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Online 
reservatie & 
verkoop
COLLECTIEVE WORKSHOP



Even vlug rekenen…

Vakantiewoning met bezetting van 58 %

B&B met een bezetting van 67%

Streekwinkel met een verkoop van € 89.000,00

Wat is het potentieel van deze opleiding?



Vakantiewoning

+Optimale omzet op jaarbasis (weekverhuur) = € 123.720,00

+Financieel resultaat aan 58% bezetting = € 72.338,40

+Niet gerealiseerde omzet = € 51.381,60

+Indien er in de periodes van leegstand 50% van de weekends 
verhuurd zouden worden, dan…

genereren we een extra omzet = € 15.288,00 



B&B

+8 kamers x € 108,62 x 365 x 68% = € 215.675,87

+Niet gerealiseerde omzet = € 101.484,53

+Target van € 25.373,63



Streekwinkel

+Verkoop van 89.000,00

+Wat is het product?  Haalbaarheid in transport?  Uniek 
product?

+Extra omzet tussen 0% tot 30%

+Volledige omzet in België 2021 =  € 11,7 miljard.



Enquête: Wat verwachten jullie van de 
opleiding?
+ Persoonlijke begeleiding om … verder te promoten 

+ Nieuwe programma's leren kennen om te boeken. Voordeel en nadeel afhandelen online verkoop/boeking. Hoe boekingsplatform 
efficiënter  maken. 

+ Antwoorden op mijn doel om meer rechtstreekse verkopen te realiseren.  Onmiddellijke betaling voorzien via de site.

+ Tips

+ tips, vernieuwingen, trends, up to date houden, kanalen, ...

+ Efficiënter werken

+ Extra tips en tricks om een beginnende vakantiewoning naambekendheid op de markt te laten verwerven, waaruit van zelfsprekend
meer boekingen resulteren.

+ Tips en tricks hoe het beter kan of hoe we het best aanpakken 

+ Informatie verkrijgen welke zaken we kunnen verbeteren om meer boekingen te bekomen.

+ Het aantal reserveringen verhogen. 

+ Hoe concurrentieel zijn met collega's

+ Ik neem nu de verantwoordelijkheid over de vakantiehoeve van m’n ouders wat over, en wil het graag nieuw leven inblazen.  Staat 
momenteel nog niet op booking.com, onze website moet ook nog aangepast worden... 



Enquête: Mijn producten/diensten lenen 
zich perfect tot online verkoop?

+Half akkoord = 36%

+Volledig akkoord = 64%



Enquête: Mijn diensten zijn online 
boekbaar?

+ Via een platform = 21%

+Via eigen website = 68% ? (contactformulier is geen 

boekingsmodule)

+Neen = 11%



Agenda 

+Koopgedrag van Lies.

+Waarom MOET je online verkopen?

+Voor- & nadelen van online verkoop.

+Zoekmachines

+OTA’s

+Websites

+Social media

+Email verkoop



Koopgedrag van Lies

Lies is een potentiële klant.

Zit thuis in de zetel met haar IPad. Televisie op de achtergrond, 
haar man is aan het werk op zijn computer. 

Lies droomt van een vakantie in de Westhoek.

Lies zoekt op Google : 

Lies vindt :



Toerismewesthoek.be
Logereninvlaanderenvakantieland.be
Booking.com
Bellevilla.be

Lies klikt op …







52 foto’s
Unieke locatie + adres
Wij matchen de beste prijs
292 beoordelingen
Gebruik van duidelijke iconen



https://www.grootnoordhof.be/grootnoord
hof-nieuwpoort/

https://www.grootnoordhof.be/grootnoordhof-nieuwpoort/


Social media? Link naar FB? Insta?



Via welke weg zal Lies boeken?

Is dat erg?  JA/NEE

Kan je dit voorkomen?  MISSCHIEN



Even terug naar de Google zoekresultaten

Lies klikt op 
www.toerismewesthoek.be



www.toerismewesthoek.be

Lies krijgt ‘grote goesting’



Lies heeft last van keuzestress 



Lies kan maar eventjes uit 536 resultaten kiezen…



Maar Lies kan niets in Nieuwpoort kiezen!



Rondje 
Westhoek
Wie is Wie?



Waarom MOET je online verkopen?



Daarom MOET je online verkopen :

+Consument wil kopen.  Kopen maakt gelukkig.  

+Consument is reeds online aanwezig. (30% via mobiel)

+Hij/zij wil reviews lezen i.p.v. een verkooppraatje…

+Extreem groot bereik met een goed werkende website.

+No-shows verdwijnen door reminders. (black list)

+Minder telefoons tussendoor… 

+Data gegevens van klanten. (allergenen, kamertype, speciale wensen, enz.)

+Software als manager.



Voordelen van online verkoop :

+Aantrekken van nieuwe klanten.

+Internet als etalage.  De wereld wordt verkoopsruimte!

+Weinig of geen fouten.

+Efficiënter samenwerken met medewerkers.

+Verbetert de gastervaring. (straks meer)

+Synchronisatie van diverse systemen.

+Geen dubbele boekingen.



Nadelen van een online verkoop :

+Geen persoonlijk contact met de klant.

+Upselling wordt moeilijker maar is nog steeds mogelijk.

+Investeren in geld en tijd.

+Nieuwe instroom van klanten, zowel positief en negatief.



Wat zijn onze online markten :

+West-Vlaanderen & Vlaanderen

+UK & Commonwealth

+Nederland

+Frankrijk + gemeenten aan de grens



Het kiespatroon van Lies 

+Zoekmachine 

+OTA

+Website van het logies/restaurant

+Social media van het logies/restaurant

+Boeking afronden of verder zoeken

+Boeken kan via OTA of eigen boekingsmodule van de zaak.



Doel van een zoekmachine

+Voor de zoekmachine : kennis & inzicht verwerven.

+Voor de gebruiker : nuttige & relevante informatie vinden.

+Voor de aanbieder : gevonden worden tegen een lage kost 

(zowel in euro’s als privacy kost)

TIP : werk actief aan je ranking : benoem foto’s, creëer traffic, 

verander geregeld je website in look & feel en info.



De Zoekmachines

+GOOGLE : beste zoekresultaten, kwaliteit, meest 

geavanceerde algoritmes.

+MICROSOFT BING : beste alternatief voor Google, 

marktaandeel in zoekopdrachten tussen 2,8% & 12,3%.

+YAHOO : is de standaard zoekmachine voor Firefox in 

Amerika.

+BAIDU : Chinese zoekmachine, wereldwijd beschikbaar, maar 

toont de zoekresultaten enkel in het Chinees. 



+YANDEX : locale zoekmachine van Russische makelij.  65% van de 
Russen gebruiken deze zoekmachine.

+DUCKDUCKGO : klein marktaandeel, 47 miljoen zoekopdrachten 
per dag.  Marktaandeel minder dan 0,5%.  Is populair omdat het 
zijn gebruikers niet in de gaten houdt.

+ASK.COM : voorheen Ask Jeeves.  Werkt met vraag en antwoord 
van de gebruikers.

+ECOSIA : partner van Microsoft Bing.  Bij iedere 45 
zoekopdrachten plant het bedrijf een boom.  Op te volgen?



Welke zoekmachines zelf gebruiken?

+Focus niet op 1 zoekmachine, minstens 2 of volgens je 

doelgroep.

+Optimalisatie draait om 2 kernwoorden : kwaliteit en 

relevantie.  Door je website kwalitatief te maken en de meest 

relevante content aan te bieden, is het interessant voor 

zoekmachines.   Opgelet Google test je relevantie, vb. via 

Google Mijn Bedrijf.



Beste zoekmachine qua privacy?

+Privacy en zoekmachines gaan niet hand in hand.

+Google verzamelt informatie om je zoekresultaten te 

verbeteren.  Dat maakt Google kwalitatief de beste 

zoekmachine.

+Startpage & DuckDuckGO verzamelen geen informatie van 

hun gebruikers.



Gluren bij de buren met Startpage









Extra aandacht voor Google

+Google Mijn Bedrijf

+Google Maps

+Google Reviews

+Google Trends

+Google Alerts (meldingen)

+Gerelateerde zoekopdrachten



Google Mijn Bedrijf

https://www.google.com/
intl/nl_be/business/

https://www.google.com/search?q=cornet+de+la+mer&sxsrf=ALiCzsaeB2lcHuTWrcd_FDNslSIIhatabw%3A1652794128424&source=hp&ei=EKODYv6nF7HClwTR9ozACw&iflsig=AJiK0e8AAAAAYoOxIDjEcXldF5hKD2jddsPlyi9KtUgn&ved=0ahUKEwj-76L30eb3AhUx4YUKHVE7A7gQ4dUDCAY&uact=5&oq=cornet+de+la+mer&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yAggmOgsILhCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICAAQgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCAAQgAQ6CAguELEDEIMBOggILhCABBCxAzoFCC4QgAQ6CAguEIAEENQCOggIABAWEAoQHjoICAAQDxAWEB5QAFjxD2C6FGgAcAB4AIABZ4gB3AqSAQQxNS4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/intl/nl_be/business/


Google Maps



Google Maps



Google Reviews



Google Reviews



Google Reviews



Google Trends



Google Alerts



Google 
gerelateerde
zoekopdrachten



Google gerelateerde zoekopdrachten



Enquête: Ik google mijn eigen zaak…

+Dagelijks   21%

+Om de 14 dagen   57%

+Om de 3 maanden  22 %

BLIND MODUS 
INCOGNITOMODUS

PRIVéVENSTER



Het kiespatroon van Lies 

+Zoekmachine 

+OTA

+Website van het logies/restaurant

+Social media van het logies/restaurant

+Boeking afronden of verder zoeken

+Boeken kan via OTA of eigen boekingsmodule van de zaak.



OTA’s

+Een Online Reisbureau (OTA) is een website die diensten met 

betrekking tot reizen verkoopt. 

+Het stelt klanten in staat om hotel- en reisreserveringen te 

maken vanaf één enkel platform. 

+Ze zijn het digitale equivalent van een reisbureau.



OTA’s

+Online reisbureaus kunnen door het grote publiek worden 

gebruikt voor vakantiereizen en door bedrijven voor 

zakenreizen. 

+Diverse platforms verschillen in wat ze bieden, maar het 

uitgangspunt blijft hetzelfde: reizen en de bijbehorende 

administratie en kosten vergemakkelijken.



OTA’s voordelen voor de klant

+ Toegang tot vergelijkingstools, met doelgerichte filters.

+ Reviews om u te helpen bij uw beslissingen.

+ Flexibele annuleringsvoorwaarden.

+ Al je reizen op één plek.

+ Lokale vluchten en aanbiedingen.

+ Beloningsprogramma’s.



OTA’s nadelen voor de klant

+Het grootste nadeel zijn wijzigingen en/of annuleringen. 

Sommige OTA’s vragen hier extreem hoge kosten voor. 

+Customer service is vaak slecht geregeld, zeer moeilijk om 

contact te krijgen met partijen wanneer je vragen hebt.

TIP : maak van deze nadelen jullie troef 



OTA’s omzet in 2021 (in miljoen dollars)



OTA : Booking.com

+ Intuïtieve boekingstool en website.

+ Vlucht + hotel boeken voor het eenvoudig plannen van reizen zonder 
kruisverwijzingen naar reiswebsites.

+ Eenvoudige autoverhuuropties en taxiverhuur.

+ Beschikbaar in meer dan 40 verschillende talen, meer dan half miljoen 
accommodaties in 207 landen.

+ U kunt ervaringen boeken in de stad van uw bestemming om u te vermaken 
tijdens uw reizen.

+ Genius beloningsprogramma.

+ Het wordt vaak bekritiseerd vanwege zijn overweldigende gebruikersinterface.



Airbnb

+Airbnb is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van 
accommodaties De website omvat meer dan 3.000.000 privé-
accommodaties & belevingen.

+In 192 landen en 33.000 steden. 

+De naam komt van AirBed & Breakfast (luchtmatras en ontbijt), 
maar ondertussen gaat het over standaardaccommodaties.

+Buitenbeentje en daardoor ‘hot’.

+Boycot door sommige steden en overheden.

+Juridische problemen met dubbele commissiekost.



Agoda

+Vooral populair is in Azië.

+Agoda biedt niet veel op het gebied van het boeken van vluchten.

+Eenvoudige interface en boekingstool.

+Aanbiedingen bij het maken van meer dan één boeking.

+38 verschillende talen en biedt een 24-uurs, meertalige 

klantenservice.

+Gratis annuleren binnen 24 uur na boeking.

+Miljoenen beoordelingen.



Expedia

+Het grootste reisbureau ter wereld. Hotels.com, trivago, Travelocity

zijn allemaal eigendom van Expedia.

+Expedia-beloningen voor hotels, auto's en meer.

+Ervaren ondersteuning.

+Vergelijk cruisemaatschappijen.

+Grote besparingen bij het boeken van vluchten, hotels en auto.

+Is actief in bijna 70 landen en in meer dan 35 verschillende talen.

+Luxe reismogelijkheden.



OTA’s praktisch toegepast

+Kies voor 2 actieve OTA’s

+Maak een doordacht plan : wat verkoop je waar en waarom?

+Booking.com : enkele types van kamers die representatief zijn 
voor je logies. 

+Airbnb : een speciale aanbieding in logies of beleving, Vb. 
vintage caravan, historische zolderkamer, boswachterswoning,

+Zorg dat je eigen website en social media beter, meer en 
aantrekkelijker is.



Enquête : noodzakelijk kwaad of goede 
aanvulling…

+Ik zie deze samenwerking als een noodzakelijk kwaad    45%

+Deze commissiemodellen zijn een goede aanvulling van mijn 

rechtstreekse verkoop   55%



Enquête : prijszetting op OTA’s

+Neen, de prijzen zijn anders   77%

+Jawel, dat is het makkelijkst om bij te houden   23%



Het kiespatroon van Lies 

+Zoekmachine 

+OTA

+Website van het logies/restaurant

+Social media van het logies/restaurant

+Boeking afronden of verder zoeken

+Boeken kan via OTA of eigen boekingsmodule van de zaak.



Website : online identiteit

+ Website dient als het visitekaartje van je bedrijf.

+ Meer dan alleen maar informatie aanbieden. 

+ Website is een afspiegeling van hoe jij als bedrijf bent en wat je wilt uitstralen. 

+ Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 90% van jouw (potentiële) klanten 
eerst de website bezoekt wanneer ze over het bedrijf, product of dienst horen. 

+ Overgroot deel van de bezoekers verlaat de website wanneer deze 
gebruiksonvriendelijk is of een slecht design heeft. 

+ Website moet snel functioneren en overzichtelijk zijn. 

+ Moet verkoop stimuleren, informatie verschaffen en moet voldoen aan de 
huidige wetgeving.



Website en de realiteit

+Kost veel geld.

+Kan er niets of weinig aan veranderen.

+Weten niet wat het opbrengt. 

+Zien dit als noodzakelijk kwaad.

+Informatie is achterhaald.



Zelf je website maken

+Meestal inboeten op lay-out.

+Meerwaarde : interactief, goedkoop, makkelijk aanpasbaar, 
google-friendly, identiteit, 

+Werkpunten : schrijf je teksten vanuit het oogpunt van de 
klant, wees duidelijk, integreer relevante informatie, benoem 
je foto’s, werk met video, link naar social media, 
bereikbaarheid van de zaak duidelijk vermelden, 
contactpagina, reservatieknop, informatieknop, cadeaubon, 
geen doodlopende pagina’s, mensen op foto…



One.com

https://www.one.com/nl/


WIX.com

http://www.wix.com/


Wordpress

http://www.zomeraandekust.be/wp-admin


Zelf je website maken

+Ideaal is een samenwerking met gespecialiseerde firma’s die 

een combinatie van opmaak website en opleiding aanbieden.

TIP : zorg dat je steeds eigenaar bent van je eigen 

domeinnaam.



Het kiespatroon van Lies 

+Zoekmachine 

+OTA

+Website van het logies/restaurant

+Social media van het logies/restaurant

+Boeking afronden of verder zoeken

+Boeken kan via OTA of eigen boekingsmodule van de zaak.



Social Media : succes!  

+Geen quick wins op korte termijn.

+Toegevoegde waarde op lange termijn.

+Het 6-stappen plan : consistent, meerwaarde, aanbod, 

medewerkers, interactie, persoonlijk.



SM 1: Consistent

+Post minimum 2 keer per week, zowel op je persoonlijk profiel 

als dat van je zaak.

+Plan op voorhand wat je zal posten, minimum 1 maand op 

voorhand!

+Focus op ieder kanaal afzonderlijk.

+Denk aan je brandbook!



SM 2: Meerwaarde

+Play it forward.

+Geef eerst, voor je iets vraagt.

+Deel je kennis met je netwerk.



SM 3: Aanbod (content)

+Blijf relevant door diverse content te delen.

+Zo blijft het interessant.

+Verpak je bedrijfdsdoelen in je aanbod.

• Waarom communiceer je? (Doelstelling) 

• Naar wie communiceer je? (Doelgroep) 

• Waar communiceer je? (Mediakanalen) 



SM 4: Medewerkers

+Grootste troef op SM zijn je medewerkers.

+Inzetten op een slimme manier.

+Zijn een bron van aanbod, content.

+Zijn een manier om je bereik van je posts te vergroten.



SM 5: Interactie

+Toon aan de volgers dat je begaan bent met je bedrijf en de 

waarden waar het bedrijf en jezelf voor staan.

+Reageer op zaken die relevant zijn voor jou.

+Breng mensen in contact met elkaar.



SM 6: Maak het persoonlijk

+Toon je menselijke kant.

+Wees authentiek.



SM uitbesteden 

http://www.thefatlady.be/
http://www.socialhippo.be/
http://www.hootsuite.com/


SM kanalen



+Laagdrempelige manier voor klanten om vragen te stellen of 

een reservatie/bestelling te plaatsen.

+Gevoel van vertrouwen voor de consument.

+Positieve associatie voor je merk.

+5 miljoen gebruikers in Vlaanderen. 12,5 miljoen in 

Nederland.

+Weekenddeals, last-minutes, best deal…



+TikTok heeft ‘Real people. Real videos.’ In koeienletters op zijn 

website staan, en die zin is veelzeggend. Authenticiteit is de 

sleutel. Niets zo ongemakkelijk als een merk dat hip probéért 

te zijn in zijn tone-of-voice.

+1,8 miljoen gebruikers in Vlaanderen. 

+Toepasbaar voor jeugdverblijf en actieve vakanties.



+Snapchat is vooral bekend geworden door de video- en 

fotofilters die het platform in de begindagen razend populair 

maakten. Hoewel Instagram inmiddels een deel van die 

populariteit heeft afgesnoept, blijft het social media kanaal 

een baken van positiviteit en creativiteit.

+930.000 gebruikers in Vlaanderen (+15-jarigen)



+In gebruikersaantallen is Twitter niet de grootste, maar de 

impact die de microblogsite dagelijks heeft op de wereld is 

ongeëvenaard. Het open karakter van Twitter zorgt voor een 

potentieel viraal effect dat je nergens anders ziet; tweets zijn 

gemakkelijk deelbaar en boodschappen worden daardoor 

razendsnel verspreid.

+1,2 miljoen gebruikers in Vlaanderen.



+In essentie is Pinterest een verzamelplek voor alle tekstuele 

ideeën, foto’s en andere content die je online tegenkomt. Het 

is echter de manier waarop het platform – overigens vooral 

populair bij vrouwen - gebruikt wordt die Pinterest haar 

karakter geeft.

+1,8 miljoen gebruikers in Vlaanderen.

+Sfeerfoto’s van inrichting, duidelijk vermelden naar je website.



+De content die op LinkedIn geplaatst wordt, kent echter wel 
een duidelijke overeenkomst; alles is gericht op zakelijk 
gebruik. Je vindt hier geen vakantiefoto’s, unboxing-video’s of 
gedeelde recepten. 

+LinkedIn staat synoniem voor professionaliteit. Mensen en 
merken die van die norm afwijken, worden meer dan eens 
door andere gebruikers gecorrigeerd.

+B2B : seminariemarkt!

+1,3 miljoen gebruikers in Vlaanderen



+Als je social media kan vergelijken met een hitparade, dan zou 
Instagram al een hele tijd op nummer 1 staan. Instagram is hot. Wat 
ooit begon als een broedplaats voor creativiteit, is nu een 
volgroeide grootmacht in de Facebook-familie.

+Zo is Instagram nog steeds voor 99% een visueel platform. Foto’s 
en video’s vind je er in allerlei vormen en maten, en het social
media kanaal toont aan daarin nog volop te ontwikkelen. 

+3 miljoen gebruikers in Vlaanderen.

+LOOK & FEEL, verwijzen naar je website.



+Consumenten zijn op social media over het algemeen een 
stuk socialer dan bedrijven. Op YouTube worden die 
verschillen extra duidelijk. Terwijl individuele gebruikers 
YouTube massaal gebruiken om video’s te uploaden, te 
reageren en te abonneren, is YouTube voor de meeste 
bedrijven niet meer dan een veredelde video-dumpplaats.

+3,9 miljoen gebruikers in Vlaanderen.

+Perfect om zoekresultaten te verbeteren.

+Maak een YouTube kanaal voor je onderneming.



+Facebook is voor social media wat Coca-Cola is voor 

frisdranken: veruit de aller- aller- grootste. De mogelijkheden 

op het miljardenplatform zijn met recht eindeloos te noemen. 

Hoewel de echte stijging inmiddels al een tijd is verschoven 

naar social media kanalen als Instagram en TikTok, bewijst 

Facebook vooral dat het gebruikers kan behouden.

+4,9 miljoen gebruikers in Vlaanderen.

+Reservatieknop en telefoonnummer niet vergeten.



Het kiespatroon van Lies 

+Zoekmachine 

+OTA

+Website van het logies/restaurant

+Social media van het logies/restaurant

+Boeking afronden of verder zoeken

+Boeken kan via OTA of eigen boekingsmodule van de 

zaak.





https://www.airbnb.be/


Eigen verkoopsmodule : Stardekk & co.

Channel manager & Booking engine

https://www.stardekk.be/nl
https://mytourist.cloud/nl










Restaurantreservaties & andere diensten





























Het kiespatroon van Lies 

+Zoekmachine 

+OTA

+Website van het logies/restaurant

+Social media van het logies/restaurant

+Boeking afronden of verder zoeken

+Lies boekt op de eigen website, indien…

+Hou Lies vast tot ver na verblijf/diner/verkoop/ervaring!



Communicatie voor het verblijf.

+Bevestiging van reservatie + verwijzen naar FAQ’s en website.

+Welkommail.

+Reisroute + eventuele wegenwerken.

+Leuke activiteiten en ontdekkingen in de streek.



Communicatie tijdens het verblijf.

+Incheckmail, welkom in onze vakantiewoning.

+Wij staan tot uw dienst mail.

+Vragen staat vrij mail.

+Leuke activiteiten en ontdekkingen in de streek als vervolg op 

communicatie voor het verblijf.

+Parkeerverbod mail; opgelet voor de wekelijkse markt.

+Oproepen om SM te volgen.



Communicatie na het verblijf.

+Bedanken voor het verblijf.

+Welkom thuis mail.

+De rekening als reclame.

+Oproep om deel uit te maken van de Whatsapp community.

+Verjaardag mail.  (Heb je al een geschenk voor je partner?)

+SM: retroactief posten.



Opmaken van een nulmeting voor uw zaak.

+Rankingcoach

+Seranking

+Capterra

+Strato





















Oefening in online verkoop…

+Artikel in de Zondag 



→ Naar www.westtoer.be



→ Zoek naar 



→ 1158 zoekresultaten

















Wat te onthouden?

+Bekijk uw online reservatie en verkoop door de ogen van de 
klant.

+Lies : Google, OTA, website van de onderneming, social
media, boeken!

+Stel duidelijke verwachtingen voor jouw online verhaal.

+Budget, tijd & nieuwe omzet moeten in verhouding zijn!

+Hou het eenvoudig en behapbaar.

+Surf ook naar : www.digitaleversnelling.be

http://www.digitaleversnelling.be/


Hartelijk dank.

+Boek uw individuele coaching via Veerle!


