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Sessie 6 Hoe internationale promotie en communicatie voeren? 

 

Datum : vrijdag 25 oktober 2013 
Coördinator sessie: Roel Daenen 

Voor verslag : Olga Van Oost 
 

Hoe communiceren erfgoedwerkers met de toerist? Hoe promoten ze erfgoed en 
proberen ze om buitenlandse bezoekers aan te trekken, te bedienen en zelfs in te 
schakelen als ambassadeurs? In deze sessie kwamen achtereenvolgens Floris Billiet 
(Lonely Planet), Isabel Lowyck (M Leuven) en Michaël Verbeeck (Talking Heads) aan 
het woord.  Floris Billiet zette uiteen welke rol de gids Lonely Planet – zowel in print als 
digitaal – heeft bij de voorbereiding van een reis. Dit om duidelijk te maken hoe de gids 
ook voor een erfgoedwerker nuttig kan zijn. Isabel Lowyck lichtte toe hoe bezoekers in 
M Leuven worden onthaald en hoe het museum de (internationale) toerist tracht te 
bereiken. Michaël Verbeeck ten slotte, benadrukte het belang van sociale media om het 
contact met de toerist na zijn of haar bezoek te behouden.  

Floris Billiet schetste de historiek van Lonely Planet, een geschiedenis die teruggaat 
tot begin jaren 1970 toen een koppel in Australië met deze gids voor rugzaktoeristen 
begon. De gids bestaat intussen nog steeds in een papieren versie, maar kreeg 
uitbreiding onder de vorm van een extra (digitaal) magazine, een website, mobiele apps 
en sociale media. Het bedrijf vertrekt vanuit de noden van de toerist. Die cliënt heeft in 
de eerste plaats een Amerikaanse nationaliteit. De hamvraag is: waar heeft onze klant 
behoefte aan? Om dit te weten te komen, is er nood aan veel onderzoek van een land, 
haar interessante steden, landschappen en plekken. In 2014 start voorbereidend 
onderzoek voor het actualiseren van de gids voor België. Op de website van Lonely 
Planet is daar meer informatie over te vinden. Kortom, als u uw museum in de 
gids wil hebben, is het nú tijd om contact op te nemen met de redacteurs. De 
inhoud wordt trouwens via verschillende kanalen verzameld, waarbij ook bloggers, 
freelance-auteurs… een belangrijke rol spelen. De selectie van het materiaal is zeer 
streng: als blijkt dat op de website bepaalde informatie niet voldoende wordt 
geconsulteerd, wordt ze geschrapt. Billiet sloot af met een overzichtje van 
concurrerende reissites, die ook door onze erfgoedwerkers in de gaten moeten 
gehouden worden. Een heel bekende Amerikaanse maker van Europese gidsen is Rick 
Steves: www.ricksteves.com. Andere sites zijn AFAR, The Experiential Travel Guide, 
www.afar.com; Wanderlust, www.wanderlust.co.uk; Tripwolf, www.tripwolf.com; 
Nileguide, www.nileguide.com; Yahoo Travel, http://travel.yahoo.com; Trippy, 
www.trippy.com; SKIFT, http://skift.com; Hotelmarketing, www.hotelmarketing.com; 
Travel Weekly, www.travelweekly.com; Travolution, www.travolution.co.uk  

[Meer gegevens van interessante websites vindt u in de presentatie van Floris.] 

http://www.ricksteves.com/
http://www.afar.com/
http://www.wanderlust.co.uk/
http://www.tripwolf.com/
http://www.nileguide.com/
http://travel.yahoo.com/
http://www.trippy.com/
http://skift.com/
http://www.hotelmarketing.com/
http://www.travelweekly.com/
http://www.travolution.co.uk/
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Isabel Lowyck begon haar presentatie met de vraag hoe internationaal M Leuven is of 
dient te zijn. Ze citeerde daarbij haar directeur, Luc Delrue, die stelt dat elk museum 
per definitie internationaal moet zijn. Het museum heeft dan ook als doel om een 
publiek binnen een straal van 200 km van Leuven te bereiken. M bereikte vanaf de 
opening in 2011 125.933 bezoekers en 142.559 bezoekers in 2012. 10% van de 
bezoekers komt uit het buitenland, uit Nederland (merendeel), Frankrijk, UK, Duitsland, 
VS, Spanje en Italië. M houdt ook sterk rekening met de online bezoekers. 
Communicatie, een goed onthaal van de bezoekers, een commerciële 
ingesteldheid en het publiek systematisch bevragen zijn kernelementen van de 
communicatiestrategie. Het museum zorgt ervoor dat er in Leuven op vele plekken, 
zoals het station, maar ook in winkels met streekproducten en universitaire locaties, 
informatie te verkrijgen is over M. Er wordt ook getracht om taxichauffeurs aan te 
sporen bezoekers naar M te leiden. Van zodra de bezoekers het museum betreden, 
wordt een optimale klantenservice nagestreefd met klantvriendelijkheid als sleutel. 
Onthaalpersoneel maakt de bezoekers wegwijs in het museum. In de zalen is er overal 
wifi. Alle teksten zijn in 3 talen beschikbaar. Er wordt gewerkt met een efficiënt 
ticketingsysteem waarbij steevast gevraagd wordt naar geboortedatum en postcode. 
Het achterliggende doel van deze strategie is het stimuleren van terugkomgedrag, het 
aanmoedigen van verbruik in het restaurant en van een aankoop in de museumwinkel. 
Op het einde van het bezoek wordt gepolst naar de tevredenheid van de bezoekers. De 
abonnementsformule om ambassadeur (‘M-bassadeur’) te worden, wordt aangeprezen. 
M ziet het als een uitdaging om het publieksonderzoek verder uit te bouwen en te gaan 
werken rond profielen om op die manier de relatie met het publiek te versterken. Om 
het publiek beter te bedienen, wordt overigens sterk op maat gewerkt, zowel wat 
betreft prijzen als toegankelijkheid met bijzondere formules voor blinden en 
slechtzienden, mensen met dementie … M zet ook actief in op de vrijwilligerswerking. 
Momenteel telt het museum 150 vrijwilligers per jaar. Het museum experimenteert ook 
met het idee van een ‘participatief museum’ (cfr. Nina Simon, The Participatory 
Museum) en voegde de daad bij het woord met een tentoonstelling gemaakt door 25 
mensen uit heel verschillende hoeken. Momenteel loopt een internationale 
tentoonstelling over de schilder Michiel Coxcie, i.s.m. de toeristische dienst van de stad. 
Er is een internationale communicatiestrategie uitgetekend samen met Toerisme 
Vlaanderen. Deze samenwerking is onontbeerlijk om een internationaal publiek te 
bereiken. Toerisme Vlaanderen zorgt er mee voor dat er bijvoorbeeld combitickets 
(trein + toegang museum) met de Duitse spoorwegen worden verkocht of dat er een 
boekje wordt uitgegeven met specifiek jargon om toeristen makkelijker rond te leiden. 

 

Michaël Verbeeck van Talking Heads ging in op de vraag hoe ervoor gezorgd kan 
worden dat bezoekers op hun beurt uw instelling zullen promoten? (zie ook 
www.talkingheads.be/nl/blog/detail/sociale-media-in-de-reis-en-cultuursector) Hij 
legde uit hoe sociale media onze manier van communiceren volledig hebben veranderd. 

http://www.talkingheads.be/nl/blog/detail/sociale-media-in-de-reis-en-cultuursector
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In plaats van communicatie in één of twee richtingen, gebeurt communicatie op een 
genetwerkte manier, gedreven door een voortdurend delen van informatie. In België is 
Facebook momenteel het grootste sociale netwerk. YouTube staat op de tweede plaats 
en LinkedIn is de grootste groeier. Sociale media zitten de laatste jaren in de lift en het 
is onontbeerlijk geworden om er op in te zetten. Mogelijke bezoekers doen veel online 
research alvorens beslissingen te nemen. Bovendien, hoe hoger het aantal hits voor uw 
organisatie, hoe hoger zoekmachines – en Google in het bijzonder – uw instelling zullen 
plaatsen. Dit is uiteraard erg belangrijk in termen van visibiliteit. Volgens Verbeeck 
maakt 90% van de mensen keuzes op aanraden van anderen. Kortom, hoe meer er over 
uw erfgoed wordt gesproken op sociale netwerksites, hoe beter. Maar ook de mening 
van derden is voor 70% essentieel, wat het belang aantoont van online reistips. Die tips 
kunnen zowel van professionele agentschappen komen als van andere gebruikers. Zo 
stellen sommige toeristen via de location-based applicatie Foursquare persoonlijke 
lijstjes op met activiteiten die in een bepaalde stad op bepaalde momenten kunnen 
gedaan worden. Ze delen deze informatie met anderen en op een virale manier wordt 
deze ‘toeristische’ info verspreid en afgenomen. Niet onbelangrijk is dat het delen van 
(persoonlijke) reisinformatie vaak gepaard gaat met het verspreiden van subjectieve 
informatie. Wanneer gebruikers positieve commentaren geven op uw instelling is dat 
meegenomen. Maar… het is ook mogelijk dat er negatieve oordelen tussen zitten. Een 
gekend voorbeeld is de feedback die is terug te vinden op Booking.com. Het is evenwel 
de bedoeling om van feedback te leren, zowel negatief als positief. Michaël Verbeeck 
lichtte vervolgens de koopcyclus van awareness, appreciation, action, advocacy toe die 
ons kan helpen om een digitale mediastrategie uit te zetten.  

- Awareneness: of het bewust maken van uw bestaan. Hoe sneller iemand 
informatie vindt over uw erfgoedcollectie of -instelling, hoe beter. Naast een 
website, investeert u best in een mobiele versie. De informatie moet zo 
dynamisch mogelijk zijn en zoveel mogelijk gekoppeld worden aan andere 
activiteiten buitenshuis, etc.  

- Appreciation: de waardering van uw informatie zal groeien naargelang de graad 
van afstemming op de doelgroepen.  

- Action: of hoe zorgt u voor een bezoek ‘met impact’? Verbeeck geeft het 
voorbeeld van Obermutten, een dorp met 78 inwoners met één restaurant dat 
wel wat meer aandacht wilde. Het dorp startte een online actie waarbij gevraagd 
werd fan (op Facebook) te worden van het dorp. De profielfoto’s van de fans 
zouden worden geprint. Uiteindelijk werd deze actie een groot succes: 45.000 
mensen verklaarden zich fan en de huizen werden met profielfoto’s bekleed. 
Fans kwamen het dorp ook bezoeken om de eigen profielfoto te zoeken, wat dat 
jaar toch een 1.000 bezoekers opleverde. Zie ook 
www.gadling.com/2011/09/30/swiss-village-obermutten-has-more-facebook-
fans-than-residents/ De idee bij deze acties is dat er een actie is, gekoppeld aan 
een te winnen prijs. Een voorbeeld dichterbij is VisitGent: bekende acteurs 

http://www.gadling.com/2011/09/30/swiss-village-obermutten-has-more-facebook-fans-than-residents/
http://www.gadling.com/2011/09/30/swiss-village-obermutten-has-more-facebook-fans-than-residents/
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leidden toeristen rond in Gent en haalden er grapjes mee uit. Als u de info online 
deelde, maakte u kans op een prijs.   

- Advocacy: of hoe zorgt u voor tevreden klanten (over feedback en evaluatie van 
uw acties)? Het is essentieel om feedback te vergaren én om er iets mee te doen, 
zowel met positieve als negatieve commentaren. Het verzamelen van 
commentaar, waardering door bezoekers kan op veel manieren. U kan mensen 
aansporen om zelf iets op te sturen (met prijs-koppeling) of u kan actief mensen 
aanspreken, bijvoorbeeld door e-mailadressen te verzamelen en bevragingen te 
doen.  

Verbeeck sloot af met enkele tips: 

- wat is uw unique selling point? Waarom is de inhoud uniek? Wat is echt 
belangrijk en wat is uw sterkte?  

- Wees transparant en eerlijk (schrijf zelf geen fake reviews!) 
- Ga op een juiste manier om met kritiek en opmerkingen. 
- Ken uw publiek! Ga in dialoog! Waarover praten ze online, waar kan u ze 

bereiken?   
- Werk volgens de koopcyclus; hoe kan ik die persoon aan mij binden?  
- Elk platform heeft een eigenheid (Twitter, Facebook, Instagram…). Met deze 

eigenheid moet u wel degelijk rekening houden in de communicatie: elk platform 
vraagt om een eigen stijl! 
 

Conclusie 

We onthouden dat het heel zinvol is om de markt van de (internationale) reisgidsen te 
verkennen en te bespelen met het oog op de internationale communicatiestrategie. 
Billiet gaf een gebald overzicht van de belangrijkste spelers. Als u met uw organisatie in 
een volgende versie van de Lonely Planet over België wil komen, maakt u deze wens 
best zo snel mogelijk kenbaar bij de redacteurs omdat in 2014 met het actualiseren van 
de gids wordt begonnen. Communicatie is de drijvende kracht van M Leuven, een 
museum dat bijzonder veel aandacht besteedt aan een goed onthaal van de bezoekers, 
een commerciële ingesteldheid en klanttevredenheid (d.m.v. publieksonderzoek). In de 
internationale communicatiestrategie is de samenwerking met Toerisme Vlaanderen 
onmisbaar. Tot slot leren we dat in een (internationale) communicatiestrategie het 
gebruik van digitale en sociale media onontbeerlijk is geworden. Naast nuttige tips voor 
dergelijke strategie, werd ons geadviseerd te werken volgens de koopcyclus van 
awareness, appreciation, action, advocacy om een efficiënte mediastrategie uit te zetten.  


