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Alumni: waar zit je?  

Mensen (ook uit de sector) vragen ons meer en meer waar jullie uiteindelijk allemaal zoal terecht 

komen. Onze vorige enquête naar de afgestudeerden in toerisme dateert al van 2006, dus wordt het 

hoog tijd dat we dit nog eens herhalen. Waar werk je? Wat doe je exact? Help ons om een vernieuwd 

zicht te krijgen op het werkveld van onze afgestudeerden. Bij deze alvast een warme oproep om de 

enquête (die je binnenkort mag verwachten) in te vullen! Resultaten zullen zeker hier in de 

nieuwsbrief besproken worden. Alvast bedankt voor je deelname! 

 

2x ‘nieuw’  

Terwijl we op 16 september j.l. met een nieuwe groep studenten begonnen, is er ook weer een 

nieuwe groep afgestudeerden. Je zou bijna kunnen zeggen: 2x reden om te feesten, maar jammer 

genoeg wordt er enkel gevierd als studenten afstuderen bij de officiële proclamatie.  

 

Sommigen zeggen dat er in toerisme niet veel toekomst 

zit en denken dan direct aan alle concurrentie via het 

internet. Niets is minder waar! Toerisme is de snelst 

groeiende economische sector en staat in Europa voor 

ongelooflijk veel tewerkstelling. Buiten Europa is dit vaak 

de grootste economische sector qua tewerkstelling en 

inkomsten. In onze opleiding, met onze acht 

keuzerichtingen in het laatste jaar, leiden we dan ook op 

tot zeer verschillende jobmogelijkheden in deze sector. En studenten blijven daardoor gefascineerd 

en kiezen resoluut nog steeds voor een toeristische opleiding in onze hogeschool. Dit jaar zijn er zelfs 

117 nieuwkomers in onze opleiding Toerisme! Teveel om die eerste dag zelfs op te vangen in ons 

auditorium en stoelen moesten aangedragen worden! We wensen ieder van hen in ieder geval alle 

geluk en doorzettingsvermogen toe bij hun studie! 

 

En dan kom je eindelijk aan dat laatste jaar. Nog enkele opleidingsonderdelen afwerken in het eerste 

semester, nog de grote bachelorproef en dan die langverwachte stage in binnen- of buitenland. Voor 

velen al direct een lanceerplatform in de sector! Verschillende stageplaatsen bieden immers hun 

stagiairs nadien een vast contract aan! Op 21 oktober j.l. mochten we dan onze nieuwe 

afgestudeerden van vorig jaar officieel proclameren. In totaal waren er 69 gelukkigen! Na een 

openingswoordje kwamen al direct de diploma’s van onze IATA-cursus aan bod. Daarna volgde de 

prijs voor het ‘toeristisch ondernemen’. Deze prijs wordt al verschillende jaren toegekend door 

Thomas Cook Airlines en werd uitgereikt door dhr. Abeloos, Head of Commercial Inflight Services. De 

beste bachelorproef wordt steeds bekroond met per student twee vliegtickets met Thomas Cook 

Airlines naar een bestemming naar keuze. Dit jaar mochten er vijf studenten deze mooie prijs in 

ontvangst nemen. Zij hadden in groep het bedrijf ‘Unique Volunteering’ opgericht waarbij alle 

aandacht naar reizen voor vrijwilligerswerk ging. 



 

Nadien kwam onze algemeen directeur, mevr. 

Verbruggen, aan het woord gevolgd door dhr. 

Somers,  burgemeester van Mechelen. Hij 

benadrukte sterk de troeven van Mechelen en 

de goede combinatie en samenwerking tussen 

de stad en onze opleiding. Alles werd 

afgesloten met de officiële uitreiking van de 

diploma’s en een receptie. We wensen 

iedereen een goede start op hun nieuwe werk 

toe en een mooie carrière in de toeristische 

sector! 

(I. Siebens) 

 

Onderzoek in onze opleiding? 

Reeds vele jaren bestaat er aan onze hogeschool een speciaal onderzoekscentrum met de naam 

Memori. Maar ook docenten worden rechtstreeks betrokken in onderzoek. Dit ter ondersteuning van 

de sector en tegelijk handig voor hun lessen en practica. Waar het kan worden de studenten 

betrokken. Ook in onze opleiding Toerisme en recreatiemanagement zijn er jaarlijks docenten bezig 

met onderzoek op verschillende zeer uiteenlopende vlakken. In deze en volgende nieuwsbrieven 

geven we jullie de resultaten mee van de onderzoeken van het voorbije academiejaar. Vandaag kan 

je lezen over het onderzoek omtrent ‘Smart Art Cities’, uitgevoerd door Inge Ledegen, en het 

onderzoek over ‘Zelfregulering van de reisbureaus in Vlaanderen’, uitgevoerd door Ivo Siebens. 

   

Smart Art Cities 

Mechelen, smart art city vanuit een smart bestuursakkoord? Het onderwerp voor deze studie vloeide 

voort uit een interessante themaweek die TRM organiseerde binnen haar muren eind november 

2012: 8 internationale partnerscholen werkten onder leiding van Cecilia Gielen rond Smart Art Cities. 

In eerste instantie bleek dat het definiëren van een smart art city nog onontgonnen terrein was; 

Louise Derre verdiepte zich hierin in een eerste aansluitend onderzoek. Vervolgens ging Inge Ledegen 

vanuit de politieke verkiezingscontext kijken naar Mechelen als Smart Art City. Mechelen bleek zich 

in lijn met de gekozen beleidsopties de komende jaren sterk te willen ontwikkelen als een Smart City, 

maar betekent dit ook dat zij zich toeristisch als een Smart Art City zal ontpoppen? Een studie dus die 

de politieke bestuursakkoorden van Mechelen verder aftoetst op mogelijkheden om binnen het 

voorziene beleid toeristisch-recreatieve meerwaarde te creëren, en in die zin toeristisch ‘Smarter’ 

om te gaan met politieke beleidslijnen. 

 

Bestuursakkoorden - Wat viel hierbij op? De link tussen politieke bestuursakkoorden en toeristische 

beleidsplannen is op het eerste zicht weinig ontwikkeld:  toerisme lijkt een wereld op zich, ontrolt 



zich vanuit bovenliggende vertikale structuren maar is horizontaal weinig verbonden met de andere 

lokale politieke beleidsopties.  

 

De grote stadsvernieuwingsprojecten die zo’n invloed zullen hebben op de stadsbeleving, zijn 

momenteel nog niet opgenomen in het toeristische marketingbeleid, want beide plannen sporen niet 

tesamen in de tijd: het bestuursakkoord loopt voor de periode van 2013-2018, het strategisch plan 

Toerisme Mechelen van 2010 tot 2015. Van hieruit lijkt het aangewezen om de stadsontwikkeling op 

de voet te blijven volgen en op te nemen als troef in een volgend marketingplan. Pijlers die Mechelen 

als stad wil uitbouwen, kunnen ook meegenomen worden naar het toeristisch marketingbeleid: als 

Mechelen zich steeds sterker profileert als winkelstad,  kinderstad, groene stad, duurzame stad, met 

positieve aandacht voor diversiteit, kunnen deze categorieën een vertaling vinden naar een 

interessant toeristisch aanbod met meerwaarde voor een art city, zoals dit momenteel al gebeurt 

voor ‘Mechelen kinderstad’.  

 

Daarnaast blijkt uit de bestuursakkoorden van het laatste decennium dat Mechelen geleidelijk aan 

verschuift van een focus op veiligheid, naar leefbaarheid en duurzaamheid. Mechelen evolueert 

hierbij geleidelijk in de richting van een autoluwe stad, daar waar het grootste deel van haar 

bezoekers (toeristen en recreanten) de auto blijven verkiezen als vervoersmiddel om de stad te 

bereiken. Zeker in een periode van grote structurele wegenwerken is de bereikbaarheid van de stad 

en de communicatie hierrond een heikel punt. Vraag is of Mechelen hierin tijdig voldoende zal 

investeren. Dit is ingeschreven in het bestuursakkoord, maar het lijkt voor het behoud van de 

aantrekkelijkheid van de stad van kapitaal belang hier prioriteit aan te geven. Het risico bestaat 

immers in de overgangsperiode naar een duurzamer stad onderweg potentiële aantrekkingskracht te 

verliezen, zowel bij burgers als bij bezoekers. 

 

The proof of the pudding ... is in the eating! 

(I. Ledegen) 

 



Zelfregulering van de reisbureaus in Vlaanderen 

Door het wegvallen van het decreet houdende het statuut van de reisbureaus ontstaat er een 

vacuum in de reissector vanaf 1 januari 2014. Door het verdwijnen van de vergunningen en de 

voorwaarden hiervoor komt de reismarkt open voor iedereen die wil. Ongeacht er nog andere 

wetgevingen blijven bestaan, is er toch in de nabije toekomst een risico op nieuwe malafide en 

slechte reisagenten. De overheid heeft verklaard dat het  nu aan de sector is om een zelfregulerend 

systeem op te zetten zodat dit risico vermindert. Het oorspronkelijke opzet van dit onderzoek 

‘Vergelijkende studie van een zelfregulerend mechanisme voor reisagentschappen in onze 

buurlanden’ was al snel in de kiem gesmoord door een gelijkaardige opdracht die de minister van 

toerisme Geert Bourgeois  aan de cel ‘Internationaal Vlaanderen’ had gegeven. Toch werd snel een 

ander onderwerp gevonden dat ook nuttig kon zijn voor de sector, nl. ‘Welke systemen tot 

zelfregulering bestaan er? Wat betekenen deze voor de Vlaamse situatie? Welk systeem kunnen we 

hieruit als het beste uithalen?’ 

 

Door literatuuronderzoek werd een werk teruggevonden uit Nederland waarin een volledig overzicht 

van zelfregulerende instrumenten beschreven was. Hierbij werden deze ingedeeld in zes clusters: 

techniekgerichte instrumenten,  gedragsgerichte instrumenten, informerende instrumenten, 

contractuele instrumenten, geschilbeslechtende instrumenten en publiekrechtelijke 

beroepsorganisaties. Bij deze 6 clusters (en in totaal 22 vormen van zelfregulering) werd er dan 

bekeken welke vormen al zeker niet in aanmerking kwamen en welke nuttig konden zijn voor onze 

reissector in Vlaanderen. Daarbij werden reeds bestaande initiatieven en instanties geïntegreerd en 

bekeken of hun taken niet konden worden uitgebreid. Alles werd gegoten in 25 vragen en voorgelegd 

in diepte-interviews aan experten uit de Vlaamse reissector. Meer en meer werd duidelijk dat de 

antwoorden in een gelijke richting gingen.  

 

Op basis van deze diepte-interviews met sleutelfiguren uit de sector blijkt dat er maar één mogelijk 

systeem gebruikt kan worden en dat is het toekennen van een label. Dit zal dan moeten aangevraagd 

worden door de reisagent. Dat is één van de zwaktepunten in het systeem: men zal nooit verplicht 

kunnen worden om dit label aan te vragen. Druk (om dit label aan te vragen) moet komen vanuit het 

systeem zelf enerzijds (bij een goed systeem heeft de hele sector baat en wil iedereen zichzelf 

bewijzen als ‘goede’en ‘gelabelde’ reisagent) en vanuit de draagkracht en ondersteuning door alle 

beroepsverenigingen in de reissector anderzijds. Voor het label zal de reisagent aan bepaalde 

normen inzake vakbekwaamheid (scholing, werkervaring en reiservaring, bijscholing), financiële 

normen en deontologische elementen moeten voldoen. Ook hier werden vragen over gesteld.  

 

Om deze normen te controleren en het label toe te kennen, zou men beroep kunnen doen op een 

neutrale onafhankelijke organisatie. Zo vermijdt men elke vorm van subjectiviteit of inmenging en is 

het systeem duidelijk en overzichtelijk voor iedereen. Om nadien verdere controle uit te oefenen en 

fouten of malafide ondernemers aan te klagen, kan er een tuchtcollege opgericht worden (eventueel 

onder de vleugels van de Geschillencommissie Reizen) dat zich dan enkel op deze mispraktijken richt. 



Dit tuchtcollege bestaat best uit mensen uit de sector zelf. Aanvullend kan er een ombudsman 

aangesteld worden om een eerste screening van klachten hierover te doen, eventueel verzoenend 

op te treden of de klachten verder naar het tuchtcollege door te spelen. Tevens zou deze 

ombudsman tegelijk de functie van vertegenwoordiger/woordvoerder voor de hele reissector op zich 

kunnen nemen. Klachten kunnen eventueel op een website gepost worden en die website kan 

tegelijk dienen als promotiemiddel voor het gehele systeem. 

 

Moeilijker wordt het om te bepalen wie uiteindelijk het gehele systeem zal bekostigen. Feit is zeker 

dat de hele sector dit zal moeten dragen en goedkeuren, anders werkt het niet. Aan wie is het dan 

om nu dit systeem in detail uit te werken? Gezien de overheid dit heeft losgelaten en de reisagent 

individueel verenigd is in de beroepsverenigingen is deze rol duidelijk weggelegd voor de 

verschillende beroepsverenigingen. Het wordt vast en zeker boeiend om dit te volgen tijdens de 

laatste maanden van dit jaar alvorens het decreet stopt op 1 januari 2014 want momenteel heeft 

men nog geen concrete oplossing. Hopelijk kan dit rapport een ondersteuning zijn voor de partners 

die momenteel aan zet zijn om een dergelijk systeem uit te werken. Het werd dan ook overhandigd 

aan alle spelers in de sector die samen rond de tafel zitten om een nieuw systeem uit te werken.  

 

Omdat vakbekwaamheid steunt op een basisdiploma en dit komt vanuit onze hogescholen voor 

toerisme is het belangrijk dat we deze zaak blijven volgen. Wordt allicht nog vervolgd, o.a. met een 

volgende debatavond in onze school met dit onderwerp op 3 december a.s. Het wordt zeker 

spannend en boeiend! 

(I. Siebens) 

 

Debatavond: ‘Mobiele en sociale communicatie in de 

reisindustrie’ 

Een nieuw academiejaar betekent ook een nieuwe reeks debatavonden van onze Thomas More 

Tourism & Travel Academy. De eerste avond, georganiseerd op 15 oktober l.l. was al direct een schot 

inde roos! Een bomvolle zaal. Zelfs ons grootste auditorium kon niet genoeg plaats bieden en 

verschillende mensen moesten genoegen nemen met een zitje op de trappen. Misschien omwille van 

het onderwerp? Immers nog altijd hot: ‘Mobiele en sociale communicatie in de reisindustrie’. 

 

Zoals ondertussen al vele jaren leidde Robrecht 

Willaert, hoofdredacteur van Travel Magazine, 

als moderator het gesprek. Gastsprekers waren 

weer de crème van onze toeristische sector, 

dagelijks bezig met dit onderwerp: Ian Van 

Hove (Amadeus Program Manager Mobile 

Western Europe, M.E. & Africa), Mickey Creyf 

(ceo Travel Experts & BTS Travel Group), Kim 

Daenen (Social Media manager & community 



management Brussels Airlines), Nico Tempelaere (Social Media Director EMEA Carlson Rezidor Hotel 

Group) en Sven De Clerq (E-commerce manager NMBS Europe). 

 

Met de openingsvraag ‘Wie kent er KaiXin of Baidu?’ (dit zijn de Chinese versies van Facebook en 

Google) werd al direct de toon gezet dat communicatiemiddelen nog steeds volop in evolutie zijn en 

de markt nog totaal kan veranderen op korte tijd. Dit werd onmiddellijk beaamd door dhr. 

Tempelaere die kon aanvullen voor de hotelsector dat er zeer regelmatig nieuwe kanalen bijkomen 

en verdwijnen. Sociale media zijn enorm belangrijk voor deze sector. Meer en meer reservaties 

worden op deze manier gemaakt en reviews via deze weg vragen ook reacties vanuit de sector. Het 

vergt dus een constante opvolging. In de luchtvaart worden sociale media sterk ingezet als onderdeel 

van de customer service. Zo zal men bij grote calamiteiten als stakingen, e.d. een grote toevloed van 

vragen via deze weg ontvangen. Koploper op dit vlak is KLM die zelfs tot bijna 100 personeelsleden 

inzet enkel op de sociale media. Voor de luchtvaart kan al praktisch alles via mobiele weg. Dhr. De 

Clercq stelde dat NMBS ook wel op verschillende kanalen aanwezig is, maar beperkter dan andere 

sectoren. Men wil hier liever ‘goed’ aanwezig zijn op enkele kanalen in plaats van ‘slecht’ op vele. 

Vraag is dan op welke kanalen men wel zal werken en welke niet. Ook bij NMBS is dit vooral gericht 

op customer support. 

 

Veel hangt natuurlijk ook af van de klant zelf. Bepalen op welke site of welk kanaal je inzet hangt af 

van je doelgroep/publiek. Zo zal een zakenklant of frequent traveller totaal anders omgaan met deze 

media en de mobiele mogelijkheden dan een ‘leisure’ klant. Daarom ontwikkelde Amadeus voor de 

business reiziger de Mobile Messenger. Dhr. Van Hove doet dan ook niets anders dan ‘change 

management’ waar visie en strategie voortdurend aan de orde zijn. Men verwacht dat in de 

toekomst iedereen uiteindelijk over een smartphone zal beschikken, maar hierbij stellen zich dan 

weer andere vragen: welke apps zullen er gebruikt worden en wanneer is de klant hier rijp voor? 

Alles hangt ook van de markt af. In sommige landen is het ‘mobile net’ enorm hoog en moet je 

gewoon sterk verbonden zijn met sociale media en aanwezig zijn met apps. 

 

Dhr. Tempelaere maakt ons duidelijk dat door het groeiende wereldwijde open netwerk het steeds 

moeilijker wordt om te kiezen voor bepaalde kanalen. Moeten we ook deze uit Afrika en Azië er al 

bijnemen? Het management is zich sterk bewust dat men niet meer zonder kan. Men wordt verplicht 

om met sociale media om te gaan. Maar keuzes maken is moeilijk en alles is zeer tijd- en 

arbeidsintensief. Apps worden trouwens ontwikkeld zowel vanuit de ‘brands’ als vanuit de hotels 

zelf. Dit maakt het overzicht alleen maar ingewikkelder. 

 

En hoe zit het met de inhoud bij deze media? Is dit eerder informatief of ook georiënteerd op 

reservaties? Dhr. Creyf antwoordde onmiddellijk dat kwalitatieve informatie op de website nog altijd 

heel belangrijk is. Dit moet continu veranderen en je aanbod moet hier heel zichtbaar zijn. Dan pas 

kan je verkopen of kopers vinden. De andere communicatiemiddelen geven echter de kans om meer 

in te spelen op ‘online reputation management’ en ‘damage control’. Men kan hier reageren op 

vragen en klachten. Daardoor ligt wel bij deze kanalen de return on investment nog laag (weinig 



reservaties), maar heeft men wel een extra nieuw element dat grote aandacht krijgt. Maar hoe ga je 

hier mee om en hoe snel? Ook foute gemanipuleerde reviews vragen snelle reacties. Het beste 

resultaat haal je uit eigen antwoorden op de vraag of klacht of proberen een slechte review te laten 

‘zakken’ met nieuwe goede reviews. Er niets mee doen, is fout. Reageren kan opbrengen en er zit 

een schat aan waardevolle informatie in. Zo kan een regelmatig weerkerende vraag duiden op een 

bestaand probleem dat men op die manier kan detecteren. 

 

Is het gebruik van deze media niet net buiten de kantooruren? Kan men snel reageren als men niet 

continu 24 u op 24 u deze elementen opvolgt? Mevr. Daenen kon hierop antwoorden dat zij met 

Brussels Airlines vooral overdag vragen krijgen, maar ze volgt wel continu de elementen op. Dhr De 

Clercq zei dat dit bij NMBS opgelost wordt door het personeel van het contact/call center mee op te 

leiden hiervoor. Zij zijn ook in het weekend open. En je moet duidelijk communiceren aan de klant 

welke uren je open bent. Je mag zelf geen grote verwachtingen creëren bij de klant. 

 

Om te eindigen kan men dan de vraag stellen hoe zoiets vertaald kan worden naar een opleiding 

toerisme toe? De gastsprekers gaven hier mee dat men moet bijblijven en veel lezen en praten met 

mensen in het vak, newsletters volgen en cases vanuit de sector nemen. Praktijkervaring moet 

doorgegeven worden via gastcolleges of avonden zoals deze. 

 

Het debat werd weer afgesloten met een drink in het ViaVia-café (door hen gesponsord trouwens 

waarvoor onze dank) waar nog kon nagepraat worden over dit ‘hot item’. Het was weer een 

interessante en boeiende avond. Volgende keer belooft ook weer een topper te worden. Op dinsdag 

3 december hebben we het immers over de afschaffing van het Vlaams reisbureaudecreet. 

Inschrijven hiervoor kan bij dominique.verbeeck@thomasmore.be  Tot dan? 

(I. Siebens) 
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