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Zomertijd is in aantocht en het mooie weer is al van de partij! Gezellig in het zonnetje met een pintje 

bier of glaasje wijn en waarom niet met deze nieuwe Colotoer?  Veel leesplezier! 
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ACEEPT-project: Finland! 

 

In Het ACEEPT-project met  de jaarlijkse internationale projectweek is reeds jaren een vaste waarde 

in onze toerismeopleiding. Nadat Mechelen in 2012 een honderdtal studenten uit 10 Europese 

landen mocht verwelkomen tijdens een onvergetelijke week rond “Smart Art Cities”, was het dit 

academiejaar (november 2013) de beurt aan Finland, met als thema “Marketing Destinations 

through Events”. 

 

Met een groepje van twaalf gemotiveerde studenten en drie docenten werd dit thema intensief 

voorbereid. De studenten werkten  o.a. rond Tomorrowland en de impact van dit event op toerisme: 

er werden door “Flanders is a Festival” immers  bloggers van over de hele wereld uitgenodigd met 

als doel Vlaanderen als toeristische bestemming voor een ruimer publiek op de kaart te zetten, met 

enorm succes! 

 

Maar wat te verwachten in Finland? Het land blijft immers voor velen een grote onbekende. Om dit 

uit te zoeken trokken we een week naar Pietarsaari of Jacobstad (in dit deel van Finland wordt zowel 

Fins als Zweeds gesproken). De week was één grote interculturele ontdekking: de studenten 

mailto:Annik.schellens@thomasmore.be
mailto:Ivo.siebens@thomasmore.be


werkten in internationale teams aan een boeiende opdracht nl. het uitwerken van een event voor 

de  Ostrobothnia regio met als doel ook in het laagseizoen toeristen aan te trekken naar deze regio.  

 

We maakten kennis met een land waar nog ruimte in overvloed is, waar de dagen veel kouder en 

korter zijn, maar de avonden des  te warmer en gezelliger. We  ontmoetten  de kerstman, genoten 

van een Finse sauna, en de dapperen onder ons waagden zich zelfs aan ice swimming! De week 

eindigde met een onvergetelijke gala-avond waar het ACEEPT-effect zoals steeds  duidelijk werd: de 

studenten straalden en waren na een intensieve, onvergetelijke week van één ding overtuigd: “This 

is not the end!“  

 

In November 2014 vertrekt een volgende groep studenten naar Sierre, Zwitserland, om het volgende 

ACEEPT-hoofdstuk te schrijven. 

 

To be continued! 

(C. Gielen) 

 



Nog steeds lopende: oproep aan alle afgestudeerden!  

Het lijkt misschien pas kortgeleden dat je je studie hebt afgemaakt, maar ondertussen zijn we met 

onze opleiding Toerisme en recreatiemanagement volgend academiejaar 2014-2015 toch al 50 jaar 

bezig! Om dit te vieren zullen we verschillende activiteiten organiseren. Ook Toeristika is al volop in 

de weer om hun 50-jarige viering te organiseren. We kunnen dit echter enkel en alleen als we van 

iedereen correcte adresgegevens hebben en daar knelt het schoentje. Door de jaren zijn we 

afgestudeerden ‘uit het oog’ verloren. Mensen verhuizen, veranderen van werk, ... maar geven dit 

niet altijd door. Hierbij dus een oproep aan alle afgestudeerden van onze opleiding ooit: kan je je 

adresgegevens even opnieuw bezorgen? Je mag dit via een simpele mail richten aan: 

ivo.siebens@thomasmore.be  Graag hierin: je (officiële) volledige naam, je woonadres, jouw (door 

ons te gebruiken) mailadres,  je afstudeerjaar, je werkplaatsgegevens. Zo kunnen wij je volledig op 

de hoogte houden van de komende festiviteiten! Ook adresgegevens (of mailadressen) van andere 

mede-afgestudeerden zijn welkom! Of geef dit bericht door aan hen? Bedankt voor je medewerking! 

(I. Siebens)   

 

Discovery Days: groetjes uit Oostende! 

Onze excursies zoals je ze zelf waarschijnlijk nog wel zal herinneren, zijn nu al enkele jaren 

omgevormd tot ‘ontdekkingsdagen’. Wij spreken over Discovery Days! In het eerste jaar brengen we 

de studenten tijdens een driedaagse uitstap (naar onze kust) in contact met het brede toeristische 

en recreatieve werkveld. Nadruk ligt hier op welke jobmogelijkheden er zijn in de sector en welke 

competenties je hiervoor nodig hebt. Zo kan de student achteraf gerichter zijn keuze maken tussen 

onze practica in het tweede en derde jaar en gerichter zoeken naar de voor hem beste stageplaats 

en latere carrière in de sector. Hierna volgt een verslag van deze Discovery Days, gezien door de 

ogen van Severien D’Hondt, studente aan onze opleiding. 

 

Op 1 april 2014 vertrok ik met het eerste jaar Toerisme en 

Recreatiemanagement naar Oostende op Discovery Days.  

We zouden er drie dagen bedrijven bezoeken die werkzaam 

zijn in de toeristische en recreatieve sector. Op deze manier 

zouden we een beter beeld krijgen van de keuzerichtingen in 

het tweede jaar. Ik keek er zo naar uit want ik vond het zeer 

leuk om op deze manier mijn keuze voor volgend jaar te 

maken. 

 

Na een rit met de autocar richting kust bezochten we ‘Sportoase Duinenwater’ in Knokke. Hier 

kregen we een algemene rondleiding in het sportcentrum en de verschillende zwembaden. Verder 

werd er ook een korte presentatie gehouden over de werking van deze organisatie. Na de middag 

reden we verder naar Nieuwpoort waar we bij de organisatie ‘VVW Inside Outside’ deelnamen aan 

een teambuilding die zij aan bedrijven aanbieden. Ik vond het tof dat we er zelf aan deel namen 
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want zo kon je voelen waarom bedrijven voor een teambuilding als deze kiezen. Iedereen moedigde 

elkaar aan en hielp elkaar bij het afleggen van de  verschillende activiteiten. Deze groepsactiviteit is 

er zeker in geslaagd de groepsgeest te versterken. 

 

De tweede dag begonnen we met een bezoek aan het ‘Thermae Palace’ in Oostende.  Hier kregen 

we een algemene presentatie en daarna mocht iedere klasgroep aan een rondleiding deelnemen 

die verzorgd werd door verschillende personen die een specifieke job vervulden in het hotel. Mijn 

klas werd rondgeleid door de persoon die verantwoordelijk was voor ‘Business and events’. Zo 

bezochten we de verschillende feest/congreszalen en namen we een kijkje in enkele hotelkamers 

waar je kon verblijven. Daarna bezochten we het Kursaal van Oostende en mochten hier een kijkje 

achter de schermen nemen.  De nodige uitleg maakte ons bezoek nog aantrekkelijker. In de 

namiddag trokken we naar het Jetaircenter. Daar werd ons eerst een presentatie gegeven over Jetair 

en Jetairfly. Daarna volgde er een rondleiding doorheen de verschillende afdelingen en zagen we de 

echte professionals aan het werk. 

 

Op de laatste dag bezochten we eerst ‘De Grote Post’ in 

Oostende. Het voormalige postgebouw doet nu dienst als 

Cultureel Centrum. We kregen een woordje uitleg over de 

evolutie en konden deze over het hele gebouw zien. Als 

afsluiter bezochten we het Flanders Field museum in Ieper. Dit 

bezoek werd ingeleid door een presentatie van ‘Westtoer’. 

Het was dus een mooie mix van presentaties en bezoeken die 

een mooi zicht gaf over de verschillende beroepen binnen de sector. 

 

Gedurende deze drie dagen verbleven we in hotel ‘Ravelingen’ in Oostende. Ik vond het een goed 

hotel met lekker eten. Bij de aankomst hadden mijn kamergenoten en ik enkele probleempjes met 

de kamer maar deze werden door de receptioniste onmiddellijk in orde gebracht. ’S avonds konden 

we iets op de dijk drinken, gezellig op het strand zitten of genieten van het zwembad waarover het 

hotel beschikt. 

 

Ik vond het zeer geslaagde Discovery Days die er eerst en vooral voor zorgden dat we een betere 

kijk kregen op de keuze die we voor het tweede jaar moeten maken. Zo weet ik nu 100% zeker dat 

ik volgend jaar de richting Travel Management zal kiezen om hopelijk in de toekomst een job te 

kunnen vinden in de luchtvaartsector. Daarnaast heeft het ook de groepssfeer in onze klas nog meer 

versterkt. We hielpen elkaar tijdens de opdrachten en zaten ’s avonds gezellig met de hele groep 

iets te drinken op het strand. Zeker voor herhaling vatbaar!! 

(S. D’Hondt) 
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Onderzoek in onze opleiding? 

Even in herinnering brengen voor wie artikels in onze vorige Colotoer heeft gemist. 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 Colotoer geven we jullie de resultaten mee van de 

onderzoeken van het voorbije academiejaar. Vandaag kan je lezen over het onderzoek omtrent ‘De 

duurzame toerist aan de kust’, uitgevoerd door Marleen Hoegaerts. 

   

De duurzame toerist aan de kust 

De lifestyle van de toerist aan onze kust lijkt op een hete zomerdag op deze van een zonaanbidder. 

De S-S cultuur staat in schril contrast tot wat we op het eerste zicht van een duurzame 

vakantieganger verwachten. Of toch niet ? Zijn die twee te verzoenen? Hoe ziet het profiel er uit van 

een duurzame toerist aan de Belgische kust? Bestaat hij wel? 

 

Misschien vinden we de duurzame toerist eerder terug in de groep van cultuurtoeristen aan de kust: 

zij die van cultuur houden, zouden wel eens degenen kunnen zijn die ook oog hebben voor het 

beschermen van het natuurlijke milieu aan de kust. Of is de duurzame toerist de familietoerist?  De 

toekomst van de kinderen en het beschermen van de aarde lijkt prioritair voor deze groep. De 

actieve toerist is tevens een kandidaat duurzame toerist. Een actieve vakantie ten volle beleven in 

een kustomgeving vraagt meer dan activiteiten consumeren. In welke groep treffen we de meest 

reflexieve vakantieganger met duurzame trekjes aan? Duurzaam toerisme wordt door het UNWTO 

als volgt bepaald: "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 

environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host 

communities". De bijdrage van de duurzame toerist kan afgeleid worden, zijn behoeften staan 

centraal. In de vragenlijst wordt gepeild naar het duurzame gedrag van de toerist in deze drie 

sectoren. 

 

Kustzones verdienen speciale aandacht met betrekking tot het duurzaam toerisme. Het zijn 

kerngebieden voor het toerisme. Een milder klimaat dan het binnenland gecombineerd met een 

aantrekkelijke en gezonde omgeving lokken elk jaar miljoenen toeristen. Dit maakt het gebied net 

zo kwetsbaar. De draagkracht van deze zone is gelimiteerd: waterverbruik dat explosief toeneemt, 

afval dat in tonnen moet afgevoerd worden, de kwetsbare vegetatie die onder al dat 

toeristengeweld moet standhouden en bovendien het extra transport dat zorgt voor bijbehorende 

vervuiling, flirten met de grenzen van de mogelijkheden van deze zone. Natuurlijk is er plaats  op de 

agenda van de politici om voor deze economische tak impulsplannen uit te werken en de zee, het 

strand en duinen te beschermen tegen de lifestyle van de toerist. Blue Flag, Green Keys kunnen het 

duurzame karakter en de inspanningen van de overheid benadrukken, maar zonder de duurzame 



toerist worden deze hol en leeg. We beseffen maar al te goed dat veel normen en labels aan hun 

doel voorbijgaan als ‘hij’ niet bestaat. Kan de mens gestuurd worden, net op vakantie, als hij vrij wil 

zijn, het gevoel wil hebben dat niets of niemand hem kan commanderen? Vandaar eerst een 

bepaling van duurzame toerist. 

 

Definities van duurzaam toerisme bestaan in overvloed, van duurzame toeristen echter niet. Wat is 

er essentieel kenmerkend aan een duurzame toerist?  

 

Een duurzame vakantie betekent volgens mij dat de toerist in de eerste plaats uit is op natuurlijke 

elementen zoals de zee, strand en duinen. Voor hem staan de infrastructuur en accommodatie  op 

de tweede plaats. Hij heeft contact met lokale kustbewoners. Hij geeft geen geld uit aan nutteloze 

zaken zoals bootjes, opblaasbare luchtmatrassen, enz. Hij werkt actief mee om  zijn  voetafdruk als 

toerist op het milieu te verkleinen en is zich bewust dat zijn bijdrage het verschil op langere termijn 

maakt. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op 242 geldige interviews, afgenomen in en rond Mechelen in april 

2013. We trachten in dit marktonderzoek te ontdekken of de duurzame toerist aan onze kust bestaat 

aan de hand van 34 vragen. Het marktonderzoek peilt naar  

- het profiel van de vakantieganger 

- de duurzame kenmerken van de toerist 

We selecteren 4 toeristentypes aan de Noordzeekust: 

Type 1: SS toerist, de toerist die in de eerste plaats uit is op zonnen. 

Type 2: C toerist, de toerist die uit is op cultuur, historiek en kust. 

Type 3: F toerist, de familietoerist die op zoek is naar de mogelijkheden voor kinderen. 

Type 4: A toerist, de actieve toerist die wil wandelen, fietsen en watersporten. 

Deze opdeling biedt  een structuur waartegen we de ondervraagde kenmerken kunnen bekijken in 

het licht van duurzaamheid. Ze zijn het resultaat van de face to face ondervragingen die in Mechelen 

afgenomen zijn in de loop van april 2013. Merk op dat deze 4 types niet alle 242 interviews 

omvatten. 

 

We stellen vast dat de SS en de actieve toerist het talrijkst vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. 

De gemiddelde leeftijd van de SS toerist is 36 jaar, van de C toerist 49 jaar, de F toerist 36 jaar en de 

A toerist 38 jaar. 61% van de SS toeristen zijn vrouwen, 44% van de C toeristen zijn vrouwen, 62% 

van de F toeristen zijn vrouw en 49% van de A toeristen zijn vrouw. De F toeristen zijn 41% gehuwd, 

de A toeristen voor 21%, hier valt de grote verscheidenheid op (vb. alleenstaand, inwonend, vaste 

relatie).  

De SS toeristen zijn voor 19% gehuwd en 9% alleenstaand, ook hier vinden we vele 

samenlevingsvormen terug. De C toerist is voor 22% gehuwd. Bij de SS, F en A toeristen overheersen 

diploma’s secundair onderwijs. Bij de C toerist het diploma hoger onderwijs van het korte type. 

 



Wat de duurzame kenmerken betreft, stellen we vast dat de SS en A toerist niet extra op het 

waterverbruik let, de F toerist wel, de C toerist let het meest op. We stellen dezelfde trend vast 

m.b.t. het electriciteitsverbruik. De SS toerist scoort het zwakste en de C toerist let het meeste op 

zijn electriciteitsverbruik. Het sorteren van afval aan zee geeft betere resultaten voor alle types, we 

treffen weer dezelfde trend aan met de C toerist die het meeste belang hecht aan afval sorteren. 

Lokale producten zoals verse vis en garnalen worden aan zee door de SS, F en A en C toerist voor 

meer dan 50% (meestal of altijd) gekocht. Wat de lokale restaurantjes betreft, stellen we dezelfde 

trend vast, met uitzondering van de C toerist die hier uitzonderlijk laag scoort. 

 

De 4 types scoren laag wat betreft het contact zoeken met de lokale bevolking. Een bezoek aan de 

omgeving geeft wel hoge scores bij de diverse types: waarden voor het meestal of altijd bezoeken 

van de omgeving  boven 50% voor A, F en SS toeristen, de C toeristen scoren hier waarden boven 

60%. 

 

De visies i.v.m. duurzame toeristen verschillen in de diverse groepen. Opvallend is wel dat de drie 

P’s aan bod komen en de toeristen inzien dat het over meer gaat dan het milieu. 21% van de A en 

17% van de F toeristen beweren dat hun manier van op vakantie gaan een invloed heeft op de 

omgeving. Opvallend is de grote groep zonder mening en tevens een grote groep die beweert dat 

er geen of beperkte invloed is van de toerist op de omgeving, respectievelijk 55% van de F en 31% 

van de F groep. 14% Van de SS toeristen denken dat ze invloed hebben op de omgeving. Hier is een 

extreem grote groep van 48% die geen mening heeft. Ook 22% van de C groep denkt invloed op de 

omgeving uit te oefenen door zijn vakantiegedrag, 33% denkt het tegendeel en 44% heeft geen 

mening. 25% van de SS toeristen vindt zichzelf duurzaam, 50% van de C toeristen, 38% van de F 

toeristen en 39% van de A toeristen. Alleen bij de C toeristen zijn er 56% die de buren en vrienden, 

kennissen stimuleren om te opteren voor duurzame vakanties. In de overige drie categoriën is deze 

groep beperkt en ze kiezen ervoor om helemaal niet of eerder niet het duurzame toerisme te 

stimuleren. Wat betreft de voorbereidingen van de vakanties scoort de C toerist opvallend hoog met 

33% die aan voorbereiding doet, terwijl er bij de de SS, F en A toeristen dit slechts een aandeel van 

17%, 10% en 16% inneemt. Een natuurlijke kust zonder douche ziet 17% van de SS toerist zitten, 

22% van de C toeristen, 17% van de F toeristen en 12% van de A toeristen. Het grote deel van de 

toeristen wil dit niet. 48% van de  A toeristen gaan naast deze vakanties aan zee ook nog naar het 

buitenland met het vliegtuig, 63% van de F toeristen, 76% van de SS toeristen en 56% van de C 

toeristen. 

 

De C toeristen scoren duidelijk hoger als duurzame toerist dan alle andere types. In totaal maakt de 

groep C toeristen 18/242 interviews uit, dus slechts 7% van de ondervraagden. We beseffen dat dit 

bijgevolg een niet exact beeld geeft van deze groep. Zij zijn net het type toerist met de duurzame 

trekjes, vandaar dat de beschrijving van hun profiel volgt. 72% van hen verkiest om uitsluitend naar 

de Belgische kust te trekken, de Nederlandse trekt geen C toeristen aan, de Franse 6%.  Er bestaan 

nog wel combinaties van voorkeur Belgische en Nederlandse 11% en Belgische en Franse 6% en 6% 

gaan zowel naar de Belgische als Franse als Nederlandse kust. Het gaat bij de C toeristen 



uitgesproken om dagtoeristen, nl 50%, korte verblijven zorgen voor 33% en langere verblijven van 

minimum 3 overnachtingen voor 17% bij de C toeristen. 

  

Wat betreft het aantal keer dat men op vakantie gaat merkt men dat 2 keer/jaar de bovenhand 

heeft met 39% van het totaal aantal toeristen dat hier voor kiest,  1 en 3 keer /jaar halen een score 

van 33% en 17%. Meer dan drie keer treft men bij 11% aan. De voorkeursperiode valt in de 

vakantieperiode en buiten de vakantieperiode in de zomer, de winterperiode trekt weinig C 

toeristen aan. Het motief voor het kustbezoek is vrije tijd voor 83% van de bezoekers, dan volgen 

vriendenbezoek met 11% en shoppen, werk/zaken staan elk voor 5%. Vakantie in gezinsverband is 

goed voor 61%, in een groter gezelschap voor 39%. 

 

Het populairste transportmiddel is de wagen: 67% maakt hier gebruik van om naar zee te trekken. 

De trein staat op de tweede plaats met 17%. De moto heeft minder succes en is goed voor 11% 

verplaatsingen naar zee. 6% verplaatst zich met de motorhome. De accommodatie die verkozen 

wordt door dit type toerist: hier kunnen de toeristen opteren voor verschillende 

accommodatievormen. Het percentage geeft het aantal toeristen weer die in dit type logiesvorm 

overnachten: hotel 39%, B&B  11%, camping 11%, vakantiepark 11%, huurlogies 33% en logies voor 

doelgroepen 5%. 

 

De gemiddelde leeftijd van de C toerist is 49 jaar. Wat betreft de beroepen stellen we vast dat 11% 

bediende is en 17% gepensioneerd. De vrouwen zijn in de meerderheid met 44%. 17% heeft een 

diploma secundair onderwijs, 50% heeft een diploma hoger onderwijs. De gezinstoestand is gehuwd 

bij 22%, samenwonend en alleenstaand en gepensioneerd komen tevens voor. 

 

Een kijkje op de bestedingen leert ons dat de C toeristen de grootste groep heeft die niets uitgeven. 

44% geeft tussen 0-120 € per persoon per dag uit, 17% geeft 121-150 € uit en 22% geeft meer dan 

150 € per persoon per dag uit. 

 

22% verkiezen de Noordzeekust boven het buitenland. Vooral omdat men niet graag vliegt. De C 

toerist houdt ook van zonnebaden, het uitzicht van de zee, strand en duinen. Hij bereidt zijn vakantie 

voor, stimuleert vrienden en buren om duurzaam op vakantie te gaan. Een natuurlijke kust zonder 

douches ziet 60% helemaal niet tot eerder niet zitten. Met betrekking tot de volgende stellingen 

gelet op waterverbruik , electriciteitsverbruik en afvalsortering scoort de C toerist het beste van de 

4 types. Hij wil contact met de lokale bevolking, een deel is actief en een ander deel van de C toerist 

is niet actief op vakantie. De hoofdreden om op vakantie te gaan ‘dijk en terrasjes’ weegt het minst 

door bij type C toerist. Hij kiest tevens niet voor de evenementen en ontspanningsmogelijkheden. 

De kwaliteit van de verblijven ziet hij niet als hoofdreden om naar de kust te gaan. Hij bezoekt de 

omgeving als hij op vakantie is aan zee. 

 

De C toerist vindt zichzelf een duurzame toerist en vult het begrip duurzaam op eigen wijze in. 

(M. Hoegaerts) 



 

Debatavond: ‘Reiziger zkt reisagent (online/offline)’ 

Is er in de toekomst nog plaats voor de reisagent? Sinds lang een belangrijke schakel tussen to’s 

en de reiziger. Maar meer en meer mensen zien in het internet een substituut voor de reisagent. 

Kan hij zijn plekje terug veroveren en hoe zal hij zich dan moeten onderscheiden?  

 

Vier keer per jaar organiseert de Thomas More Tourism Academy onder leiding van Dominique 

Verbeeck (docente) debatavonden. Op die avonden zetelen verschillende professionals uit de 

reissector aan dezelfde tafel om er met elkaar in discussie te treden over actuele thema’s die leven 

in de reissector. Op dinsdag 29 april werd er gedebatteerd over de rol van de reisagent. Zal de 

klassieke reisdistributie stand blijven houden tegenover direct selling? Of met andere woorden: wie 

trekt er aan het kortste eind? De to’s die hun reizen verkopen via het reiskantoor in de schaduw van 

de kerktoren of de to’s die hun reizen rechtstreeks aan de consument verkopen via het internet? 

Het debat werd ingeleid en gemodereerd door Robrecht Willaert, hoofdredacteur van Travel 

Magazine.  

 

Wie naar de debatavonden komt, kan er elke keer op rekenen dat de panelleden met uiterste zorg 

zijn uitgekozen. Dat was ook deze keer niet anders.  Chris Verdonck (CEO Cosmic Travel), Pieter 

Demuynck (voorzitter Selectair), Ruddy Vinck (coördinator Travelcoop), Pierre Fivet (directeur 

Vacansoleil Belgium), Gino Nauwelaers (managing director België Sundio Group) en tenslotte Ronny 

Bayens (CEO Connections) zorgden voor vernieuwende inzichten. 

 

Veel studenten en maar liefst vijftig 

professionals waren present. Op deze laatste 

debatavond van dit academiejaar werd ook 

geëxperimenteerd met een nieuw concept. Het 

publiek kreeg een eigen forum via Twitter. Een 

interessante aanvulling voor velen uit het 

publiek, want de hashtag #forumTM werd die 

avond verschillende keren gebruikt. 

(foto: Travel Magazine) 

 

Nadat de verschillende panelleden zich voorstelden en hun bedrijf situeerden in de reissector, ging 

het debat van start. Chris Verdonck was als een van de eersten die duidelijk haar visie over de 

reisdistributie naar voren schoof. Cosmic Travel, to gespecialiseerd in Latijns-Amerika, gelooft in de 

sterkte van de reisagent. “Onze klant ís de reisagent. Als wij samen de handen in elkaar slaan kunnen 

we heel eenvoudig de reizigers overtuigen om via de reisagent te boeken. Enkel op die manier heeft 

de klant een specialist bij de hand. De klanten krijgen op die manier meer vertrouwen in onze 

organisatie.” Pieter Demunck van Selectair sloot zich hierbij aan. Voor Selectair komt de fysieke 

reisagent nog steeds op de eerste plaats. Het gaat verder dan de reis verkopen aan de klant die op 



dat moment aan de andere kant van het bureau zit. De reisagent heeft ook als taak de klant te 

analyseren door met hem in gesprek te gaan. Enkel op die manier kan je polsen naar zijn persoonlijke 

wensen. “Het menselijke contact is een enorme troef, en die troef gaat verloren via het internet. 

Reiskantoren hebben het grote voordeel reizen op maat te maken, en dat maakt de kantoren 

succesvol.”  

 

Gino Nauwelaers schreef mee aan het Belgische succesverhaal van Sunweb.be. Een concept dat in 

Nederland ontstond en daar al een hoogtepunt heeft bereikt. Om die reden werd het concept in 

buurlanden, zoals België, gelanceerd. Sunweb focust zich op direct selling via online verkoop. “Wij 

zijn ervan overtuigd dat het een zeer belangrijk kanaal zal worden in de toekomst. Er werd bewust 

gekozen voor een toekomstmodel. Hierdoor weten we dat wij een zeer belangrijk doelpubliek aan 

ons laten voorbijgaan, namelijk het publiek dat offline koopt. Maar de volgende vijftien jaar zal 

online winnen van offline.”  

 

Het Vlaamse reislandschap telt nog altijd zo’n 1000 reisagentschappen. Doorheen het debat bleek 

dat de reisagent die zich nu en in de toekomst zal kunnen onderscheiden,  een vaste waarde zal 

blijven in de reissector. Toch maakt dhr. Nauwelaers bewust de kanttekening dat de keuze op vlak 

van distributie samenhangt met het te positioneren merk. “Sunweb koos voor een cost leadership-

model. En we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste keuze was, als je de toekomst voor ogen houdt.” 

 

Maar die toekomst is nog niet voor vandaag. Ook al liegen de cijfers er niet om: vijfenzeventig 

procent van de reizigers boekt online. Toch wordt er ook nog gewerkt met de papieren reisbrochure. 

Pierre Fivet van Vacansoleil, marktleider op vlak van kampeervakanties, is zich van deze cijfers 

bewust. “Bij ons zal de klant beslissen langs welk kanaal hij zijn reis wil reserveren. Je kan Vacansoleil 

zien als een grote winkel met verschillende deuren. Het maakt mij niet echt uit langs welke deur de 

klant binnenkomt. Zowel de deur ‘reisagent’ als de deur ‘online’ hebben hun voordelen en bieden 

een toegevoegde waarde. De reisagent biedt geen meerwaarde op het vlak van informeren. De 

adviserende functie daarentegen is niet te onderschatten: als iemand een nieuwe onbekende 

bestemming wil gaan verkennen, zal de reisagent beter kunnen adviseren dan het internet. Maar 

nog belangrijker dan het adviseren, is het inspireren. De reisagent kan de klant ideeën aanreiken 

waar hij zelf misschien nog niet had bij stilgestaan.” 

 

Vacansoleil maakt jaarlijks werk van hun reisbrochure, zo’n 450 bladzijden reisinformatie. Maar 

heeft deze nog wel zijn nut? Vijfenzeventig procent boekt dan misschien wel al online, 22% houdt 

de reisbrochure letterlijk bij de hand terwijl ze online hun reis boeken. Onderzoek toonde aan dat 

het percentage jaarlijks afzwakt, maar volgens Fivet is de reissector nog niet van de reisbrochure af. 

“Het zal pas over tien jaar zijn dat we misschien geen papieren brochure meer nodig zullen hebben.”  

 

Het antwoord op de vraag of de klassieke reisdistributie binnenkort vervangen zal worden door de 

direct selling is misschien iets te zwart-wit. Ronny Bayens van Connections bekeek het uit een nog 

andere hoek. “Connections ziet de website als een one-to-one verhaal, daarom schrijven wij 



daarnaast ook mee aan het reiskantoorverhaal. Het gaat erom je merk sterk te maken bij het 

publiek, en dat kan volgens ons enkel via de verschillende distributiekanalen. Maar de reiskantoren 

moeten meer bieden, Connections moet een concept company zijn.” 

 

“De reisagent moet meer en meer een ondernemer zijn en zoeken naar een eigen model,” zegt Rudy 

Vinck van de coöperatieve vereniging Travelcoop. “De reisagent moet kunnen inspelen op de manier 

dat mensen vandaag leven en communiceren. Wie zich daaraan aanpast zal overleven. Daarnaast is 

er voor Travelcoop nog een tweede uitdaging: de klant vinden en er een duurzame relatie mee 

opbouwen.” 

 

Hoe de trend van het online boeken zich verder zet en welke rol de reisagent speelt in het verhaal, 

blijft tot op een bepaald punt koffiedik kijken. Laat de conclusie van het debat zijn dat niemand de 

reisagenten uit het straatbeeld ziet verdwijnen. Toch is de grondige verandering op vlak van 

distributie een teken aan de wand, de tijd staat niet stil. De consument was misschien de grote 

afwezige aan de debattafel. Want, bepaalt die tenslotte niet welke weg hij binnenkort inslaat?  

(A. Willems) 

 

 


