
Evaluatie campagne “Winter in 
het Meetjesland” 2015-2016 
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DOELSTELLING 

• Overnachtingen in DALPERIODE stimuleren 

• MERK Meetjesland, maak het mee! 

• SAMENWERKING met en tussen logies verhogen 

• ONLINE boekbaarheid en promotie verhogen 

• Stimuleren van KWALITEIT 

• MEETBAAR 



Korte omschrijving campagne 

• “Heerlijk overwinteren met zijn tweetjes voor 150 euro” 

 

• Minimum 1 overnachting met ontbijt + persoonlijke invulling 
van het arrangement door de logiesuitbater (verrassing op de 
kamer, diner, sauna,…) 

 

• Periode: 01 november 2015 – 01 maart 2016 

 

• 11 deelnemende logies – 11 arrangementen 
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Media-acties 
• Website winterinmeetjesland.be 

• Brochure (100.000 ex) 

– Nest magazine (90.000 ex) 

– Eigen distributie (10.000 ex) 

• Countryside beurs 

• Online: 

– Nieuwsbrief Meetjesland Vakantiepromos 
(120.000 ex) 

– Nieuwsbrief Nest 50+ (110.000 ex) 

– Nieuwsbrieven StapAf (60.000) en Meetjesland 
(1.800) 

• Nieuwsblad Winter Guide (cover-advertentie, 
250.000 ex) 

• Pasar magazine (advertentie + wedstrijd) 

• Waterwereld magazine (artikel + wedstrijd) 

• Krant van West-Vlaanderen (artikel in bijlage) 



Hoeveel arrangementen verkocht? 

(*) op basis van aantal boekingsformulieren/informatie aangeleverd door de 
logieshouders  – werkelijk aantal zal hoger liggen 

•Laatste edities van de campagne minder succes op vlak van 
boekingen arrangementen 

5 

228 

194 197 

Geen  
campagne 

140 (*) 

68 (*) 

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Geen 
campagne 



In welke maand hadden de 
arrangementen plaats? 

n = 59 boekingen waarvan aankomstdatum gekend is 

• In maanden november en februari werden de meeste 
arrangementen geboekt 
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Op welke dag van de week startten de 
geboekte arrangementen? 

n = 59 boekingen waarvan aankomstdatum gekend is 

• 55% van de geboekte arrangementen startten  op vrijdag of zaterdag (vorige editie: 
ruim 8 op 10) 
• De meeste arrangementen (41%) begonnen op zaterdag  
• Groot deel van arrangementen in vakantieperiode of rond feestdag 
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6 10,2% 

vrijdag of 
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19 32,2% 

feestdag 7 11,9% 
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TOTAAL 59 100,0% 



Profiel van de toerist: herkomst 

61 boekingen waarvan herkomstland gekend: allemaal door Belgen; hiervan zijn er 57 waarvan de herkomstprovincie is gekend  
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• Quasi allemaal boekingen door Vlamingen 
• Spreiding over de verschillende provincies 



Profiel van de toerist: 
leeftijdscategorie 

n = 45 boekingen waarvan leeftijd gekend   
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• 50-ers: met 42% het grootste aandeel 
• Aandeel 50+ is toegenomen: 67% is 50+ (bij vorige editie: 54%) 

n = 58 boekingen waarvan leeftijd gekend   



Profiel van de toerist:  
samenstelling reisgezelschap 

 

• In 6 op de 10 gevallen: koppels 

• In 2de orde: iets grotere gezelschappen waar vrienden en/of 
familie samen boeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 18 boekingen 10 



Infokanalen: Hoe leerde men  
de winterarrangementen kennen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 18 boekingen 

• Belangrijkste infokanalen bij boekers van arrangement: Magazine Nest & brochure 
“Winter in het Meetjesland” 
• Ook familie en vrienden zijn een belangrijke infobron  11 

44% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

28% 

22% 

6% 

6% 

Magazine Nest

Website Toerisme Meetjesland

Website Toerisme Oost-Vlaanderen

Website logiesaccommodatie

Zoekrobot (bvb. Google, Yahoo,…) 
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Countryside Beurs, Gent

Brochure “Winter in het Meetjesland” 
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Arrangement cadeau gekregen
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Website www.vakantiepromos.be

Op een andere manier



Aantal websitebezoeken  
voor Winter in Meetjesland 

• 7.900 paginaweergaven, waarvan: 
 1.545 paginaweergaven van de algemene website. 
  Online nieuwsbrieven zorgden daarnaast voor 6.355 paginaweergaven van de 

deelnemende logies.  

• Stijging van 21% t.o.v. de vorige editie: 6.500 paginaweergaven. 
• Zwaartepunt in de websitebezoeken ligt in de maand oktober 12 



Algemene tevredenheid over het 
geboekte arrangement 

n = 18 boekingen 

•   De algemene tevredenheid over de geboekte arrangementen ligt hoog:  
ruim 8 op de 10 is zeer tevreden (idem vorige editie) 
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Tevredenheid over specifieke aspecten van het 
arrangement 
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• Bij vorige editie lagen percentages ‘heel tevreden’ bij een aantal aspecten relatief laag. Zij scoren in deze editie veel beter: kwaliteit 
ontvangst en gastvrijheid (van 78% zeer tevreden naar 89%); kwaliteit ontbijt (van 57% naar 83%), prijs-kwaliteitverhouding (van 
30% naar 67% zeer tevreden; prijs vorige editie: 175 € tegenover 150 € nu)  basis zit zeker goed; in de open vraag naar wat de 
gasten het meest heeft gecharmeerd gedurende hun verblijf, komen de woorden gastvrijheid, gezelligheid, gemoedelijkheid, 
vriendelijkheid  (naast de rust en mooie omgeving) het vaakst voor 

 
• Aandachtspunt: originele, attractieve uitwerking van de arrangementen: aangeboden extra’s scoren eerder matig of zijn niet van 

toepassing… 
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Delen van ervaringen ivm dit arrangement 
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n = 18 boekingen 

• Delen van ervaringen via sociale netwerksites is nog uitzonderlijk maar wel voorzichtige groei t.o.v. 
de vorige editie (toen gaf niemand aan zijn ervaringen via social media te delen)  
• Wél geven 40% spontaan aan op een andere manier, nl. mondeling hun ervaringen te delen met 
familie, vrienden en kennissen (percentage zal in werkelijkheid hoger liggen) 
• Op de vraag of men vrienden en kennissen zou aanraden om een dergelijk arrangement te 
boeken, antwoordde 89% ‘ja’ en de overige 11% ‘eerder wel’ 
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Impact “Winter in het Meetjesland”-campagne 
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n = 18 boekingen 

• 40% geeft aan dat ze zonder het aanbod aan de winterarrangementen geen verblijf in 
het Meetjesland zouden hebben geboekt in de winter. Bij de vorige editie lag dit 
percentage hoger  kan erop wijzen dat de impact van de campagne op het 
boekingsgedrag afneemt 
 

Vraag: Zou u ook zonder het aanbod aan “Winter in het Meetjesland”-arrangementen  
een verblijf tijdens de winter in het Meetjesland hebben geboekt? 
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Boeking van winterarrangement  
voor herhaling vatbaar? 
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n = 18 boekingen 

• 9 op 10 van de boekers overweegt in de toekomst nog eens een winterarrangement te 
boeken. Niemand geeft aan dat niet meer te overwegen. 
 

Vraag: Overweegt u om in de toekomst nog een keer een winterarrangement te boeken? 
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In het verleden al winterarrangement geboekt? 
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n = 18 boekingen 

• Bij 1 op 3 van de respondenten is het niet de eerste keer dat ze een winterarrangement 
boeken  
 

Vraag: Dit is de 5de editie van de “Winter in het Meetjesland”-campagne. Heeft u de vorige  
edities al eens een winterarrangement geboekt in het Meetjesland? 

11% 
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67% 

Ja, één enkele keer Ja, meerdere keren Nee

“Zijn reeds 3 jaar met het 
winterarrangement op vakantie 
geweest… Het was telkens tof, 
maar nu uitzonderlijk 
goed.”(reactie open vraag) 



Terugkeren voor (korte) vakantie naar het 
Meetjesland? 
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n = 18 boekingen 

• Een winterarrangement geeft zin in ‘meer Meetjesland’. 8 op 10 van de boekers 
overweegt in de toekomst nog eens terug te keren naar het Meetjesland voor een 
(korte) vakantie. 
 

Vraag: Overweegt u naar het Meetjesland terug te keren voor een (korte) vakantie? 
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Conclusies 
 De laatste edities van de Wintercampagne kenden minder succes in het aantal 

boekingen van arrangementen (het enige meetbare van de actie)  
 Reden? Algemeen minder boekingen van arrangementen? Geen echte winter? 

Gebruikte media? 

 De 5 andere doelstellingen zijn minder meetbaar, maar we zagen duidelijk dat de 
campagne wel voldoende zichtbaarheid gaf aan de mogelijkheden in de streek. 

 De tevredenheid bij de boekers ligt zeer hoog 
 Wezenlijke aspecten zoals de kwaliteit van de ontvangst en de gastvrijheid, de kwaliteit 

van het ontbijt en de prijs-kwaliteitverhouding scoren merkelijk beter dan bij de vorige 
editie 

 Aandachtspunt: originele, attractieve uitwerking van de arrangementen 

 De impact van de campagne op het boekingsgedrag van arrangementen lijkt af te 
nemen. We hebben geen zicht op boekingen van gewone overnachtingen via de campagne. 

 Wie een winterarrangement boekte, vindt dit voor herhaling vatbaar. In de 
boekingen zien we effectief een belangrijk aandeel herhaalboekers. 

 Een winterarrangement geeft zin in meer vakantie in het Meetjesland 
 

 
 
 

 

 20 


