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Mystery visits voor onthaalcentra –  

toelichting bij het aanbod van Toerisme Vlaanderen (Kwaliteit in Onthaal ) 

 

Samen werk maken van meer kwaliteit in het internationale onthaalnetwerk: dat is de bedoeling van 
Kwaliteit in Onthaal. Toerisme Vlaanderen stelt hiervoor aan onthaalcentra een ondersteunend 
instrumentarium beschikbaar met meet- en verbeterinstrumenten (toolkit) en collectieve leer-en 
begeleidingstrajecten. Het aanbod met betrekking tot de mystery visits (MV) behoort tot de 
meetinstrumenten. 
 

MV in kort bestek : wat houdt het in? 

Een mystery visitor doet zich aan de telefoon, per mail en tijdens een plaatsbezoek aan het 
onthaalcentrum voor als klant en gaat bij die gelegenheden een hele reeks aspecten van je 
onthaalaanbod en –dienstverlening observeren en scoren. De bevindingen worden verzameld in een 
objectief verslag. Dit omvat algemene scores (per fase van de bezoekerscyclus of per onthaalvorm) en 
specifieke scores voor alle onderliggende toetsingscriteria. Op die manier krijg je niet alleen een goed 
algemeen beeld van de dienstverleningskwaliteit, maar weet je ook waar er concrete werkpunten liggen. 

Concreet aanbod 

Toerisme Vlaanderen biedt een MV-traject aan bestaande uit 2 bezoeken met een tussentijd van 6 tot 15 
maanden. Het eerste bezoek zou je kunnen beschouwen als een soort nulmeting, met het tweede kan je 
na genomen acties de geboekte vooruitgang in kaart brengen. Naast een individueel rapport per bezoek 
krijg je - zodra er voldoende cases zijn - ook toegang tot de gemiddelde scores van gelijkaardige 
onthaalcentra in Vlaanderen of van de onthaalcentra in je provincie. Een externe dienstverlener met 
ruime ervaring op het vlak van MV - ook specifiek m.b.t. toeristisch onthaal - staat in voor de organisatie, 
uitvoering en rapportering.  

Toerisme Vlaanderen draagt de ontwikkelingskosten en komt ook tussen in de deelnamekost. Daardoor 
kan je op een erg laagdrempelige manier kennis maken met MV. En mocht je er al ervaring mee hebben, 
dan kan je tegen een klein prijsje achterhalen of je dienstverlening op niveau blijft of er zelfs op vooruit 
gaat. 

Inschrijven kan tot eind 2016. 

Voor wie? 

De MV’s zijn gericht op de toeristische onthaalcentra. In steden of gemeenten met meerdere dergelijke 
centra, gaat het over het belangrijkste/meest uitgebouwde onthaalcentrum.  
Het aanbod staat open voor alle onthaalcentra die deel uitmaken van het netwerk internationaal en die 
vooraf ook de samenwerkingsvoorwaarden hebben onderschreven. Die samenwerkingsvoorwaarden en 
het deelnameformulier vind je hier. 

Prijs 

Het MV-pakket omvat 2 MV bezoeken, individuele rapportage en toegang tot de benchmark. 

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/onthaal/in-de-kijker/basisinschrijving-internationaal-onthaal
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MV1 met bijhorend rapport (Excel) wordt aangeboden tegen kostprijs: 165 EUR, BTW inbegrepen. De 
factuur wordt verstuurd na verzending van het rapport.  

MV2 met bijhorend rapport (Excel) wordt gratis aangeboden, na vereffening van de factuur over MV1. 

Procedure 

Inschrijving gebeurt via de module mystery visits op kwaliteit.toerismevlaanderen.be/onthaal. 

Je krijgt hierbij de mogelijkheid om een specifiek aandachtspunt/meerkeuzevraag in de MV te laten 
opnemen, op voorwaarde dat dit zonder noemenswaardige extra tijd door de mystery visitor gescoord 
kan worden. Toerisme Vlaanderen checkt of dit al dan niet reeds in de standaardprocedure voorzien is. 

Binnen de 3 werkdagen na verzending ontvang je bericht over de validatie van je inschrijving en word je 
uitgenodigd om een formele bestelling te plaatsen (bestelbon te bezorgen aan Toerisme Vlaanderen). 
Tevens krijg je feedback over het specifieke aandachtspunt in het geval je dit hebt doorgegeven. 

Binnen de 3 werkdagen na ontvangst van je bestelbon krijg je een ontvangstbevestiging.  

De eerste mystery visit (MV1) vindt plaats binnen de maand na die ontvangstbevestiging. Mochten er zich 
in dit tijdsbestek specifieke omstandigheden voordoen, dan kan je vooraf aangeven welke dag of periode 
niet in aanmerking komt. 

Je ontvangt het rapport van MV1 per mail ten laatste 14 dagen na de visit. Een kopie van het rapport gaat 
ter info en vertrouwelijk naar Toerisme  Vlaanderen en (mits je hiertoe toestemming verleent) naar de 
provinciale toeristische organisatie waarmee je samenwerkt. Deze cc maakt het mogelijk om meer 
algemeen voorkomende kwaliteitsproblemen te detecteren en hiervoor oplossingen aan te reiken. 

Bij oplevering van het rapport MV1 zal de dienstverlener met jou afspraken maken omtrent de timing van 
MV2. Er is een minimum van 6 maanden na MV1 (minimale tijd voor opstellen en uitvoeren actieplan) en 
maximum 15 maanden na MV1. Vooraf word je nog herinnerd aan de afspraak en heb je de gelegenheid  
om MV2 met maximaal 2 maand uit te stellen, voor zover de uiterste limiet van 15 maanden niet 
overschreden wordt. Vervroegen is ook mogelijk, mits het tijdig wordt aangevraagd en inpasbaar is voor 
de dienstverlener. 

Het rapport over MV2 wordt opnieuw bezorgd binnen de 14 dagen na het plaatsbezoek. Het omvat een 
vergelijking met de scores van de eerste MV. 

Kwaliteitsborging 

Volgende voorzieningen werden getroffen met het oog op de kwaliteit van de mystery visiting 

1. Het geselecteerde bureau heeft een ruime ervaring en telt meerdere grote klanten met 
langlopende MV-opdrachten. 

2. Er wordt gewerkt met ervaren mystery visitors, die werken volgens precieze instructies en geijkte 
procedures. 

3. De gehanteerde vragenlijsten en rapporten zijn gevalideerd door onthaalexperten van de 
kunststeden, de provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen. 

4. De vragenlijst en mystery visits werden uitgetest bij 3 onthaalcentra en na evaluatie 
geoptimaliseerd. 

5. Na de eerste 20 cases is er een interim evaluatie waarbij de deelnemende onthaalcentra feedback 
kunnen geven over hun ervaringen. Zo nodig volgen aanpassingen. 

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/hoe-aanvragen
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Wat nadien? 

Een periodieke MV biedt je de mogelijkheid om na te gaan of de kwaliteit van je dienstverlening door de 
tijd heen op peil blijft. 

Na MV2 krijg je de gelegenheid om in de verdere toekomst een of meer bijkomende MV te laten uitvoeren 
op basis van dezelfde screening. Toerisme Vlaanderen heeft van de externe dienstverlener verkregen dat 
de uitvoeringsprijs globaal behouden blijft. De subsidie valt echter weg, waardoor de prijs per MV 150 EUR 
zal bedragen (excl. BTW en vervoerskost). Aangezien er geen ontwikkelkosten zijn, blijft dit een erg 
concurrentieel aanbod.   

De benchmarks zullen ook met deze latere MV’s rekening blijven houden. 

De initiatiefnemers beslissen vrij of de rapporten over latere MV’s ook worden gedeeld met Toerisme 
Vlaanderen en/of de provinciale toeristische organisatie waarmee zij samenwerken. 

In deze fase sluit je zelf een overeenkomst af met de externe dienstverlener. Uiteraard ben je ook vrij om 
andere aanbieders aan te spreken of om op maat van je eigen noden en prioriteiten een aangepaste 
mystery visiting op te zetten. 


