
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, www.pxl.be

TETRA

Inclusief toerisme als 
businesstransformator
voor kleinschalige logies en 
toeleveringsbedrijven

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, www.uhasselt.be

Presentator
Presentatienotities
Titelpagina: Inclusief toerisme als businesstransformator voor kleinschalige logies en toeleveringsbedrijven met de logo’s van Uhasselt & Hogeschool PXL 



Ons gemeenschappelijk doel
inclusief toerisme als businesstransformator

Inclusief toerisme
‘Toegankelijk toerisme of inclusief toerisme is een vorm van toerisme waarbij 
samenwerkingsvormen tussen verschillende stakeholders ervoor zorgen dat 
personen met toegangkelijksheidsvragen met name betreffende mobiliteit, zicht, 
gehoor en andere cognitieve dimensies onafhankelijk, als gelijken en waardig 
kunnen functioneren via een universeel ontworpen toeristisch aanbod (producten, 
diensten en omgeving). Deze definitie integreert een levenslang proces waardoor 
personen gedurende hun levensloop kunnen genieten van een toegankelijk 
toeristisch aanbod.
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Titel van dit onderwerp; Ons gemeenschappelijk doel inclusief toerisme als businesstransformator. Onze definitie van inclusief toerisme is: ‘Toegankelijk toerisme of inclusief toerisme is een vorm van toerisme waarbij samenwerkingsvormen tussen verschillende stakeholders ervoor zorgen dat personen met toegangkelijksheidsvragen met name betreffende mobiliteit, zicht, gehoor en andere cognitieve dimensies onafhankelijk, als gelijken en waardig kunnen functioneren via een universeel ontworpen toeristisch aanbod (producten, diensten en omgeving). Deze definitie integreert een levenslang proces waardoor personen gedurende hun levensloop kunnen genieten van een toegankelijk toeristisch aanbod. 



Ons gemeenschappelijk doel
het vertrekpunt: inclusief toerisme als businesstransformator

Businesstranformator

Het transformeren van een organisatie door middel van het toepassen van 
vernieuwende methodologieën en integreren van nieuwe kennis met als doel het 
versterken, professionaliseren en innoveren van het bestaande businessplan
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Het vertrekpunt van dit project is inclusief toerisme als businesstransformator. Wat verstaan we onder businesstransformator? Het transformeren van een organisatie door middel van het toepassen van vernieuwende methodologieën en integreren van nieuwe kennis met als doel het versterken, professionaliseren en innoveren van het bestaande businessplan
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Het§ projectteam bestaat uit 5 leden. Nele Bylois, onderzoeker vrijetijdseconomie van Hogeschool PXL, Anouk Tuinstra onderzoeker zorginnovatie met een sterke link met het UD woonlabo. Elke Ielegems doctor architect onderzoeker van de faculteit architectuur en kunst van de Uhasselt, Ryanne Lemmens, Doctor onderzoeker zorginnovatie en Onderzoekshoofd van het expertisecentrum Evi Knuts. Dit is een team opgebouwd rond multidisciplinaire expertise. 



Voorstelling begeleidingsgroep
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We stellen op de volgende slides de deelnemers voor 



Logiesverstrekkers
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We starten met 15 logiesverstrekkers verspreid over Vlaanderen en met een divers aanbod aan logeerplekken. Gaande van B&B’s en hotels tot vakantieparken en campings. 



Toeleveranciers
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Vervolgens verbinden 5 toeleveranciers en 2 kennispartners uit diverse sectoren zich. Enkele sectoren zijn: communicatie, signalisatie, consultancy, reissector enz. 



Waarnemende leden 

Hubert Froyen

Co-creatiepartner
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De waarnemende leden die deelnemen zijn overheidsinstanties of netwerken die de kennis opgedaan tijdens het project verder kunnen verspreiden in de sector. Enkele voorbeelden zijn: Confederatie Bouw, Horecavlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen. 



WP 1: PROJECTMANAGEMENT

WP 2: 
UD SCAN EN OPTIMALISATIERAPPORT

WP 3: 
UD OPPORTUNITEITEN MATRIX

WP 4: 
UD IMPLEMENTATIEPLAN

WP 5: VALORISATIE

Opstellen UD scan

Terugkoppeling 
generieke matrix naar 

lerend netwerk

Logiesverstrekkers
360° scan as-is op 3 

niveaus
Opstellen UD Opportuniteitenmatrix 

casestudies 

Co-creatiesessies met casestudies 
Afname UD scan en optimalisatie  

Terugkoppeling generieke resultaten naar 
lerend netwerk  

Opstellen optimalisatierapport

Bedrijven
Quick scan regulier 

aanbod

Prioritisering
opportuniteiten bij 

casestudies 

Opstellen 
implementatieplan bij 

casestudies 
(logiesverstrekkers) 

Co-creatiesessies met casestudies 
Opstellen van roadmap

Terugkoppeling van de 
roadmap naar 

lerend netwerk
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Dit project bestaat uit vier grote werkpakketten waarbij Project management het eerste is, de opstelling van een UD scan en optimalisatierapport nummer twee, gevolgd door werkpakket drie: de UD opportuniteitenmatrix en werkpakket vier het UD implementatieplan. 
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Als we dit op een tijdslijn belijken dan starten we in juni tweeduizendtwintig met de UD-scan en het bijhorend rapport. Van juli tot maart tweeduizendeenentwintig wordt er aan de Ud opportuniteitenmatrix gewerkt om dan van april tot september verder te werken aan het Ud Implementatieplan. Elke blok op deze tijdslijn wordt gevolgd door een co-creatie sessie en een lerend netwerk. 



Verwachtingen begeleidingsgroep 

 Actieve deelname:
 Workshops
 Lerend netwerk

 Kritische klankbord ontwikkeling van de UD tools:
 UD scan + UD optimalisatierapport
 UD opportuniteitenmatrix
 UD implementatieplan

 Implementatiepartner: Use case individueel
 Toepassen tools én reflectie op toepassing
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Wat verwacht het projectteam van de begeleidingsgroep? Actieve deelname:   Workshops   Lerend netwerkKritische klankbord ontwikkeling van de UD tools:  UD scan + UD optimalisatierapport  UD opportuniteitenmatrix  UD implementatieplanImplementatiepartner: Use case individueel  Toepassen tools én reflectie op toepassing



Ontwikkeling UD scan logiesverstrekkers
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Graag stellen we u de eerste inzichten voor in kader van de ontwikkeling UD scan voor de  logiesverstrekkers. Later bespreken we ook de toeleveranciers. 



Customer journey

Presentator
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We starter voor de logiesverstrekkers op basis van de customer journey. In ons model bestaat deze uit vier stappen: Het plannen en boeken als eersteTen tweede reizen en toekomen,Vervolgens het verblijven zelf En als laatste het terug naar huis gaan en nagenieten. Het nemen van een beslissing om op reis te gaan is onderdeel van een vier-fasen bezoekersreis die loopt tot het terugkeren naar huis en het herinneren/nagenieten van het bezoek. Voor sommige delen van de bezoekersreis zijn uw gasten onzichtbaar voor u, maar dat betekent niet dat u niet moet overwegen hoe ze deze tijd doorbrengen. Ook hier is het uitermate belangrijk dat u uw informatie gemakkelijk toegankelijk maakt zodat gasten deze eerder vinden en bij u zullen boeken. Door de scan te baseren op deze fasen brengen we het reisproces in kaart alsook de kwaliteit van de service die u aanbiedt op het gebied van inclusiviteit. 



Mindset

+
Management

+
Accommodatie 

De 3 onderzoeksthema’s UD scan 
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Voor elk van deze stappen in de customer journey focussen we ons op 3 onderzoeksthema’s. Dat zijn: mindset, management en de accomodatie



De 3 onderzoeksthema’s UD scan: mindset

Presentator
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Om het idee van mindset aan te tonen wordt er op deze slide een video met geluid getoond van de promo-video van het fietspad aan het Gardameer. Zonder enige aanleiding wordt er als vanzelfsprekend een persoon getoond die fiets met 1 been. Een perfect voorbeeld van integratie van de inclusiegedachte. 



De 3 onderzoeksthema’s UD scan: management
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Op basis van voorgaande studies (Uhasselt, Vives, PXL, …) sluiten we ook management niet uit in de UD-scan. Het onderdeel management en denk daarbij aan communicatie is onontbeerlijk in het kader van een inclusieve benadering. Als voorbeeld geven we graag Booking.com. Zij hebben op de site zoekcriteria geïntegreerd waar personen met specifieke noden op kunnen filteren zoals: een verlaagde wastafel. Als dit niet op managementniveau opgepikt wordt dan heeft u mogelijk een zeer toegankelijke onderneming maar uw doelgroep is hier niet van op de hoogte. Anouk



De 3 onderzoeksthema’s UD scan: accommodatie
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EN uiteraard kan accommodatie niet ontbreken. Dit is vaak de eerste stap waar men aan denkt en het idee van hoge investeringskosten schrikt de meeste ondernemers in dit thema wat af. Uit het onderzoek voor de opmaak van UD_scan blijkt dat dit niet het geval hoeft te zijn. Kleine, betaalbare ingrepen in het interieur maken vaak al een wereld van verschil voor de inclsuieve gast. 



Persona's
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Om de diversiteit van personen met specifieke noden te kunnen visualiseren onderzoekt het team van dit project hoe dit via persona’s duidelijker gemaakt kan worden. 



Marie
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Zo werken we momenteel het voorbeeld van Marie uit. Zijn heeft een aantal noden gelinkt aan een beperking. Haar inclusieve ID is: Blind geborenAssistentie hond(Vegan) Aan de hand van de meest voorkomende en diverse noden zal het team van onderzoekers deze persona gedurende het traject verder uitwerken en gebruiken om de principes van de UD-scan voor specifieke doelgroepen en in functie van de focus van de deelnemers uitwerken en gebruiken. 



Ontwikkeling quickscan toeleveranciers
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Vervolgens gaan we verder met de UD- quickscan voor toeleveranciers. Hier spreken we van een quickscan omdat we de toeleveranciers in dit project niet zo intensief gaan kunnen begeleiden als de lgies. Dit is een verkennende oefening waarmee de toeleveranciers individueel en op eigen kracht mee aan de slag kunnen.



Customer journey
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We gebruiken ook de customer journey van de reizende gast als vertrekpunt en linken onze deelnemende toeleveranciers aan bepaalde fases in deze journey. Dat zijn de fases: plannen & boeken, verblijven en nagenieten. 



Is jouw productaanbod comfortabel, 
begrijpbaar en bruikbaar voor iedereen?

Inclusief productaanbod
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Presentatienotities
De vraag voor de toeleveranciers is Is jouw productaanbod comfortabel,  begrijpbaar en bruikbaar voor iedereen?



Inclusief productaanbod
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Ter illustratie het voorbeeld van een schommel. Je kan voor elke niche apart gaan ontwikkelen maar dat is niet alleen een serieuze tijd en kostinvestering, het gaat ook voorbij aan de inclusiegedachte: zijde bruikbaar voor iedereen



Inclusief productaanbod
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Waarom niet een schommel ontwikkelen waar iedereen gebruik van kan maken ongeacht de noden. Zoals een grote, open ligmat waar zelfs de hond gebruik van kan maken! 



Criteria voor de quickscan:

 inspireren

 algemeen inzicht verwerven

 opportuniteiten zien

 opstap naar een UD business plan

Inclusief productaanbod
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De criteria voor het ontwikkelen van de quickscan zijn: inspireren algemeen inzicht verwerven opportuniteiten zien opstap naar een UD business plan 



Evalueren van graad van inclusie van…

ONTWERPPROCES + AANBOD
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Voor het evalueren van graad van inclusie bekijken we 2 fases/. Dat is het ontwerproces als eerste, aangevuld met het aanbod als tweede invalshoek. 



Evalueren van graad van inclusie van…

ONTWERPPROCES + AANBOD

mindset + management
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Het ontwerpproces is vooral gelinkt aan de thema’s mindset en management. 



Evalueren van graad van inclusie van…

ONTWERPPROCES + AANBOD

mindset + management 7 UD principes
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Het aanbod steunt eerder op zeven UD principes. Deze leggen we graag verder uit.



1. Gelijkwaardig in gebruik
2. Flexibel in gebruik
3. Eenvoudig en intuïtief
4. Begrijpbare informatie
5. Marge voor vergissingen
6. Beperkte fysieke inspanningen
7. Geschikte ruimte en afmetingen

Evaluatie aanbod

Presentator
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De zeven UD-principes zijn: Gelijkwaardig in gebruikFlexibel in gebruikEenvoudig en intuïtiefBegrijpbare informatieMarge voor vergissingenBeperkte fysieke inspanningenGeschikte ruimte en afmetingen



1. Gelijkwaardig in gebruik
2. Flexibel in gebruik
3. Eenvoudig en intuïtief
4. Begrijpbare informatie
5. Marge voor vergissingen
6. Beperkte fysieke inspanningen
7. Geschikte ruimte en afmetingen

Evaluatie aanbod

Presentator
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Vervolgens bekijken we deze principes voor het ontwerpproces en het aanbod van onze deelnemende toeleveranciers in functie van verschillende doelgroepen, of persona zoals we u eerder aantoonden. 
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