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GETUIGENIS Visit Leuven 

“Sociale media in toeristisch onthaal zijn de toekomst”  

Klaar Van hoeymissen 

Klaar Van hoeymissen is teamleider van het toeristisch onthaal van de stad Leuven. 

Ze volgde het kwaliteitstraject voor toeristische onthaalcentra van Toerisme 

Vlaanderen van bij de start. “De workshop ‘Sociale media binnen toeristisch 

onthaal’ was voor mij de eerste vorming binnen dit traject”, vertelt ze. “Hoewel ik 

wat op mijn honger bleef zitten wat betreft de 

praktische uitwerking, ging ik toch met een aantal 

nuttige inzichten naar huis.” 

Uitdaging 

Visit Leuven gebruikt Facebook, Twitter, Instagram 

en Google Plus als instrumenten om toeristen tot 

een bezoek aan Leuven te verleiden. In de 

toeristische promotie zijn de sociale media vast 

ingeburgerd. Nieuw voor Klaar is dat potentiële 

toeristen ook steeds meer reageren via diezelfde 

sociale media. Ze stellen infovragen, geven 

opmerkingen of kritiek. Het is duidelijk dat hier een 

uitdaging ligt te wachten voor het toeristisch 

onthaal. “Je voelt dat dit in de toekomst 

belangrijker gaat worden”, zegt Klaar. “Ik schreef 

me in voor de workshop, omdat ik benieuwd was om te horen hoe andere steden 

met dit soort vragen omgaan. Ik was op zoek naar goede praktijkvoorbeelden.” 

Omgaan met reviews 

Tijdens de workshop kregen de deelnemers onder meer een overzicht van welke 

sociale media relevant kunnen zijn voor het toeristisch onthaal. “Dat onderdeel 

was interessant, net zoals de tools waarmee je verschillende sociale mediakanalen 

parallel kan beheren”, vertelt Klaar. “Een heel concrete tip voor mij was dat je via 

de Facebookinstellingen zelf kan bepalen of je de knop ‘bericht sturen’ al of niet 
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zichtbaar maakt voor gebruikers. Het meest waardevolle onderdeel van de 

workshop was hoe je het best reageert op reviews. Een positieve review is niet zo 

moeilijk, maar hoe ga je om met kritiek of negatieve opmerkingen? Ik heb alvast 

geleerd dat je een negatieve review best nooit verwijdert. Ook kregen we advies 

over hoe je via de inhoud, maar vooral ook door de toon van je antwoord je 

geloofwaardigheid kan bewaren.” 

Nog meer praktijkgericht 

Als het van Klaar afhing, had de workshop best nog dieper mogen ingaan op hoe je 

de sociale media toepast in de praktijk van het toeristisch onthaal: “Zijn er 

valkuilen waarop je kan letten? Zijn er voorbeelden van steden die er op een goede 

manier mee bezig zijn? Bij deze vragen bleef ik wat op mijn honger. Maar 

misschien zijn er in Vlaanderen nog te weinig goede praktijkvoorbeelden 

aanwezig?” Ook had Klaar gehoopt nog meer ervaringen te kunnen uitwisselen 

met de andere deelnemers. “Ik had het gevoel dat andere deelnemers best 

interessante ervaringen hadden. Ik wou wel eens weten hoe ze in de Voerstreek of 

in Oost-Vlaanderen sociale media integreren.” Maar dat kan nog volgen, want via 

een besloten Facebookgroep kunnen deelnemers onderling contact houden. 

Teamoverleg 

Na de workshop zette Klaar de topic op de interne agenda. Ze plant een gesprek 

met de communicatiemedewerker en het diensthoofd. “Eerst zullen we ons buigen 

over de vraag of we daadwerkelijk gaan starten met reageren via sociale media in 

de onthaalwerking. Wat mij betreft is het antwoord positief. Vervolgens zijn er heel 

wat beslissingen te nemen. Wie neemt welke taken op? Hoe antwoorden we op 

vragen, zowel naar de inhoud als naar de stijl toe? Vervolgens moeten we ons met 

het team buigen over de concrete uitwerking: hoe snel sturen we een reactie, 

hoeveel info geef je mee, wat doe je als het druk is aan de balie? Eigenlijk moeten 

we de discussie die tijdens de workshop werd gevoerd, eens overdoen met het hele 

team.”  

 


