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Lerend netwerk: Luchtvaartcatering en duurzaam 

toerisme 

“Lerend Netwerk” is een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en Livingstone enerzijds en de 

hogescholen TRM (= Toerisme- en recreatiemanagement) en Hotelmanagement anderzijds. 

Oorspronkelijk was Lerend Netwerk een initiatief van de Vlaamse overheid departement Onderwijs 

om duurzaamheid te integreren in het Hoger Onderwijs. Na de stopzetting van subsidies hebben 

zowel Griet Geudens van Toerisme Vlaanderen als Greet Huybrechts van Livingstone Dialoog de 

handen in elkaar geslagen om alsnog de continuïteit van dit netwerk te garanderen. De taken worden 

verdeeld tussen Griet en Greet waarbij Toerisme Vlaanderen vaak de financiële ondersteuning biedt 

inzake sprekers en locaties en Livingstone Dialoog de thema’s uitwerkt waarrond gewerkt wordt. De 

doelstelling bestaat er nog steeds in om actuele kennis inzake Duurzaam Toerisme uit te wisselen.  En 

zo worden er sinds twee jaar ongeveer drie keer per jaar sessies omtrent “duurzaamheid” 

georganiseerd.  

 

We zijn vandaag 13 januari 2012 en 

bevinden ons, 11 pax in totaal, bij 

GateGourmet, één van de twee 

cateringbedrijven op Brussels 

Airport voor een sessie over 

“Luchtvaartcatering en Duurzaam 

Toerisme“. De CEO, Luis Gracias 

verwelkomt ons en zal ons in 

hoogsteigen persoon een 

rondleiding geven. Relevant voor 

ons bezoek is te vernemen dat de 

integrale luchtvaartcatering behoort 

tot wat men bij Ovam “Categorie 1“ 

noemt. Of zoals Luis Gracias ons zegt : “We burn every flight”. Kortom, er wordt hier op geen enkele 

manier aan recyclage gedaan. Alles wat van het vliegtuig terugkomt gaat linea recta de brandhaard 

in. “De dag dat er wordt gerecycleerd, zal het door de crew moeten gebeuren op het vliegtuig, maar 

niet in de gebouwen van Gate Gourmet, te kostelijk “aldus de CEO.   

 

Bij Gate Gourmet wordt niet alleen de luchtvaartcatering verzorgd. Ga je straks een kant-en-klare 

salade en/of maaltijd kopen bij Delhaize, dan is dat gerecht hier bereid.  En dat het bedrijf zich aan 

specifieke noden aanpast, bewijst de “halal” keuken die speciaal werd geïnstalleerd voor Qatar 

Airways. De “kosjer” maaltijden worden nog steeds rechtstreeks vanuit Antwerpen geleverd.  

 

Wat de veiligheid van de catering betreft, worden er voor alle vluchten – behoudens die naar de US – 

spontane “spot-checks” uitgevoerd. Elke US vlucht wordt gecontroleerd door security van de airline 

zelf.  



 

“We do the service at the Gate, we do in Gourmet, vandaar de naam Gate Gourmet” aldus Marc 

Devliegher die na Luis Gracias het woord neemt. Hij legt uit dat “Gate Group” 11 bedrijven groepeert 

waaronder Gate Gourmet. Het bedrijf is vertegenwoordigd in 36 landen verspreid over de 

verschillende continenten, stelt circa 27000 mensen te werk en bedient zo’n 309 miljoen pax per 

jaar. In 2007 nam Gate Gourmet het over van Aviapartner. Ze verzorgen zo’n 9000 maaltijden per 

dag. Met inbegrip van de catering voor Ryanair, de zakenvluchten van Abelag, Delhaize en Railrest 

(Thalys) waarbij Ryanair en Thomas Cook hun grootste klanten zijn.  

 

The Brussels Airport Company dwingt haar toeleveringsbedrijven tot een milieuzorgsysteem. 

Devliegher legt uit dat Gate Gourmet door middel van een monitoring systeem meer controle heeft 

op het effectieve waterverbruik bij het schoonmaken van het eetgerei. Andere initiatieven zoals 

bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen vindt men bij Gate Gourmet niet interessant. “Wij 

moeten winstgevend blijven” aldus Devliegher.  

 

Aansluitend was het woord aan Lode Ketele, CEO Thomas Cook Airlines met een interessante 

uiteenzetting onder het motto “ Travel the World without costing the Earth”.  Hij vertelde ons dat 

elke vluchtminuut goed is voor 160 kg CO2 uitstoot maar trok pas echt alle aandacht door 

aansluitend te stellen hoeveel CO2 uitstoot vermeden zou kunnen worden indien vliegtuigen de 

landing (lees in zweefvlucht) reeds vanaf Parijs zouden mogen inzetten …  helaas verplicht Frankrijk 

ons het Franse luchtruim te verlaten op 20000 voet …..  

 

Sinds 1 januari 2012 is er een verplichte “CO2 emission reporting” en worden er door  de EU “Carbon 

Credits” toegekend. De vliegtuigen voorzien van “sharklets” - vleugels die op eindpunt opwaarts 

staan - en “ACARS” - een computer in de cockpit om adequater wind-en weerberichten op te vragen 

en zo minder energie te verbruiken – zijn initiatieven die bij Thomas Cook Airlines reeds operationeel 

zijn. Al is “AVIASO” pas hun écht “state-of-the-art” pronkstuk. Dankzij deze “savings calculator” 

wordt een zeer nauwkeurige meting van de kerosine uitgevoerd door gebruik van slechts 75% van de 

flaps ipv 100%. 

 

Met dank aan Griet en Greet van “Lerend Netwerk” voor de vlekkeloze organisatie. We kijken met z’n 

allen graag uit naar de volgende bijscholing omtrent “Duurzaam Toerisme” ! 

(D. Verbeeck) 

 



Uitwisseling op korte afstand: ISALT - Lessius  

In het kader van de samenwerking tussen de Franstalige school ISALT in Brussel en onze school in 

Mechelen werd er voor de eerste maal een uitwisseling georganiseerd met vele studenten tegelijk. 

Of moeten we spreken van een confrontatie onderling? In ieder geval werd er voor beide scholen 

voor een ‘thuismatch’ gezorgd want elke school organiseerde één volledige dag in de eigen stad 

waarbij de studenten van de andere school als ‘bezoekers’ mochten verwelkomd worden. Bedoeling 

van het geheel: elkaar in een losse sfeer en in een andere taal leren kennen. Het volgende verslag 

werd opgemaakt door Kim Ansong, studente aan onze toeristische opleiding.  

 

Woensdag, 29 februari 2012, gingen wij, de studenten van 2TRM van Lessius Mechelen naar Brussel 

om met de studenten van ISALT, de bruisende hoofdstad van België op een leuke manier te 

ontdekken. Om 12u30 hadden we afgesproken aan het Centraal station van Brussel. Daar zagen we 

de studenten van ISALT al staan met hun kleurrijke foto’s waar wij het passende stuk van hadden. 

Uiteraard was het de bedoeling dat wij het woord deden in het Frans.  Aan de hand van spelletjes 

konden we leerrijke informatie uitwisselen met elkaar. Ook was er een gids (een student van hun 

school) voorzien die ons naar de verschillende plaatsen bracht en hierover nuttige informatie 

vertelde.  

 

Donderdag,  1 maart 2012, was het de beurt aan de 

studenten van ISALT om ons te komen bezoeken. Nu 

was het hun beurt om hun verstaanbaar te maken in 

het Nederlands. Enkele studenten van Lessius 

wachtten de studenten van ISALT op aan het station 

van Mechelen om 8u15. We verwelkomden hen in 

het Toerismehuis van onze school. Na een kleine 

uiteenzetting begonnen we aan onze rondleiding 

door Mechelen, waar de studenten van ISALT vragen 

moesten stellen aan de plaatselijke bevolking. Om 12u30 moesten we terug in de cafetaria zijn van 

Campus Kruidtuin. Daar stonden ze ons op te wachten voor een hapje en een drankje en konden we 

nog even kletsen met de Franstalige studenten. Op het einde van de dag was er nog een 

prijsuitreiking. De winnende teams kregen lekkere, Belgische chocolade en koekjes, waarvan we 

allemaal samen hebben gesmuld. 

 

Het was een leerrijke ervaring vol met nieuwe weetjes. Buiten een les Frans voor ons, en een les 

Nederlands voor hen, hebben we er ook nieuwe vrienden bij. We hebben niet alleen nieuwe dingen 

bijgeleerd over de stad Brussel, maar ook over de stad Mechelen, waar we ons studentenleven 

doorbrengen. Het was een leuke belevenis die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 (K. Ansong) 

 



Alumni-avond: ‘Media en communicatie in de 

reisindustrie vandaag’  

De alumni-avond van 15 februari bracht weer een volle zaal. Maar liefst 160 personen waren komen 

opdagen om het debat omtrent media en communicatie in de reisindustrie te volgen. Alhoewel: 

debat? Al snel werd het duidelijk dat de gastsprekers elkaar meer aanvulden dan tegenspraken. 

Ondanks de pogingen van de moderator dhr. Robrecht Willaert (hoofdredacteur van Travel 

Magazine) om toch moeilijke vragen te stellen, weerden de sprekers deze af en bleven elkaar mooi 

opvolgen. In ieder geval werd het wel een zeer informatieve avond met vele ‘uit ervaring’ 

meegegeven kennis van zaken. 

 

Sprekers voor deze avond waren dan ook niet van de poes en hebben al meerdere communicatie-

crisissen doorworsteld: Veerle De Boeck (secretaris-generaal van ABTO), Hans Vanhaelemeesch 

(press and communication manager voor Jetair, Jetairfly, Jetaircenter en TUI Belgium), Baptiste van 

Outryve (corporate communication manager voor Thomas Cook Belgium), Kathleen Vandenbulcke 

(on-line marketing & marketing communication coördinator Jetair), Birgit Defoort (general manager 

van Glenaki) en Eric Goubin (onderzoekshoofd Memori – Lessius Mechelen). Om ook de sociale 

media hier bij te betrekken werd ook een co-moderator meegenomen: Sanne D’Haese (studente 

Master in Toerisme). 

 

Het gesprek werd onmiddellijk 

ingeleid door dhr. Goubin en 

mevr. De Boeck: 

communicatie moet 

transparant zijn, ook op vlak 

van cijfers en marktsituatie. 

Moeilijk in deze tijd van zeer 

snelle communicatie en zeker 

ook door bepaalde embargo’s 

(zoals met de cijfers van het 

WES). Dit werd trouwens ook nog eens versterkt door het feit dat beide grote maatschappijen TUI en 

Thomas Cook beursgenoteerd zijn en daardoor ook gebonden zijn aan vastgezette tijden (4x per jaar) 

om bepaalde officiële cijfers te mogen meedelen. Dhr. Van Outryve stelde sterk dat de Londense 

beurs duidelijke regels hierover heeft waar ook een Belgisch bedrijf niet onderuit kan. Dit is dus strikt 

vastgelegd. 

 

Maar hoe pakt men dan een huidige crisissituatie aan? Voorbeeld was natuurlijk het onlangs 

gezonken schip van Costa Cruises. Hierbij was ook de algemene trend in het gesprek om direct zo 

open mogelijk te communiceren, ook als er fouten gemaakt zijn. In dergelijke gevallen moet een 

snelle en eerlijke communicatie gebeuren en daar zijn de sociale media een handig hulpmiddel in. 

Dhr. Van Outryve gaf aan dat Thomas Cook op deze wijze ongeveer 450 000 mensen bereikt. En ook 



bij stakingen? Zeker op zo’n moment zijn sociale media handig. Voorbeeld: bij de recente staking op 

Brussels Airport informeerde Jetair zijn klanten o.a. via Twitter. 

 

Dhr. Vanhaelemeesch maakte duidelijk dat crisiscommunicatie staat of valt met crisismanagement. 

Men moet snel via sociale media zoals Twitter korte info geven en doorverwijzen naar de website 

voor meer info. Ook elke nieuwe ‘update’ moet overal tegelijk gelanceerd worden (Twitter, Facebook 

en website) en moet zeker ook overal identiek zijn. Natuurlijk zijn sociale media maar een deel van 

de totale communicatie, maar de belangrijkheid zal nog groeien. Zijn de klanten niet sneller met hun 

directe berichtgeving via de sociale media dan het bedrijf dit kan? Deze periode is achter de rug. 

Bedrijven zijn vandaag aangepast hieraan zodat zij even snel op de hoogte zijn als de klant. Tevens 

neemt de klant berichtgeving die niet officieel doorkomt tegenwoordig meer en meer met een 

‘korreltje zout’. 

 

Sociale media zijn ook belangrijk om via deze weg naar de klant te luisteren. Dit is meer en meer 

nodig voor elk toeristisch bedrijf. De directe resultaten zijn daarom niet overal identiek, maar dat 

hoeft ook niet. Dit is niet echt het geval voor Glenaki omdat zij meer ‘achter de schermen’ opereren, 

maar zij doen dit wel in opdracht van bepaalde klanten. Dhr. Vanhaelemeesch stelde dat Jetair o.a. 

zo aan informatie over zijn klanten komt, maar het echte klantenonderzoek wel op klassieke manier 

blijft gebeuren. Hier wordt natuurlijk dan wel de privacy in vraag gesteld. Dhr. Goubin maakte 

duidelijk dat bij de sociale media men inderdaad meer en meer moet ‘uit’vinken dat standaard open 

staat, maar dat ook jongeren hier meer open voor staan. Dhr. Van Outryve vulde aan dat voor 

Thomas Cook dit niet zo ver gaat en zij eerder sociale media gebruiken voor informatieve 

mededelingen. Alhoewel ook hij toegaf dat men overal digitaal gevolgd wordt met alles wat men 

doet op het ‘net’. Via de sociale media worden zeker niet alleen jongeren aangesproken. Jongeren 

zijn maar een deel van de totale gebruikersgroep van de social media. 

 

Ook reviews en ‘review-sides’ worden als belangrijke informatieve elementen gezien en gebruikt. 

Men mag deze echter niet als 100% betrouwbaar nemen. Toch houdt de klant hier sterk rekening 

mee en touroperators spelen hierop in door op de eigen website reviews toe te laten of 

puntenscores (door klanten gegeven) weer te geven. Dit werkt duidelijk: klanten belonen goede 

hotels met hoge scores en straffen de andere af. 

 

En waar blijft de klassieke communicatie in dit verhaal? Hier speelt mee dat de kwaliteit van de 

journalistiek duidelijk lager is dan vroeger. Redacties krimpen in en journalisten worden crossmediaal 

waardoor zij niet meer de specialist in ‘reizen’ zijn. Dit wordt dus moeilijker om hier een correct 

verhaal te brengen. Oplossing hiervoor kan zijn dat men korte kant en klare berichten opmaakt die zo 

eenvoudig mogelijk zijn en letterlijk kunnen overgenomen worden. Maar zelfs dan kunnen er nog 

door ‘leken’ in het vak fouten gemaakt worden. Men heeft hier het eindresultaat niet zelf in de hand. 

En men moet opletten met echte journalistiek en journalistiek met sterk publicitair karakter. Zelfs bij 

persreizen of perslunches zijn er kandidaten genoeg, maar wordt er sterk geselecteerd wie er zal 

uitgenodigd worden om de kwaliteit hoog te houden. Dit is moeilijk want meer en meer vragen 



journalisten naar ‘à la carte’ reizen en teksten, klaar voor ‘hun’ publiek. 

 

Conclusie van de gehele avond is enerzijds dat een goede mix van communicatiekanalen de beste 

strategie is en anderzijds eerlijkheid en integriteit van de communicatie zeker bovenaan moet staan. 

 

Volgende alumni-avond zal doorgaan op dinsdag 24 april 2012 in Mechelen met als thema ‘Smart Art 

Cities’. Zie hiervoor de bijlage met uitnodiging en ook volgend artikel in deze Colotoer. 

(I. Siebens) 

 

Nieuwe alumni-avond: “Kunststeden: van smart tot 

SMART” 

In het kader van de ‘Permanente Vorming Toerisme’ en onder het beschermheerschap van Toerisme 

Vlaanderen organiseert onze opleiding Toerisme- en recreatiemanagement Lessius Mechelen een 

nieuwe alumni-avond. De avond gaat door op 24 april 2012. Het thema van deze avond is gewijd aan 

smart cities onder de titel: “Kunststeden: van smart tot SMART”.  Het is een eerste stap in het totale 

project van ACEEPT dit jaar. ACEEPT is het internationale netwerk tussen 7 Europese hogescholen 

waarbij onze opleiding het voorzitterschap waarneemt via Cecilia Gielen (docente Engels). In latere 

Colotoers dit jaar komen we hier zeker op terug.  
 

Op de alumni-avond zal, na een verwelkoming door mevr. Gielen, het begrip ‘smart city’ toegelicht 

worden door Elke Van Soom, onderzoeker bij het expertisebureau Memori. Nadien geeft Liesbeth 

Stalpaert (aanspreekpunt Impulsprogramma Kunststeden-Brussel) meer uitleg over dit 

impulsprogramma. Het hoofdpunt van de avond wordt een gesprek tussen afgevaardigden van de 

Vlaamse Kunststeden met als moderator Robrecht Willaert (hoofdredacteur Travel Magazine). Zij 

zullen voorbeelden en ideeën over ‘smart cities’ bespreken. Het geheel wordt afgesloten met een 

‘networking drink’. 

 

De avond gaat door op 24 april 2012 en start om 18.30 uur. Locatie is campus De Vest, Zandpoortvest 

60 in Mechelen. Inschrijven kan via marc.declercq@lessius.eu  

(I. Siebens)  
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