
Welkom 



Hoe werkt creativiteit? 
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Oefenen basisvaardigheden 
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Oefenen basisvaardigheden 

OOG 

NEUS 

OOR 

KIN 

HALS 

Een jonge vrouw kijkt opzij 

http://apt46.net/wp-content/upload/woman-illusion.gif


Oefenen basisvaardigheden 

OGEN 

NEUS 

MOND 

KIN 

Een oude vrouw kijkt naar beneden 

http://apt46.net/wp-content/upload/woman-illusion.gif


Oefenen basisvaardigheden 
Waarom slagen creativiteit en innovatie niet in uw organisatie? 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivrJjnsOvYAhWOZFAKHddsAwsQjRwIBw&url=http://www.innovatiev.be/www.innovatiev.be/poster.html&psig=AOvVaw3Vu41Oz2R6X6pS4QyfsSBq&ust=1516703972164230


Oefenen basisvaardigheden 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSqYXNs-vYAhWJaVAKHa82BKUQjRwIBw&url=http://www.bodyheal.nl/banaan-gezond-banaan-voordelen/&psig=AOvVaw1AO4RTyoMSr4dTVZTs5u-q&ust=1516704741127169


Doel van de dag 

Brainstorm: 

Hoe kunnen we een intergemeentelijk 
productaanbod ontwikkelen tegen 2019 

 
 
 

voor volgende clusters: 
 Durme - Moervaart 
 Bossen 
 Wase steden-as  



Typologie vakantieganger in België 

Sociaal  
50,5% Genieten 

21,1% 

Sport 
5,8% 

Ontdekken 
16,4% 



Sociaal  
50,5% 

ACTIVITEITEN 
1. Rust, relax: 66,7% 
2. Korte wandelingen: 30,7% 
3. Spelen, spelletjes (met kinderen): 22,8% 
4. Steden en dorpjes bezoeken: 22% 
5. Lange wandelingen: 20% 

 
ook belangrijk: 
Themaparken bezoeken: 8,3% 
Vrienden en familie bezoeken: 7,2% 

Typologie vakantieganger in België 



Sociaal  
50,5% 

• Verblijven meestal in België: 42% (18,9% in Nederland) 
• 43,9 gaat op hotel, 42,2% verblijft in een vakantiewoning of B&B, 9,2% gaat 

naar een camping 
• 16,7% zoekt hun info in magazines, 13,6% gaat naar een reisagentschap, 60% 

haalt hun info van het internet 
 

Typologie vakantieganger in België 



Sociaal  
50,5% 

• 10,6% reserveert niet op voorhand. 
• 39% reserveert rechtstreeks bij de eigenaar. 
• 18,6% via een online booking organisatie 
• 6,4% via een reisbureau 
• 11,4% rechtstreeks bij een reisorganisator 
 

68% reserveert online! 

Typologie vakantieganger in België 



Toeristische trends 
Sharing economy 



Toeristische trends 

Bleisure traveling 



Toeristische trends 

Experiential tourist 



Toeristische trends 

Digitalisering 



Toeristische trends 

Vergrijzing en nieuwe gezinsstructuren 



Toeristische trends 

Out of the box 



Gps brainstorm-methode 
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Gps brainstorm-methode 

KEUZETIPS 
 
 
• Hou je doel voor ogen 

 
• Denk in kansen 

 
• Kies met lef 

 
• Vertrouw je intuïtie 

 
• Kies voor wat jou energie geeft 
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