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GETUIGENIS Toerisme Aalst  

“Veel kant-en-klare tips voor sociale media”  

Sandy Osselaer 

Sandy Osselaer is teamcoach bij Toerisme Aalst en nam deel aan de workshop 

‘Sociale media voor toeristisch onthaal’ van Toerisme Vlaanderen. “Op één 

namiddag heb ik heel wat opgestoken”, zegt ze. “Je krijgt alle informatie mooi op 

een schoteltje aangeboden en dat is een pak 

handiger dan zelf op zoek te gaan naar informatie 

op het internet bijvoorbeeld. Je krijgt ook veel 

concrete tips die je, bij wijze van spreken, de dag 

erna al kan implementeren. Wij zijn als toeristische 

dienst actief op Facebook, maar voor mij is dit een 

perfecte aanzet om op een meer gestructureerde 

manier met sociale media aan de slag te gaan.”  

Groeiende nood 

“We merken dat sociale media in het digitale 

tijdperk aan belang winnen. Ook voor het 

toeristisch onthaal is het nodig om mee te zijn met 

deze evolutie”, aldus Sandy. “Maar eerlijk gezegd 

nemen we het er vaak ‘tussendoor’ bij en maken 

we er weinig tijd voor. Anderzijds blijft het ook een 

kluwen: er zijn zoveel verschillende platformen, maar welke zijn de beste, moet je 

ze allemaal tegelijk gebruiken en hoe doe je dat?” Het was een hele geruststelling 

voor Sandy om te merken dat andere deelnemers aan de workshop met dezelfde 

vragen worstelden. De workshop kwam tegemoet aan haar verwachtingen en 

beoordeelt ze als leerrijk. 

Claim je plaats  

“Je moet als toeristisch infokantoor je plaats claimen op sociale media”, gaat Sandy 

verder. “Dat was voor mij het meest waardevolle inzicht van de workshop. Zo 

vermijd je dat anderen onjuiste informatie publiceren over iets wat jou als 
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toeristische dienst aanbelangt. Verder vond ik het nuttig om te weten dat je het 

best eerst één medium goed beheerst, vooraleer je met een tweede of een derde 

begint. Stapsgewijs werken is aangeraden. Wij gaan dus eerst verder met Facebook 

aan de slag. In een latere fase staan ook nog Twitter en Instagram op ons 

verlanglijstje. Een derde punt gaat over de manier waarop je over jezelf praat op 

sociale media. Vermijd het om over jezelf in al te positieve superlatieven te 

schrijven. Maak mensen eerder nieuwsgierig en laat hen zelf oordelen of ze je ‘leuk’ 

vinden.” De gesprekken met de andere deelnemers waren voor Sandy een opsteker. 

“Je merkt dat iedereen nog hard op zoek is. Het was interessant om te horen hoe 

anderen omgaan met sociale media.”  

Facebookplanning 

De dag na de workshop was er teamoverleg gepland met de baliemedewerkers. 

Sandy liet er geen gras over groeien en bracht de medewerkers op de hoogte van 

haar nieuwe inzichten. “Als je binnen de 48 uur niets doet met wat je leert op een 

vorming, dan is de kans groot dat er niets meer van terechtkomt”, vertelt ze. “De 

vele tips waren niet alleen nuttig voor mij, maar ook voor mijn medewerkers van 

de front- en de backoffice.” Op langere termijn gaat Sandy een planning maken 

rond het gebruik en de toepassing van Facebook door het toeristisch onthaal. In 

een volgend stadium vindt ze het ook nuttig om te overleggen met andere 

Aalsterse stadsdiensten en culturele instellingen die met Facebook werken. “Het 

heeft niet veel zin om allemaal dezelfde berichten te delen”, zegt ze. “Een van de 

tips luidde dat herhaling tot irritatie leidt. Dat moeten we vermijden. Elke nieuwe 

post moet weer interessant en nieuw zijn.” 

Aanrader 

“Ik raad collega’s in toeristisch onthaal beslist aan om de workshops van Kwaliteit 

in Onthaal te volgen. Naast de interessante inhoud, verloopt ook de praktische 

organisatie en de communicatie over de workshop erg vlot. Achteraf krijg je een 

link naar de presentatie, zodat je die makkelijk kan delen met je collega’s. Ook kijk 

ik regelmatig naar de website met de toolkit rond ‘Kwaliteit in Onthaal’.” 

 


