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Creatief denken 

• Volgens Van Dale is creativiteit: scheppend 
vermogen.  

• Meer uitgebreid: creativiteit is het creëren van 
iets nieuws dat nuttig èn verrassend is. 

• Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier 
van waarnemen, denken of doen. Creativiteit is 
juist een combinatie van deze drie. Creativiteit 
heeft te maken met originaliteit maar ook met 
inventiviteit en daadkracht. Een idee alleen is 
niets, je moet het ook realiseren. 

• Bron: creatief denken.com 



Creatief logies 

• Waarnemen: wat is er aanwezig?  

• Denken: wat kan ik er mee doen?  

• Doen: aanbod uitwerken. 

Belangrijk: wees origineel, verlaat de 
platgetreden paden.  

 

 



Waarnemen: Wat is er aanwezig? 

• Vertrek vanuit jezelf (interesses/talenten). 

• Wat is de eigenheid van je logies? 

• Wat zijn de troeven van de streek? 

 



Vertrek vanuit jezelf 



Eigenheid van je logies 



Eigenheid van je logies 



Troeven van de streek 

• Wat is er aanwezig (platteland/stad) 

• Wat is er te doen (recreatie/evenementen) 

• Horeca 

 



Meetjesland, streek met 
mogelijkheden 



Troeven van de streek 



Voorstelling Logies De Molenkreek 

• De Molenkreek - Vlaanderen Vakantieland 

https://player.vimeo.com/video/77652586?title=0&byline=0&portrait=0&color=fa020b
https://player.vimeo.com/video/77652586?title=0&byline=0&portrait=0&color=fa020b
https://player.vimeo.com/video/77652586?title=0&byline=0&portrait=0&color=fa020b
https://player.vimeo.com/video/77652586?title=0&byline=0&portrait=0&color=fa020b


 
Denken: Wat kan je er mee doen? 

 
• Doelpubliek bepalen 

• Verwachtingen van deze groep oplijsten 

• Hoe kan je daar zo goed mogelijk op inspelen 

 



Doelpubliek bepalen 



Doen: Aanbod uitwerken 

• Wat is de vraag van jouw doelpubliek? 

• Waar ben jij zelf goed in? Wat zijn je talenten? 

• Wat is haalbaar? (tijdsinvestering, budget) 

• Wat doen ‘de buren’ (niet)? 

• Op welke manier bied je dit aan? 
(arrangement, los bij te boeken) 

 

 



Aanbod De Molenkreek 



Aanbod De Molenkreek 



Aanbod De Molenkreek 



Aanbod De Molenkreek 



Doen: Aanbod uitwerken 

• Verras de toerist ! 
– Aanbod glutenvrij ontbijt  

– Met bootje varen op de kreek 

– Vissen vanop het hof 

– Aanbod spelmateriaal voor de kinderen 

– Speelzaal voor bij regenweer 

– Neerhofdieren 

– Streek- of eigen producten  

– Slapen op een bijzondere plaats 

 

 



Aanbod uitwerken:  
arrangement of niet? 

Voordelen: 

– je biedt een pakket aan, duidelijk voor de toerist, 
geen extra kosten.  

– Meer zichtbaarheid, gemakkelijk om te ‘verkopen’ 
aan de pers.  

– Eenvoudig boekbaar.  

– Mond aan mond reclame 

 



Aanbod uitwerken:  
arrangement of niet? 

Eventuele moeilijkheden (Nadelen): 

– Investeringen nodig.   

– Je moet korting geven.  

– Samenwerking met andere partners.  

– Wat wil de toerist? 

– Wat als het niet aanslaat?   

 



En nu aan de slag… 



Zijn er nog vragen? 


