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Inclusieve communicatie,

want iedereen verdient vakantie
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‘Inclusieve’ communicatie?
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1.

Waarom communiceren we?

Communicatiedoelen
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 Aandacht trekken

 Informeren van bezoekers / potentiële bezoekers

– Bvb. helderheid over afspraken, regels, service in onze vakantieverblijven

 Klanten werven (algemeen)

 Eén of meer specifieke doelgroepen werven

 Een bepaald imago/reputatie opbouwen en onderhouden

– Hoe wil je overkomen? Welke uitstraling? Klopt beoogd imago ook met reëel 

imago?

 Wisselwerking met ons publiek: met betrokkenheid en verbinding

 …

 => belang van geleidelijke opwarming publiek

Communicatiedoelen

vanuit bedrijfsdoelen



5

2.

Wie willen we bereiken?

communicatiedoelgroepen
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 Heet publiek: mensen die je organisatie heel goed kennen, en er actief 

betrokken zijn (bijvoorbeeld als bestuurslid of vrijwilliger).

 Warm publiek: mensen die je organisatie redelijk goed kennen, en/of 

interesse hebben voor de activiteiten en diensten van de organisatie (bvb. 

leden van een vereniging, inwoners van een gemeente, …).

 Lauw publiek: mensen die je organisatie maar matig kennen, en niet per se 

(on)geïnteresseerd zijn.

 Koud publiek: mensen die je organisatie weinig of niet kennen, en/of mensen 

die weinig of niet geïnteresseerd zijn in je organisatie en haar activiteiten, 

diensten, … 

 IJskoud publiek: mensen die je organisatie niet kennen en er helemaal geen 

interesse voor hebben, en/of mensen die -al dan niet omwille van vroegere 

ervaringen- een negatief beeld hebben van je organisatie.

Doelgroepen volgens temperatuur…



Doelgroepen in (+/-) vier lagen

Intern publiek: 
medewerkers

Intern publiek: 
Bestuurders/mandatarissen 
& vrijwilligers

+/- Extern publiek: 
intermediairs
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Extern publiek: de 
‘hoofd’doelgroepen (van 
warm tot koud…)
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De doelgroep(en) (h)(er)kennen

 Welke doelgroepen liever wel / liever niet?

 Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft ze, met hoeveel zijn ze, …?

 Op zoek naar diversiteit (?!)

– Verschillende types vakantiegangers

– Belang van tonen van diversiteit (in brochures ‘Iedereen verdient vakantie’ en 

‘Toegankelijke vakantieverblijven’ nauwelijks foto’s met gekleurde medemensen)

 Kwetsbare groepen/kansengroepen: onderling grote diversiteit

 Belang van detecteren en remediëren eventuele drempels

– Jullie ervaringen?
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Vier types mogelijke drempels bij doelgroepen

– Materiële drempels:

• M.b.t. kostprijs, bereikbaarheid infrastructuur, aan/afwezigheid facilitaire 

voorzieningen (bvb. kinderopvang)

– Fysieke drempels:

• i.v.m. horen, zien, snelheid & onderlinge afstemming zenuwen en/of 

hersenen, enz...

– Intellectuele drempels:

• verdrinken in de info-overload van de infosamenleving

• vinden van het goede contactpunt

• kunnen formuleren van gerichte vraag

• problemen met het vatten van communicatieboodschappen:

– moeilijkheidsgraad, ambtelijke taal, abstracte beelden, dubbele bodems, 

humor

– Psychologische drempels:

• selectief kijken/luisteren/lezen/onthouden

• vertrouwen / twijfels over de organisatie, het onderwerp, de aanpak, de 

medewerker, presentator, …
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/05/huis-van-alijn-houdt-rekening-met-

mensen-met-autisme/
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http://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/reisverhalen-en-tips/wat-weet-

jij-over-de-toegankelijkheid-van-west-vlaanderen.jsp
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3.

Communicatie 

voor, tijdens en na 

het vakantieverblijf
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3.1

Communicatie voorafgaand aan het 

vakantieverblijf:

elkaar vinden
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Tip: Aanwezigheid op internet: 

website, Facebook (incl. toeristisch georiënteerde 

sociale media)
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Tip: Vindbaar zijn in specifiek door de 

doelgroep gebruikte kanalen 
(gedrukt, digitaal en mondeling)



25



26

Tip: Belang van ontwikkelen en 

onderhouden persoonlijke contacten met 

netwerkpartners 

=> mogelijke ambassadeurs en influencers

vb. vierdewereldorganisaties, CAW’s, BV’s, ‘gewone’ 

mensen uit de doelgroep…



27

Tip: Co-creatie: betrekken van 

doelgroep(en) bij ontwikkeling aanbod
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Tip: Klare taal + vriendelijke tone of voice
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Tip: Aandacht voor beleving: 

‘Ik ben hier welkom’

‘Dit is iets voor mij / voor mensen zoals ik’

‘Ik krijg kwaliteit voor mijn geld’
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Tip: niet alleen feitelijke info geven maar 

ook getuigenissen en verhalen
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Tip: Aandacht voor visualisering 
=> goed beeldmateriaal helpt hierbij



33



34

3.2

Communicatie tijdens het vakantieverblijf:

positieve bevestiging
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Tip: Klare taal + beleving welkom te zijn

=> bevestiging
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Tip: Goede interne communicatie

Met klanten: oog hebben voor drempels, vragen, al 

dan niet verkeerde verwachtingen, … / hen positief 

bevestigen & complimenteren in hun activiteiten, 

Extra communicatieve aandacht voor klanten 

die er voor het eerst verblijven

Met medewerkers, tussen medewerkers, tussen 

medewerkers en klanten
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3.3

Communicatie na het vakantieverblijf:

positieve nazorg
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Bis: Opvolgen sociale media

Eigen sociale media logiesaanbieder

Monitoring feedback op toeristisch georiënteerde sociale media
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Tip: Fans maken fans 

=> tevreden klanten 
(met verhalen en getuigenissen) 

vragen om reclame te 

maken (evt. met incentive indien 

ze nieuwe klanten aanbrengen)
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Tip: Evaluatie en co-creatie 

=> vragen naar wat goed/niet goed is, 

en vragen naar suggesties; 

=> evt. co-creatie momenten al tijdens verblijf
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Tip: (zonder overkill) contact onderhouden, 
bvb. 

- occasionele e-mail of nieuwsbrief

- verjaardagswensen

- laten volgen op Facebook, Instagram, …

=> opgelet, binnenkort strengere GDPR-regelgeving i.v.m. gebruik 

persoonsgegevens
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Tenslotte…



http://catalogus.uitgeverij.

vandenbroele.be/fondsca

talogus/749.aspx?pageID

=20050609124856Z 
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Bedankt voor uw aandacht!

Eric.Goubin@thomasmore.be

Twitter: @EricGoubin

Linkedin: Eric Goubin


