dienst toerisme van de stad 

Genk. Daarnaast staan zij in voor de ontwikkeling van toeristische producten om bezoekers in Genk een fijne tijd 

te bezorgen. Dat gaat van wandel- en fietstochten tot busritten en uiteraard een stevige brok bezoekformules op 

de site C-mine. In de loop van de jaren bouwde de dienst toerisme een mooie samenwerking uit met de 

Vereniging Genker Toeristische Gidsen en kan ze rekenen op 23 gidsen. De meeste gidsen zijn 60-plussers. “Gidsen 

zijn belangrijk, omdat ze de stad promoten naar de bezoekers. Als je kwaliteit wil, is het belangrijk om alle gidsen 

achter je visie te scharen en een goede relatie met hen op te bouwen”, zegt Kerime. 

GIDSEN ALS EDUTAINMENT 

Een goede relatie komt er niet op één dag. Kelly en Kerime ontwikkelden in de loop der jaren een aantal 

werktools, die af en toe gelijklopen met instrumenten die Toerisme Vlaanderen ook aanbiedt in de onlinetoolkit 

voor organisaties met gidsenwerking. Kelly legt uit hoe het begon. “De opening van C-mine in 2010 heeft onze 

gidsenwerking grondig door elkaar geschud. We wilden af van de traditionele gidsbeurten waarbij het publiek 

enkel mag luisteren. Creativiteit, interactie en edutainment werden de nieuwe sleutelwoorden. In dit licht hebben 

we de hele gidsenwerking herbekeken.” De gids moet dus een gastheer of -vrouw zijn die de bezoekers 

entertaint. Niet altijd makkelijk voor een oudere generatie gidsen. “Het moeilijkste is om een ommekeer teweeg 

te brengen in de gedachtegang van de gidsen en vermijden dat ze hervallen in hun oude gidsgewoonten”, 

bevestigt Kerime. “We hebben opleiding georganiseerd, feedbackmomenten en evaluatie ingelast en vooral ook 

heel duidelijke afspraken gemaakt met de gidsen.” 

EERLIJKE FEEDBACK 

In een eerste fase kregen de gidsen een opleiding over de nieuwe interactieve manier van gidsen. Om elke gids 

individueel te kunnen toetsen, vonden er audits plaats. Een extern begeleider volgde de gids tijdens de gidsbeurt 

en gaf nadien feedback. “Zo’n grote omslag vraagt echter continue bijsturing”, vertelt Kerime. “Vooral in het  

begin ging hier veel aandacht naar. Open en eerlijk communiceren is dan erg belangrijk. Alles moet bespreekbaar 

zijn. Dankzij het evaluatieformulier van de groepen krijgen Kelly en ik een beeld van het verloop van de 

gidsbeurten. Als een gidsbeurt stroef loopt, dan grijpen we snel in. Meestal bespreken we een probleem eerst met 

de voorzitter van de gidsenvereniging en nodigen we daarna de gids uit voor een gesprek. Maar ook positieve 

feedback is heel belangrijk. Als er lof komt van de groep, dan sturen we een mail naar de gids. De 

gidsenvereniging staat ook erg achter ons verhaal en stuurt bij als nodig. Het resultaat is dat we nu een erg 

gemotiveerde groep hebben.” 
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GRONDIGE SELECTIE  

Er zijn duidelijke criteria waaraan een goede gidsbeurt moet voldoen, maar ook de selectie van kandidaat-gidsen 

verloopt grondig. Kelly: “Kandidaten sturen een sollicitatiebrief. Als zij na het sollicitatiegesprek weerhouden 

worden, ontvangen zij de nodige documenten om een testrondleiding in te studeren. Standaard hoort daar een 

van de succesrondleidingen op C-mine bij. Om zich voor te bereiden volgt de kandidaat minstens drie 

gidsbeurten bij een ervaren gids. Daarna volgt de selectieproef voor een echte groep.” In de toolkit voor 

organisaties met gidsenwerking verwerkte Toerisme Vlaanderen heel wat nuttige tips voor de selectie van gidsen. 

Toch heeft elke gids zijn voorkeuren en eigen stijl. Kerime en Kelly houden bij aanvragen rekening met de wensen 

van de groep en trachten de meest geschikte gids te vinden. “Om te vermijden dat sommige gidsen te veel en 

andere te weinig zouden optreden, wordt de gids met het minste aantal rondleidingen in het voorbije jaar het 

eerst aangesproken.” 

DIGITAAL PLATFORM 

Voor het delen van kennis en informatie tussen de gidsen onderling, ontwikkelde de  gidsenvereniging een 

digitaal platform. “Vroeger werken we met een papieren infobundel per product, maar daarvan zijn we 

afgestapt”, zegt Kerime. “Alles verandert zo snel en via het digitale platform hebben alle gidsen en ook wij 

gemakkelijk toegang tot alle documenten. Je vindt er informatie over bezienswaardigheden, over installaties in 

de expo’s, over gebouwen in Genk, maar evengoed de criteria waaraan de gidsbeurt moet voldoen. De gidsen 

kunnen er ook eigen werkdocumenten uploaden. De gidsenvereniging ontwikkelde ook een eigen website met 

foto’s en specialiteiten van elke gids. Eén gids is aangesteld om het platform en de site te onderhouden.” 

OP GELIJKE VOET 

“Het gros van onze gidsen is enthousiast over de nieuwe manier van werken”, zegt Kelly. “Dat merken we aan de 

respons die we krijgen als we een oproep doen om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe 

rondleiding. De gidsen mogen deelnemen in het werkgroepje en worden zo van bij het begin betrokken. Dit is 

een tip die ik wil meegeven aan andere organisaties. Beschouw een gids niet als de uitvoerder van een 

rondleiding die je eerst zelf al helemaal hebt uitgewerkt. De gids weet wat goed aanslaat bij het publiek. Het 

werkt veel beter als je op een meer gelijke voet met elkaar omgaat.” Dit soort tips en nog veel meer kunnen 

organisaties met gidsenwerking ook vinden in de toolkit op de website van Toerisme Vlaanderen. 

 

 


