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Welkom door Algemeen Directeur van Hogeschool PXL, Ben Lambrechts samen met onderzoekshoofd PXL Innovatief Ondernemen, Evi Knuts voor het slotsymposium Inclusief toerisme als businesstransformator voor kleinschalige logies en toeleveringsbedrijven op dinsdag 07 September 2021. 



Welkom

Inclusief toerisme als businesstransformator
voor kleinschalige logies en toeleveringsbedrijven
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Heten u welko: Evi Knuts, Nele Bylois, Ryanne Lemmens, Elke Ielegems en Jan Vanrie. 



09u30 Verwelkoming door minister Zuhal Demir en minister Wouter Beke

09u45 Onderzoekstraject: Doelstellingen, proces en aanpak

Resultaten van het project

Voorstelling roadmap

11u00 Afsluitende receptie

Agenda slotsymposium
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Op de agenda, 09u00   Ontvangst �09u30   Verwelkoming door ministers Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme & Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding�09u45   Onderzoek en resultaten toegelicht & voorstelling roadmap: h oe kan u uw logies inclusiever maken? Behandelde thema’s zijn: onderzoekstraject met de doelstellingen, het proces en de aanpak, de resultaten van het project en de voorstelling van de  roadmap11u00    Afsluitende receptie 



Minister Zuhal Demir 

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
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Speech van de ministers: Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme



Minister Wouter Beke 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
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Speech van de ministers: Minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding



Deelnemers

Presentator
Presentatienotities
De deelnemers aan het trajec: 17 logies en 9 toeleveranciers Ter achtergrond: zowel B&B’s  (< 10 kamers)	, hotels (10-40 kamers), grote hotes l (40+ kamers), hostels (40+ kamers), campings met vakantiewoningen (40+) en vakantiewoningen (< 10 woningen) over heel Vlaanderen verspreid. 					17	9



Waarnemende leden
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Waarnemende leden die de kennis verspreiden; Inter , Confederatie Bouw, Imob, Guidea, Horeca Vlaanderen, NAV, Bouwunie, Limburg, Provincie Antwerpen, Hubert Froyen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en het UD woonlabo. 



Onderzoekstraject:
Doelstellingen, proces en aanpak

Presentator
Presentatienotities
Hoofdstuk 1: het onderzoekstraject met de oelstellingen, het proces en de aanpak



Doelstellingen onderzoek

Beschikbare kennis over Universal Design in de praktijk brengen in de vorm 

van een businesstransformatie

Concrete doelstellingen: 

• Begeleiding en implementatie van de UD businesstransformatie

• Ontwikkeling van een UD-scan voor logiesverstrekkers en toeleveranciers

• Creëren van dialoog, interactie en samenwerking tussen de actoren

• Validatie: Roadmap en website

Presentator
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Algemeen doelLogiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven in Vlaanderen vinden het moeilijk om, ondanks het potentieel van de UD aanpak, de beschikbare kennis in de praktijk te brengen. Het doel van dit TETRA-project is een businesstransformatie met oog op een economische meerwaarde voor de minimum dertig deelnemende bedrijven. Concrete doelenBestaande UD- principes worden geïmplementeerd bij logiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven op basis van een UD-opportuniteitenscreening & businesstransformatie-oefening Zo leren logiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven om UD-opportuniteiten te herkennen, te integreren en te vermarkten. Concreet zullen de resultaten bekomen worden via volgende doelen: Ontwikkeling van een UD-scan voor logiesverstrekkers & toeleveringsbedrijven (KPI1)3 online templates: ‘template UD-scan’, ‘template UD-opportuniteitenmatrix’ en ‘template UD-implementatieplan’ (KPI2, n=5)Begeleiding en implementatie van de UD-aanpak (KPI2, n = 5)Validatie van de UD-aanpak via een roadmap d.m.v. geïmplementeerde en geteste UD-scan in casestudies met evaluatierapport, geïmplementeerde en geteste UD-opportuniteitenmatrix en geïmplementeerde en geteste UD-implementatieplannen (KPI2, n=5) Het creëren van een dialoog, interactie en samenwerking tussen ondernemingen, kenniscentra, netwerkorganisaties, overheidsinstanties, eindgebruikers, studenten en lectoren die de kennis zullen toepassen in hun onderneming (KPI3, n = minimum 450) 



Inclusief Toerisme

Onder inclusief toerisme verstaan we het streven naar een bruikbaar
en begrijpbaar toeristisch aanbod (producten, diensten, omgevingen...)
voor alle gasten, met of zonder extra noden. Zo kan iedereen
het volledige reistraject op dezelfde gelijkwaardige wijze ervaren,

zonder nood aan extra ondersteuning of aanpassing en dit op een
positieve, elegante en comfortabele manier. 

Presentator
Presentatienotities
Onder inclusief toerisme verstaan we het streven naar een bruikbaar en begrijpbaar toeristisch aanbod (producten, diensten, omgevingen...) voor alle gasten, met of zonder extra noden. Zo kan iedereenhet volledige reistraject op dezelfde gelijkwaardige wijze ervaren, zonder nood aan extra ondersteuning of aanpassing en dit op een positieve, elegante en comfortabele manier. 



Presentator
Presentatienotities
Ter illustratie een foto van 2 kinderen die aan een hoog/laag wastafel ook makkelijker de handen kunnen wassen. 
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Het proces en de aanpak voor logies en toeleveranciers aan de hand van 3 bouwstenen nl. 1) mindset, management en infrastructuur 2) de inclusieve customer journey en 3) voor 12 doelgroepen op basis van 26 gebruikersnoden. De eerste 3 stappen lopen paralell nl. ontwikkeling UD-scan, de afname en de analyse van de UD- businessopportuniteiten. Hier stopt het traject voor de toeleveranciers. De opzet is voornamelijk inspireren en handvaten aanreiken om met inclusie aan de slag te gaan. Voor de logies gaan we nog 4 stappen verder met een selectie van de UD- businessopportuniteiten, de uitrol in een groeiplan, de uitvoering op korte en langere termijn en tenslotte de evaluatie. Voor de logiesscreening zijn er 244 criteria  waarvan 13% van de vragen gelinkt kunnen worden aan mindset, 29% aan managementen en 58% aan infrastructuur. De afname van een screening door een onderzoeker neemt een tijdspanne in tussen 60’ – 120. 



Drie centrale bouwstenen in het onderzoeksproject
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Drie centrale bouwstenen in het onderzoeksproject nl. 1) mindset, management en infrastructuur 2) de inclusieve customer journey en 3) voor 12 doelgroepen op basis van 26 gebruikersnoden. Niet enkel infrastrructuur is maar ook mindset en management zijn  cruciaal. En omdat niet elk logies of elke toeleverancier met dezelfde insteek dient te vertrekken, benaderden we dit project vanuit specifieke noden die gekoppeld worden aan doelgroepen op persona. 



Customer journey van een reiziger
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Met dat idee zijn we gaan kijken naar alle fases in een reistraject van boeken tot weer naar huis. We noemen dit de Customer journey van een reiziger en er zijn 4 stappen: Plannen en reserveren Reizen en toekomen VerblijvenTeruggaan en nagenieten



Schetsen © Aarnoud De Rijcker
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Er zijn ook tich mensen op de wereld die graag reizen. De voordelen van reizen op onze gezondheid zijn al meermaals aangetoond. Maar wist u dat bijna elk individu zijn eigen specifieke noden heeft? Denk eventueel even terug aan uw eigen afgelopen reisplanning. 1 op 5 personen gaat door het leven gaat met een erkende beperking. Dan hebben we het nog niet over personen met rugklachten, een bril, een tijdelijke specifieke zorgnood zoals herstel van een zware ziekte, een burn-out, zwangerschap enz. Vergeet vooral niet de vergrijzende bevolking die vandaag 25% van de totale Belgische bevolking uitmaken maar waarvan u weet dat het aantal elk jaar toeneemt terwijl het totale bevolkingsaantal daalt.Maar het is toch niet haalbaar om met elke niche rekening te houden? Wel, het grote voordeel zit met hierin dat we door rekening te houden met een niche, we het comfort voor iedereen vergroten. Denk maar aan iemand die slechtziend is. Door rekening te houden met de noden van deze persoon door bijvoorbeeld duidelijke signalisatie, bieden we immers ook een groter comfort voor de verstrooide man met de telefoon in de hand, de moeder die met haar 3 kinderen op weg is naar de kamer, de persoon met autisme, de persoon met leesmoeilijkheden. U merkt al snel waarom niet enkel logies in dit project werden betrokken, ook toeleveranciers hebben er baat bij om meer te weten over deze inclusiever benadering. 
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De criteria voor de UD quickscan van onze toeleveranciers is iets minder uitgebreid of in de diepte. Er is meer focus op inspireren, algemeen inzicht verwerven, mogelijke opportuniteiten ontdekken. Met andere woorden een eerste opstap naar een UD business plan. 



UD Quickscan voor toeleveranciers
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Welke producten werden gescand?16 producten getest door enerzijds 11 studenten , het onderzoeksteam als in een laatste fase door de 9 toeleveranciers zelf5 categorieën:			architectuur			2 (polderwind / receptiebalie)			product			4 (bed 2 / signalisatie 2)			digitale toepassing		5 (website st rita / sjieper / wetravel2 / ppt horeca)			drukwerk			1 (brochure wetravel2) 			andere			4 (signalisatie 2 / weekend polderwind / vacature)



UD Quickscan voor toeleveranciers

Scan beschikbaar voor iedereen:

http://www.inclusieftoerisme.be/

Deel 1: Hoe inclusief is het ontwikkelingsproces van uw product?

Deel 2: Hoe inclusief is uw product?
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Presentatienotities
Wil u de UD quickscan voor toeleveranciers uitproberen dan kan dat via deze link: http://www.inclusieftoerisme.be/Deel 1: Hoe inclusief is het ontwikkelingsproces van uw product?Deel 2: Hoe inclusief is uw product?

http://www.inclusieftoerisme.be/


Presentator
Presentatienotities
Deze scan is gebaseerd op de 7 principes van Universal Design: Gelijkwaardig in gebruik,flexibel in gebruik, eenvoudig en intuïtief, begrijpbare informatie, marge voor vergissingen, beperkte inspanning en gepaste ruimte. 



UD principe 5: Marge voor vergissingen

• Uitleg UD principe

• Voorbeeld gelinkt aan Inclusief Toerisme

• Hoe scoort uw product op dit principe?

• Algemeen

• Focus op 3 doelgroepen

Presentator
Presentatienotities
Alle principes uitleggen brengt ons te ver maar we leggen 1 principe uit en illustreren hoe dit in de UD scan naar voren komt. We nemen UD principe 5: marge voor vergissingen. In de QuickScan wordt dit principe eerst uitgelegd, dan linken we het aan een voorbeeld uit inclusief toerisme en tenslotte meten we hoe uw product scoort op dit principe. Eerst algemeen en daarna met de focus op 3 doelgroepen. Dit principe is bijvoorbeeld vertaalbaar naar afstandsbedieningen. Best vervelend als je niet weet waar te duwen om te tv aan te zetten. Een simpele afstandbediening met een beperkt aantal, duidelijk onderscheidbare grote knoppen en liefst in een duidelijk contrasterende kleur bieden daar uitsluitsel. En dat is handig voor meerdere doelgroepen gaande van personen met een visuele beperking, tot personen met verminderde motoriek. 
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En dan gaan we over naar het proces voor de logies. De eerste 3 puntjes zijn dezelfde zowel voor de logies als de toeleverancier. We ondervonden echter al snel dat de scan voor de logies intenser is en de vragen gecompliceerder, bijkomende ondersteuning van een onderzoeker blijkt nodig. 



0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

blind persoon

(buitenlands) toerist

persoon met voedselvoorkeur…

persoon met dementie

oudere persoon

doof persoon

persoon in een manuele rolstoel

slechtziend persoon

slechthorend persoon

persoon met moeilijkheden om te gaan / persoon met een gebroken…

kind

persoon met astma

Score touchpoint 1 - > 12 doelgroepenScore touchpoint 12 doelgroepen

Score touchpoint > algemeen

Stap 3: analyse UD business opportuniteiten

Presentator
Presentatienotities
We voerden in de eerste 3 stappen een screening  uit aan de hand van vragen per onderzoeksthema, per touchpoint en met uitsplitsing naar doelgroep toe. Zo heeft het logies een duidelijk beeld van de  stand van zaken: op strategisch niveau met mindset, management & accommodatie, vervolgens tactisch op gebied van fases in de customer journey, en de eerder genoemde touchpoints om dan tenslotte in detail de stand van zaken per doelgroep en per touchpoint per doelgroep te evalueren.  Dit wordt in een rapport weergegeven via speedometers voor de algemene beoordelingen en grafieken per touchpoint en doelgroep voor de gedetailleerde onderdelen. 



Opportuniteitenmatrix

Hoge investering / Korte termijn Hoge investering / Lange termijn

Lage investering / Korte termijn Lage investering / Lange termijn

Stap 3: analyse UD business opportuniteiten

Buitenlandse toerist
Persoon in een rolstoel 
Kind

Presentator
Presentatienotities
Met die eerste info moesten de deelnemende logies een keuze maken in functie van  het DNA van het logies en hun individuele resultaten. Er is de keuze om een of meerdere doelgroepen uit te werken, of een touchpoint en zelfs de combi van de doelgroepen met de touchpoints. De logies kiezen in eerste instantie welke opportuniteiten ze willen benaderen – om dan vervolgens een persoonlijk inzicht te krijgen welke impact (tijd en investering) daarmee gepaard gaan-. Dat hebben we visueel voorgesteld via een opportuniteitenmatrix en in de verdere uitwerking in detail per gekozen opportuniteiten. 
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Na de keuze van de opportuniteiten werd het tijd om dit te vertalen naar een groeiplan. 



Stap 5: uitrol groeiplan – deel 1 

Presentator
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We kozen ervoor om een praktisch UD groeiplan op te stellen bestaande uit 2 delen: Deel 1: checklist met acties en adviezen voor de door de logies gekozen prioriteiten, per touchpoint. Een tool dus om mee aan de slag te gaan en actie te ondernemen. Inclsuief een duidelijke checkbox en coachingmomenten op geijkte tijdstippen door de onderzoekers om de voortgang op te kunnen volgen en bij te sturen in geval van vragen of hindernissen. 



Stap 5: uitrol groeiplan – deel 2 

Presentator
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Deel 2: is een uitgebreide How To Handleiding waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe je een bepaald advies zelf kan implementeren als logies. 
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Vervolgens ligt de bal in het kamp van de logies. Zij rollen het groeiplan uit en imlementeren de adviezen in hun bedrijfsvoering. 



STAP 5-7 

Stap 6-7: uitvoering groeiplan

Uitrol groeiplan:
One-to-one coachinggesprek

Digitale opvolggesprekken

Juli-Aug 2021Dec 2020

Roadmap
met lessons learned
+ definitieve Scan

April 2021
Juni 2021

Vervolgmeting

Presentator
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Sinds januari  na de uitrol van de groeiplannen en tot juli/augustus hebben de logies de adviezen geïmplementeerd. Tussentijdse coachings op geijkte momenten zorgden ervoor dat de motivatie van de deelnemers blijven geprikkeld werd. In augustus startten de onderzoekers met een vervolgmeting. En dat brengt ons tot vandaag, met als output, een roadmap met heel wat tips en tricks om zelf als logiesuitbater aan de slag te gaan met inclusie in het logies. 



Resultaten & impact van het project
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Wat zijn nu de resultaten en de impact van het project? 



Kwantitatief impact onderzoek

• Wat is de impact om maximaal in te zetten op inclusief toerisme?

• Welke UD business prioriteiten werden het meest gekozen binnen het 

onderzoek?

• Vergelijking van de nulmeting en vervolgmeting voor de deelnemende logies

Presentator
Presentatienotities
Voor de impact van het kwantitatief gedeelte bekenen we het volgende: Wat is de impact om maximaal in te zetten op inclusief toerisme?Welke UD business prioriteiten werden het meest gekozen binnen het onderzoek?Vergelijking van de nulmeting en vervolgmeting voor de deelnemende logiesDe meting van de economische impact is niet wat we bij aanvang hadden vooropgesteld en dat heeft 2 redenen:  – implementatie langer dan 6 maanden (project te kort) – corona met meer dan 6 maanden geen bezetting. Onze analyse bij aanvang op basis va het aantal bezette overnachtingen, een doelgroep analyse via google analytics en Facebook statistieken konden we niet doorvoeren wegens niet representatief . 



Wat is de impact om maximaal in te zetten op Inclusief 
Toerisme? Overzicht touchpoints

Touchpoint 1: Plannen & 
reserveren

Touchpoint 2: Reizen & 
toekomen

Touchpoint 3: Verblijven

Touchpoint 4: Teruggaan 
& nagenieten

Presentator
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Wat hebben we wel: een generieke opportuniteitenmatrix met in dit geval een uitsplitsing naar de zwaartepunten per touchpoints. Touchpoint 3 is goed voor 136 van de 244 criteria waarvan 49 hoge investeringen op lange termijn. Dus meteen een serieuze brok. MAAR goed nieuws, er zijn binnen dit touchpoints ook 78 quick wins dus korte termijn en tegen een lage investering. Dit is dan ook meteen het zwaarste touchpoint in onze matrix. Touchpoint 4 is het lichtste met slechts 6 van de 244 criteria en enkel lage investeringen. Met deze opportuniteitenmatrix template heb je op deze manier een overzicht van de investeringsgraad en termijn per touchpoint en de intensiteit van de inspanningen aan de hand van de dikte van de bol. Dit is berekend op basis van het aantal keren dat een termijn/investeringscombi maximum mogelijk is per respectievelijk touchpoint/ doelgroep.  De huidige matrix geeft de geïnteresseerde dus visueel weer wat de inspanningsintensiteit zou zijn indien de keuze (doelgroep of touchpoint) volledig aangepakt dient te worden. Onze deelnemende logies dienden te focussen op een touchpoint, een doelgroep of een combinatie van doelgroep en touchpoint met een maximum van 3 opportuniteiten. De meeste van onze deelnemers kozen voor een verdieping van Touchpoint 1. Met 24% is dat de meest gekozen – en de reden is logisch: allemaal lage investeringen op korte termijn. Touchpoint 3 werd het minst geselecteerd, een mogelijke reden is de intensere inspanning nodig om dit touchpoint te verbeteren. 



Wat is de impact om maximaal in te zetten op Inclusief 
Toerisme? Overzicht doelgroepen

Presentator
Presentatienotities
En een generieke opportuniteitenmatrix met in dit geval een uitsplitsing naar de zwaartepunten per doelgroepConclusie: Voor de meeste doelgroepen – heel wat quick wins ( lage investering/ korte termijn) – quasi overal (of effectief overal) het meest quick wins.In het totaal dienen er de meeste inspanningen te gebeuren voor de doelgroepen: oudere persoon en kind. De minste voor personen met allergie of astma en personen met een specifieke voedselvoorkeur. Om hetzelfde comfort aan te bieden, zijn er voor personen in een rolstoel de grootste inspanningen te leveren zowel in investering als in implementatietijd. Oudere persoon (117 van de citeria ) heeft de meest lage investeringen en korte termijn (78 van de 117) –een voorbeeld: zijn er dikke matten aanwezig in de circulatiezones waarover men kan struikelen -  maar ook en 24 hoge investeringen op lange termijn.  



Wat is de impact om maximaal in te zetten op Inclusief 
Toerisme? Overzicht doelgroepen

Presentator
Presentatienotities
Persoon met een voedselvoorkeur (bv. voedselallergie / dieet / religieuze redenen halal / vegetariër / kleine porties eten…) – met 20 criteria – allemaal lage investeringen - waarvan 14 korte termijn en 6 lange termijn, zoals bv. bent u op de hoogte waar men in de buurt terecht kan bjij horeca.  



Meest gekozen 
door de deelnemende 
logies

1. Touchpoint 1 24%

2. Personen in een rolstoel 12%

3. Oudere personen 10%

4. Anderstalig toerist 7%

5. Personen die moeilijk kunnen stappen 7%

6. Touchpoint 2 5%

7. Personen die slechthorend zijn 5%

8. Personen die doof zijn 5%

9. Kinderen 5%

10. Personen met een voedselvoorkeur 5%

Presentator
Presentatienotities
Elk logies moest op +/- 3 prioriteiten focussen in eerste instantie  want het is niet mogelijk om op alles tegelijk te focussen. Touchpoint 1 werd met 24%  het meest gekozen – de reden is logisch: allemaal lage investeringen op korte termijn. Onze deelnemende logies dienden te focussen op een touchpoint, een doelgroep of een combinatie van doelgroep en touchpoint met een maximum van 3 opportuniteiten. De meeste van onze deelnemers kozen voor een verdieping van de doelgroepen: persoon die niet lang kan staan of lopen, een buitenlandse toerist en een persoon in een rolstoel. Uiteraard is dit een sample van een kleine groep en dus niet representatief. 
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Presentator
Presentatienotities
In deze grafiek tonen we de gemiddelde stijging van de UD screening in vergelijking met de aanvang en overalle deelnemers heen – rekening houdend met korte termijn en met de keuze van deelnemers. Touchpoint 3, het grootste touchpoint – kende een verbetering van 08%, het kleinste touchpoint, nl. 4 de grootste . Dit verschil is logisch aangezien er in touchpoint 4 sneller een verbetering merkbaar is omwille van het geringe aantal criteria. 
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Uit prioriteiten van opportuniteitenmatrix blijkt dat de meeste deelnemers gekozen hebben voor doelgroepen: persoon die niet lang kan staan of lopen, een buitenlandse toerist en een persoon in een rolstoel. om hierop te focussenEchter, als we naar de evolutie van alle doelgroepen gaan kijken dan zien we dat alle doelgroepen gestegen zijn.Meest gestegen: persoon met astma en voedselvoorkeur/voedselallergie (+22%) Minst gestegen: moeilijk stappen (toch nog steeds 8%), maar ook kind, oudere, manuele rolstoel en slechtziend persoonRelativering: sommige doelgroepen hebben minder vereisten, of gemakkelijker aan te passen dan anderen, waardoor deze sneller stijgen in verhouding. Bv. persoon met voedselvoorkeur tov oudere persoon (gehoor, moeilijker stappen, rusten, slechter zien, minder stabiele hand), meer vereisten. (evt. aantallen nog opzoeken…)Belangrijke take away: Aanpassingen voor enkele doelgroepen hebben een positief effect op alle doelgroepen!!! Sowieso inclusiever worden voor iedereen!!



Kwalitatief impact onderzoek

• Creatie van interactie, dialoog en samenwerkingen

• Nieuwe inzichten in de mogelijkheden van Inclusief Toerisme

• Verhoging van awareness

Presentator
Presentatienotities
En dan morgen we ook de kwalitatieve impact, of het sociaal maatschappelijk engagement van dit onderzoek niet vergeten. We zochten hier uitdrukkelijk naar volgende 3 connecties: Creatie van interactie, dialoog en samenwerkingenNieuwe inzichten in de mogelijkheden van Inclusief ToerismeVerhoging van awareness



Creatie van interacties, dialoog en samenwerkingen

Presentator
Presentatienotities
Creatie van interacties, dialoog en samenwerkingen met name; workshops met ervaringsdeskundigen; persoon die blind is over hoe ze een logies reserveert, op bezoek bij onze logiespartners om hun inclusieve benadering te ontdekken, een van onze sessies in het UD woonlabo uiteraard inclusief een rondleiding, dialoog met andere initiatieven van Toerisme Vlaanderen, Tabana, en meer in kader van kennisdelen. En bachelorproeven en stages van studenten PXL ergotherapie. 



Creatie van interacties, dialoog en samenwerkingen

Presentator
Presentatienotities
Maar ook: een persoon die slechthorend is laten overnachten in ruil voor feedback,- video in uitnodiging event,  Erasmus studenten van UHasselt samen met Koto B&B een ontwerp laten maken voor het inrichten van een inclusieve gastenkamer, Domen De Schuur samen met Erasmusstudenten een simulatie- oefening laten doen op het domein,  studenten toerisme van Hogeschool PXL die werkten aan inclusieve toeristische ontsluiting op basis van een template van een studente Uhasselt in samenwerking met Hoeve Roosbeek, Het Zilvermeer en Hotel De Bonte Os. Het doel: in welke mate zijn er activiteiten in de buurt die aansluiten bij de doelgroep met specifieke noden? 



Nieuwe inzichten

Maarten Laga

“In eerste instantie werd mijn beeld over inclusief toerisme in de loop van het project 
flink bijgesteld. Ik heb betere inzichten in de noden en verzuchtingen van mensen binnen 
de inclusief toerisme doelgroep.

Eén van die inzichten is dat deze groep uiterst divers is, en dat elke sub-groep elk zijn 
eigen bijzondere aandacht verdient. 

Als kleinere of privé organisatie is het bijna niet mogelijk een ‘algemeen aanbod’ voor de 
hele doelgroep op te zetten, daarvoor zijn de bijzonderheden te divers en de bijhorende 
aandacht (+ investeringen) te groot

Desalniettemin kan elke toeristische aanbieder wel degelijk, mits een open geest, wat 
bijzondere aandacht en luisterbereidheid, véél meer ‘inclusieve toeristen ontvangen dan 
ik voor dit project had gedacht. “

Presentator
Presentatienotities
Maar ook nieuwe inzichten zoals bij logiesuitbater Maarten Laga van B&B Boat: “In eerste instantie werd mijn beeld over inclusief toerisme in de loop van het project flink bijgesteld. Ik heb betere inzichten in de noden en verzuchtingen van mensen binnen de inclusief toerisme doelgroep.Eén van die inzichten is dat deze groep uiterst divers is, en dat elke sub-groep elk zijn eigen bijzondere aandacht verdient. Als kleinere of privé organisatie is het bijna niet mogelijk een ‘algemeen aanbod’ voor de hele doelgroep op te zetten, daarvoor zijn de bijzonderheden te divers en de bijhorende aandacht (+ investeringen) te grootDesalniettemin kan elke toeristische aanbieder wel degelijk, mits een open geest, wat bijzondere aandacht en luisterbereidheid, véél meer ‘inclusieve toeristen ontvangen dan ik voor dit project had gedacht. “



Verhoging van awareness

“Een eyeopener om meer bewust inclusief te ontwerpen en te communiceren. Binnen 
Doublegum, maar ook daarbuiten moedigen we anderen aan om inclusiviteit meer te 
omarmen.

Het TETRA-project bracht dit op een begrijpbare manier in kaart. En bood dankzij een 
activerende en creatieve samenwerking, tegelijk ook onmiddellijk inzetbare oplossingen 
binnen toerisme aan.

Het TETRA-traject leerde me vooral om attenter te worden en aandacht te hebben voor 
de zaken waar inclusiviteit ontbreekt. En dat zijn er helaas nog te veel. Niet alleen bij 
toerisme.

Inclusief denken is voorlopig nog een mindset waar je echt voor moet kiezen.
Hopelijk is dit binnen korte periode zo ingebakken, dat het eerder een evidentie is 
geworden. ”

John Petitjean
Doublegum

Presentator
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En deze getuigenis van John Petitjean van Doublegum in verband met het verhogen van awareness, “Een eyeopener om meer bewust inclusief te ontwerpen en te communiceren. Binnen Doublegum, maar ook daarbuiten moedigen we anderen aan om inclusiviteit meer te omarmen.Het TETRA-project bracht dit op een begrijpbare manier in kaart. En bood dankzij een activerende en creatieve samenwerking, tegelijk ook onmiddellijk inzetbare oplossingen binnen toerisme aan.Het TETRA-traject leerde me vooral om attenter te worden en aandacht te hebben voor de zaken waar inclusiviteit ontbreekt. En dat zijn er helaas nog te veel. Niet alleen bij toerisme.Inclusief denken is voorlopig nog een mindset waar je echt voor moet kiezen.  Hopelijk is dit binnen korte periode zo ingebakken, dat het eerder een evidentie is geworden. ”Heel wat andere mooie getuigenissen kan je terugvinden op de website. 



Roadmap

Presentator
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En dat brengt ons tot de samenvatting in de vorm van een boek, nl. de roadmap! 



Voorstelling Roadmap

Doelstelling:

Laagdrempelige gids voor iedereen die 

Inclusief Toerisme wil toepassen als 

businesstransformator

Presentator
Presentatienotities
De doelstelling:van deze roadmap: een laagdrempelige gids voor iedereen die Inclusief Toerisme wil toepassen als businesstransformator! 



Voorstelling Roadmap: Inhoud

Deel 1: Opzet van het onderzoek

Deel 2: Zelf aan de slag

• Tips, checklists en informatie over hoe je dit kan aanpakken, per 

touchpoint

• Inspirerende case studies: delen van ervaringen, meer info hoe met dit 

in de praktijk aanpakt…

Presentator
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Deel 1 in het boek is de opzet van het onderzoekMet deel 2 kan je zelf praktisch aan de slag met tips, checklists en informatie over hoe je dit kan aanpakken, per touchpoit en inspirerende case studies: delen van ervaringen, meer info hoe met dit in de praktijk aanpakt…Iteresse in dit boek? Contacteer ons dan via hello@inclusieftoerisme.be



Co-creatie opportuniteit

Meer informatie? -> https://www.udwoonlabo.be/

Interesse om de UD-scan voor logies samen met een onderzoeker te doorlopen?

Samenwerken met ons onderzoeksteam? 

Mail naar -> hello@inclusieftoerisme.be <-

Presentator
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Wil je hier meer over weten: surf dan naar https://www.udwoonlabo.be/Interesse om de UD-scan voor logies samen met een onderzoeker te doorlopen of samenwerken met ons onderzoeksteam? Mail naar -> hello@inclusieftoerisme.be <- 

https://www.udwoonlabo.be/
mailto:hello@inclusieftoerisme.be


Afsluiting

Presentator
Presentatienotities
Met dank voor uw aanwezigheid. 
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