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Presentator
Presentatienotities
Het tetra team, Inclusief toerisme als businesstransformator voor kleinschalige logies en toeleveringsbedrijven, heet u welkom op deze begeleidingsgroep. 



Welkom

Inclusief toerisme als businesstransformator
voor kleinschalige logies en toeleveringsbedrijven
begeleidingsgroep

Presentator
Presentatienotities
Inclusief toerisme als businesstransformator voor kleinschalige logies en toeleveringsbedrijven begeleidingsgroep via een digitale werkgroepmeeting op 17 maart 2021. 



Welkom

Door Prof. dr. Jan Vanrie,
Faculteit Architectuur en Kunst

& Evi Knuts,
Onderzoekshoofd PXL Expertisecentrum Innovatief ondernemen

Presentator
Presentatienotities
Johan Cremery verwijst naar het belang van dit project ikv nieuwe federaal minister Karine LalieuxBevoegdheden: minister van Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding, Personen met een Handicap en Beliris in de federale regeringHet projectteam zal haar kabinet uitnodigen voor het eindsymposium.



Agenda 17/3
13u00 Ontvangst

Welkom + Update Tetra

Reflectie op de groeiplannen

Enkele cases uitgelicht & ervaringen gedeeld

Intervisie deelnemers

14u30 Einde 

Presentator
Presentatienotities
Op de agenda van deze meeting: 13u00	Ontvangst	Welkom + Update Tetra	Reflectie op de groeiplannen	Enkele cases uitgelicht & ervaringen gedeeld	Intervisie deelnemers14u30	Einde 



Begeleidingsgroep

Presentator
Presentatienotities
Visuele voorstelling van de begeleidingsgroep: 15 logies en 7 toeleveranciers. 



WP 1: PROJECTMANAGEMENT

WP 2: 
UD SCAN EN OPTIMALISATIERAPPORT

WP 3: 
UD OPPORTUNITEITEN MATRIX
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UD IMPLEMENTATIEPLAN
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Stand
van
Zaken 

Presentator
Presentatienotities
Even een tijdslijn aan de hand van de werkpakketten. Eerste werkpakker UD scan en optimalisatierapport is afgewerkt. 
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1e aanzet:

workshop 17 september

Presentator
Presentatienotities
Het tweede met betrekking tot de UD opportuniteitenmatrix waar we op 17 september in een workshop de aanzet voor opstelden met de logies, is afgerond. 
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1e aanzet:

workshop 17 september

One-to-one besprekingen

november - december 

Presentator
Presentatienotities
De one to one besprekingen van deze UD- opportuniteitenmatrices werd met de deelnemers in een one to one besproken gedurende de periode november – december. Daarmee is dit werkpakket ook afegrond. 
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Presentator
Presentatienotities
Het volgende werkpakket met name het opstellen van een implementatieplan + de implementatie en de opvolging vind momenteel nog steeds plaats. We werken daar ook nauw samen met onze deelnemers voor het ontwikkelen van praktijkgerichte casestudies. 
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Presentator
Presentatienotities
De laatste stap is het uitwerken van een roadmap en het terugkoppelen ervan via een lerend netwerk. Dit staat op het programma vanaf mei tot het najaar van 2021. 
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Presentator
Presentatienotities
Op deze slide stellen we visueel voor hoe het begeleidingstraject in elkaar past via de verschillende stappen en op basis van de 3 invalshoeken ( strategisch met mindset, management & infrastructuur, tactisch met de customer journey en praktisch in functie van zesentwintig gebruikersnoden of te wel vertaald in twaalf doelgroepen/ persona) De stappen zijn: Ud screeningAnalyse van de resultatenKeuze van de UD opportuniteitenHet bepalen van de welke opportuniteiten geïmplementeerd zullen worden Een gedetailleerd actieplan Implementatie op korte en middellange termijn



Reflectie op de groeiplannen

Presentator
Presentatienotities
Even een reflectie van de onderzoekers op de groeiplannen 



Groeiplannen
Doel

Concrete acties op maat van uw business opportuniteiten gelinkt aan 

(1) fasen voor het optimaliseren van uw inclusieve customer journey en/of 

(2) doelgroepverificatie

Acties inplannen en uitvoeren op korte, middellange of lange termijn om zo tot 

een inclusievere ervaring te komen voor iedereen.

Presentator
Presentatienotities
Het Doel, �Concrete acties op maat van uw business opportuniteiten gelinkt aan �	(één) fasen voor het optimaliseren van uw inclusieve customer journey en/of �	(twee) doelgroepverificatie��Om daarmee acties inteplannen en uittevoeren op korte, middellange of lange termijn om zo tot een inclusievere ervaring te komen voor iedereen.�	�



Waarnemende leden 

Presentator
Presentatienotities
We herhalen even de customer journey en de verschillende stappen: plannen en boekenReizen en toekomenVerblijvenTeruggaan en nagenieten



Selectie van 12 doelgroepen, elk met specifieke noden:
1. Kind 
2. Oudere persoon 
3. Anderstalige persoon 
4. Persoon met dementie 
5. Persoon die slechtziend is 
6. Persoon die blind is 
7. Persoon die slechthorend is 
8. Persoon die doof is 
9. Persoon die moeilijk kan stappen 
10. Persoon in manuele rolstoel 
11. Persoon met voedselvoorkeur / voedselallergie 
12. Persoon met astma 

Presentator
Presentatienotities
En de twaalf doelgroepen elk met specifieke noden: Kind Oudere persoon Anderstalige persoon Persoon met dementie Persoon die slechtziend is Persoon die blind is Persoon die slechthorend is Persoon die doof is Persoon die moeilijk kan stappen Persoon in manuele rolstoel Persoon met voedselvoorkeur / voedselallergie Persoon met astma 



Groeiplannen
Opbouw

Deel 1 • Inleiding met samenvattend overzicht

• Opportuniteitenmatrix, op maat van uw logies

• Toelichting van elke fase van de customer journey,
inclusief checklist met concrete acties op basis van 3 geselecteerde opportuniteiten, 
op maat van uw logies

Presentator
Presentatienotities
Deze info houden we in het achterhoofd voor het interpreteren van de groeiplannen. IN deel één van het groeiplan staat: Inleiding met samenvattend overzichtOpportuniteitenmatrix, op maat van uw logiesToelichting van elke fase van de customer journey,	Inclusief checklist met concrete acties op basis van drie geselecteerde opportuniteiten, op maat van uw logies



Groeiplannen
Opbouw

Deel 1

doelgroep Essentiële voorwaarde? TOUCHPOINT x- Adviezen How to Checkbox 
Termijn / 
kostprijs om dit 
uit te voeren 
voor deze 
doelgroep

Is de actie belangrijk voor deze 
doelgroep om zelfstandig te 
kunnen handelen?

Concreet advies
Samenvattende achtergrondinformatie 
+ link naar HOW TO Handleiding 

Zelf aan de slag gaan:
Uitvoerder: 
Uitvoerdatum:
Done: 

Presentator
Presentatienotities
Zo staat er in het groeiplan telkens een vak met een indicatie van kostprijs en termijn, info indien deze voorwaarde van essentieël belang is ( maw. zonder brengt u de veiligheid van deze doelgroep in gevaar); een concreet advies waarmee aan de lsag gegaan kan worden, een korte how-to als eerste indicatie en met een verwijzing naar een uitgebreide handleiding om dit advies uit te kunnen werken en tenslotte een checkbox waar u de naam van de uitvoerder, de deadline voor uitvoering en de huidige status ( to do/ ongoing/done ) kan aanduiden. 



Groeiplannen
Opbouw

Deel 2 How to Handleiding:

Zelfde opbouw als screening, overzicht opportuniteiten en groeiplannen (deel 1), ingedeeld in de 
4 fasen van de customer journey. 

♥ Meer informatie betreffende een verbeterpunt.

Een TO DO voor u. Dit kan u zelf aanpakken.

Dit geeft aan dat u uw kennis kan verdiepen aan de hand van een
externe bron.

Presentator
Presentatienotities
Deel twee is een praktische how – to handleiding Met dezelfde opbouw als de screening op basis van het overzicht opportuniteiten in het groeiplan (deel één) en ingedeeld in de vier fasen van de customer journey. Er staan wat iconen in de handleiding. Een hartje duidt op Meer informatie betreffende een verbeterpunt. Een bliksem is een concrete to do.  Dit kan u zelf aanpakken en tenslotte een wolkje, dit geeft aan dat u uw kennis kan verdiepen aan de hand van een externe bron.  � �



Groeiplannen
Opbouw

Deel 2

Presentator
Presentatienotities
Op deze slide staat een voorbeeld van deel 2 – de how to handleiding. U kan deze PDF terugvinden onder de bullet ‘zelf aan de slag’ op de webpagina van het UD woonlabo betreffende dit project. 



Touchpoint 1 - 24% Touchpoint 2 - 5%
Touchpoint 3 - 0% Touchpoint 4 - 2 %
oudere personen - 10% personen in een rolstoel - 12%
kinderen - 5% personen met een voedselvoorkeur - 5%
personen die doof zijn - 5% personen die slechthorend zijn - 5%
buitenlands toerist - 7% personen die slechtziend zijn - 5%
personen die blind zijn - 5% personen met astma - 2%
personen die moeilijk kunnen stappen - 7% personen met dementie - 0%

Groeiplannen
Keuzes van onze 

deelnemende logies

Presentator
Presentatienotities
Een samenvatting van de resulaten over alle deelnemende logies heen; touchpoint één werd het vaakst gekozen De doelgroepen: buitenlandse toerist, personen die moeilijk stappen en personen in een rolstoel werden het meest gekozen. Touchpoint drie werd niet specifiek gekozen- maar zijn wel sowieso mee opgenomen in doelgroepen. Nuance: keuzen zijn niet te veralgemenen, Het zijn dus niet noodzakelijk de belangrijkste doelgroepen of touchpoints. Denk eraan: dit is een pilot met vijftien logies –  dat is niet representatief. Mogelijke keuze kan ook beïnvloed zijn door eenvoudige of interessante kans gezien huidige situatie (Covid). 



Lage invest// korte termijn Lage invest//lange termijn

Hoge invest//korte termijn Hoge invest//Lange termijn

TP 2
# 31

Groeiplannen: Acties ten opzichte van termijn & kostprijs

TP 3
# 136

TP 4
# 6

TP 1
# 37

Presentator
Presentatienotities
Verklaring dat touchpoint één veel gekozen criterium is  allemaal lage investering op korte termijn ( acties ook beperkter in vergelijking met Touchpoint drie– grotere brok waarvan ook achtenzeventig lage investeringen op korte termijn, maar ook negenenveertig hoge investeringen op lange termijn inzitten. 



Your 5 cents over het groeiplan

• Wat werkt wel? 

• Wat niet? 

• Waar extra informatie nodig?

Presentator
Presentatienotities
We vragen even de feedback van de deelnemers aan dit lerend netwerk: Johan Cremery:  Ook subsidies om toegankelijkheid voor medewerkers met een beperking voorzien bijvoorbeeld. Post loket vooraan aangepast maar niet voor werknemersKoto: leidraad Koto cultuur geldinzameling projecten mensen met beperking om evenementen toegankelijker maken los van U-turnElke: wat met activiteiten in de buurt van het logies. Een verblijf is meer dan slapen alleen. Doel: netwerk verbinden => pilot aan de hand van een omgevingsscan samen met Hoeve Roosbeek : inclusie uitwerken voor activiteiten in de buurt waaronder. restaurants, kunst & cultuur en (sport) activiteiten.



Enkele cases uitgelicht 
&

ervaringen gedeeld 

Presentator
Presentatienotities
Enkele cases uitgelicht  en ervaringen gedeeld 



Koto B&B

Presentator
Presentatienotities
Op deze slide staat een video met een getuigenis van B&B Koto 



Hotel De Bonte Os

Presentator
Presentatienotities
Op deze slide staat een video met een getuigenis van Hotel De Bonte 



Intervisie deelnemers

Presentator
Presentatienotities
Volgernd agendapunt: intervisie deelnemers 



Poll

Hoe gaat het met u als ondernemer?



Poll

Heeft u interesse in een mogelijk vervolgtraject 

rond inclusie?

Presentator
Presentatienotities
We organiseerden een poll onder de deelnemers met als eerste vraag: Heeft u interesse in een mogelijk vervolgtraject rond inclusie?Er werd algemeen aangegeven dat er heel wat interesse is in een vervolg. 



Poll

Heeft u al (kleine/grote) wijzigingen aangebracht sinds de start 

van het project om inclusie te verbeteren? 

Presentator
Presentatienotities
Heeft u al (kleine/grote) wijzigingen aangebracht sinds de start van het project om inclusie te verbeteren? Kurt; theorie is heel goed maar ook nood om dit effectief door doelgroep te laten testenVraag aan projectteam: kunnen we de wedstrijd doortrekken naar alle logies?Zou misschien knap zijn om voor elk logies een persoon uit hun specifieke doelgroep als ervaringsdeskundige in te schakelen en  hierover een ervaringsrapport te laten opstellen. Zou althans een goed instrument zijn voor de vervolgmeting na de zomer.Kan bovendien misschien als alternatief ingebracht worden voor de economische impact die omwille van covid nauwelijks meetbaar zal zijn. Dit kan dan ingebracht worden als maatschappelijke impactmonitoring



Vlaams Stimulusfonds 

Meer info: 
https://www.toerismevlaanderen.be/vlaams-stimulusprogramma

Waarvoor :
gezondheidsmaatregelen;
ecologische duurzaamheid;
digitalisering;
professionalisering.

Kosten: min. € 5000
Steun/logies max €200 000
20% of 50% subsidiëring  

Uiterlijke realisatiedatum van het project is 1 juli 2022.

Deadline indiening 31/03/2021

De steun is gedeeltelijk een toelage en gedeeltelijk een lening. 75% van 
het bedrag dien je terug te betalen, maar je krijgt daar als ondernemer 
wel vijf jaar de tijd voor. 
Ondernemers in het sociaal toerisme en in het jeugdtoerisme moeten 
slechts 60% van het geld terugbetalen.

Presentator
Presentatienotities
We geven even een woordje uitleg mee over het Vlaams Stimulusfond en de weg er neaartoe. De steunenveloppe bedraagt 30 miljoen euro. Het doel van dit programma is om toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies te helpen bij de heropstart. Concreet wordt er wat meer ademruimte gegeven aan de toeristische sector om broodnodige investeringen te doen om de concurrentiepositie op peil te houden en zo opnieuw succesvol te kunnen starten.

https://www.toerismevlaanderen.be/vlaams-stimulusprogramma


Toerisme Vlaanderen 
- impulsoproep ‘Iedereen Verdient Vakantie’ 

einddatum van de ingediende projecten is 31 december 2021.

Ondersteuning indien wegnemen van vakantiedrempels voor individuen of groepen uit Vlaanderen of Brussel. 
-> projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, 
toegankelijkheidsdrempel, zorgdrempel, culturele drempel) te verlagen.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 11 juni.

Min € 5000 investering.
Max 75% steun met een plafond tot €50 000.

Meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie

Presentator
Presentatienotities
Het logies dient wel een rechtspersoon te zijn. Vragen vanuit de groep deelnemers: Impulsoproep: Kurt: kan impulsoproep ook voor porta superia? Ja!

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie


Poll

Subsidies aanvragen rond Inclusief Toerisme: 

Is het relevant voor u om een expert van VLAIO uit te nodigen 

voor een aparte infosessie?

Presentator
Presentatienotities
Poll: Subsidies aanvragen rond Inclusief Toerisme: Is het relevant voor u om een expert van VLAIO uit te nodigen voor een aparte infosessie?De deelnemers antwoorden eerder negatief op de stelling. 



Poll

Welk onderwerp wil u graag samen bespreken? 

1. Wat na dit TETRA project? Hoe zou een mogelijk vervolg 
u kunnen helpen?

2. Concrete acties rond inclusie uitvoeren. Waar loop jij 
tegenaan? Tips & Tricks voor elkaar?

3. Hoe gaat het met u en uw organisatie in deze bizarre 
tijden? Even netwerken en bijbabbelen…

Presentator
Presentatienotities
Poll: Welk onderwerp wil u graag samen bespreken? Wat na dit TETRA project? Hoe zou een mogelijk vervolg u kunnen helpen?Concrete acties rond inclusie uitvoeren. Waar loop jij tegenaan? Tips & Tricks voor elkaar?Hoe gaat het met u en uw organisatie in deze bizarre tijden? Even netwerken en bijbabbelen…Vervolgens werd dit onderdeel in individuele groepen per thema besproken. 



Ervaringen delen - Breakout sessies

1. Wat na dit TETRA project? Hoe zou een mogelijk vervolg u kunnen helpen?

2. Concrete acties rond inclusie uitvoeren. Waar loop jij tegenaan? Tips & Tricks voor 

elkaar?

3. Hoe gaat het met u en uw organisatie in deze bizarre tijden? Even netwerken en 

bijbabbelen…

Presentator
Presentatienotities
De feedback nav de individuele groepen en de verwachtingen na dit project: Interesse in netwerk van de specifieke doelgroepen – markt mensen met beperkingVoor uitbaters moeilijk om deze markt te bereiken: welke grote organisatiesAdvies - de brug naar een aantal organisaties:- Connect vzw grootste- Doof vlaanderen- Website Johan- Het projectteam bereidt een oplijsting voor en zal de eerste communicatieflow opzetten waarop de begeleidingsgroep verder kan werken 
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