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Belangrijke kanttekening bij de hele actie en het onderzoek 
 

� Medewerking Logies 
Ondanks de gemaakte afspraken hebben niet alle logies de gevraagde registratiemethode 
(even goed) opgevolgd. Zo stuurden 14 van de 48 deelnemende logies geen bonnetjes 
in. Voor 6 van deze 14 logies ontvingen we via de attracties echter één of meerdere 
kortingsbonnen. 
� op 1 jaar tijd werden 1529 Ronde Voordeelpassen verdeeld onder reisgezelschappen 
(oplage bedroeg 9920). Maar dat aantal ligt dus hoger. Maar hoeveel hoger?  
� logies die gedurende het jaar goed meewerkten aan de actie werkten ook goed mee 
aan de enquête  
 

� Medewerking attracties/aanbieders 
244 van die 1529 Ronde Voordeelpassen werden effectief gebruikt bij ongeveer de helft 
van de 35 deelnemende attracties. Uit meerdere contacten gedurende de actie bleek 
echter dat meerdere attracties/aanbieders effectief bonnetjes ontvingen maar die niet 
instuurden. Dus ook hier ligt het aantal hoger. Maar hoeveel hoger? 
� attracties/aanbieders die gedurende het jaar goed meewerkten aan de actie werkten 
ook mee aan de enquête 
 
 
 
 
De opvallendste vaststellingen 
 

� Effectief gebruik Ronde Voordeelpas bij attracties/aanbieders 
• 16% van de uitgedeelde passen werd effectief gebruikt, voornamelijk bij 

musea en bezoekerscentra 
• Als stimulans om attracties/aanbieders te 'ontdekken' heeft het middel zijn 

doel niet echt bereikt 
 

� Werkwijze bonnetjes 
• Werd door sector als omslachtig en minder handig ervaren.  
• Bij eventueel vervolg actie: is deze werkwijze nog nodig? Willen we klant 

opnieuw bevragen? 
• Aandachtspunt logies: Voordeelpas werd bij check in aan de gast bezorgd.  

Opmerking: verblijfsgasten moeten vooraf op de hoogte zijn van het initiatief! 
Bij slechts een beperkt aantal bezoekers was dit het geval. 
� Voordeelpas speelde met andere woorden weinig of geen rol in de 
bestemmings- of logieskeuze 

• 3/4 van de toeristen vonden de bonnen wel handig in gebruik 
 

� Opstart, briefing en opvolging actie door TOV 
• Goede beoordeling door de sector, maar belangrijke opmerking: campagne 

tijdig opstarten 
 
  



� Reactie toeristen 
• Volgens de deelnemende sector werd de actie door de toerist positief onthaald 

 
� Promotiemiddel voor attracties 
• Ja, maar slechts een minderheid kreeg door de actie effectief meer bezoekers 

over de vloer 
� bezoekers lieten zich m.a.w. weinig inspireren door de voordeelpas 
� eveneens twijfels bij de kracht van de Voordeelpas om herhaalbezoek te 
stimuleren 

 
� Communicatie actie 
• De communicatie van zowel de deelnemende sector, Toerisme Vlaamse 

Ardennen als Toerisme Oost-Vlaanderen was er maar kon beter 
 

� Naamkeuze: "Ronde Voordeelpas" 
• Niet door iedereen als 'goed' ervaren. Aanbod was ruimer dan enkel de Ronde 

 
� Aangeboden kortingen 
• De kortingen werden geapprecieerd, maar: 

o Zowel het aantal als de eigenlijke korting mag groter zijn 
o Toespitsen op verschillende doelgroepen 
o Rekening houden met geografische spreiding 

 
� Nieuwe actie 
• De meeste, maar niet alle, logies en attracties geven aan opnieuw deel te 

nemen aan een soortgelijke actie. 
• Maar als de actie betalend wordt voor de sector, dan zou slechts een 

minderheid overwegen om alsnog deel te nemen. 
 


