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Deel 1: inleiding
Online zichtbaarheid voor Hotels, B&B’s en vakantiewoningen.







De grote spelers/bedrijven zijn
reeds de survivors of the fittest!



Te veel commissie betalen is geen
ziekte, maar een symptoom.



Ga uit van Jouw eigen kracht!
Doelgroep - Kennis



KRACHT 1: 
ken jouw specifieke doelgroep



Doelgroep: OTA (Online Travel Agents)



Doelgroep: Accommodatie



OTA Accommodatie

Taalgebruik Vlak Gericht taalgebruik
naar jouw doelgroep

Diensten / USP Basis/template Je kan in de verf zetten
wat jij wil en waar
jouw doelgroep naar
op zoek is.



Maak  je doelgroep
zo specifiek mogelijk



Voorbeelden

Iedereen die een bed nodig heeft in Brugge!

Koppels tussen de 40 – 50 die naar Brugge komen voor
meerdere nachten voor de stad zijn cultuur en gastronomie

te ontdekken en dit aan een budget vriendelijk tarief.



Voorbeelden

Iedereen die een kamer nodig heeft in Brugge!

Koppels tussen de 40 – 50 die naar Brugge komen voor
meerdere nachten voor de stad zijn cultuur en gastronomie

te ontdekken en dit aan een budget vriendelijk tarief.



Doelgroep?
of 

Doelgroepen?



“Onze gastvrijheid is gericht op onze
doelgroep”

“Klant is koning, maar niet elke koning is even 
belangrijk”



KRACHT 2: 
kennis



Kennis:
ü Je eigen accommodatie
ü Authentiek
ü Taal
ü Omgeving, transport, …
ü Attracties
ü Restaurants
ü …



Online tools: een enorm aanbod



Online tools



Online tools

OTA



Online tools

OTA



Marketing budget: algemeen

OTA2% - 5%



Marketing budget: accommodatie sector

OTA10% - 15%





Online marketing kunnen we opdelen
in 5 grote pijlers: 
• Sociale Media
• Adverteren
• Google
• Gebruiksvriendelijkheid website
• Automatisatie/Personalisatie





1. Sociale Media



Voordelen van Sociale Media
• Gratis – Goedkoop
• Groot bereik “mogelijk”



Nadelen van Sociale Media
• Tijdrovend
• Inpact moeilijk meetbaar
• Nuttig?
• …





Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



The goal of social media is 
to turn “guests” into a 

volunteer marketing army!



WELKE ?!?!





Keuzes:
• Waar bereik ik mijn doelgroep
• Waarmee voel ik mij comfortable (tool)
• Hoeveel tijd wil ik/kan ik investeren?
• Met welke communicatievorm voel ik mij comfortabel

1 kanaal kan je niet meer uitsluiten









Facebook



Kerncijfers Facebook



Kerncijfers Facebook



Kerncijfers Facebook



Doelstellingen Facebook
• Stimuleren van (digitale) “Mond-tot-mond” 

reclame
ü Vergroten van je naamsbekendheid
ü Nieuwe “fans”

• Contact met bestaande “fans” versterken
ü Interactie



Facebook posts

OF



Social Media Tools
• Social Media plannen: 

o Content kalender
• Foto bewerking: 

o Canva
• Gratis foto’s: 

o Unsplash
• Social Media Management: 

o Hootsuite
o Buffer



Facebook

versus

Instagram



Facebook versus Instagram
Facebook Instagram

• Algemeen sociaal netwerk • Focus op het delen van foto
• Gesloten netwerk van 

kennissen
• Open netwerk van mensen

met gelijke interesse
• Focus op desktop en mobiel • Focus op mobiel
• Tekst, foto, beeld • Foto - beeld en tekst
• “#” lage impact • “#” hoge impact



Instagram algoritme (± Algoritme Facebook)



Dominante factoren Minder Dominante factoren



Instagram Algoritme
Dominante factoren:
• Interesse: match met de interesse van gebruiker
• Timeliness: recente posts krijgen meer gewicht
• Relationship: de band die de gebruiker heeft

met het account (likes, comments, privéberichten,…)



Instagram Algoritme

Minder dominante factoren:
• Frequency: frequency van posten versus 

frequency van de gebruiker
• Following: tegen hoeveel andere accounts moet

je opboksen
• Usage: het verschil in gebruik (snel – lang)



# 
Wat is het doel?



Claim je eigen hashtag(s)
• Naam
• Naam + accommodatie
• Slogan
• …
Opletten:
- Spaties of symbolen werken niet
- Plak niet te veel woorden aan elkaar





Instagram Bio



Checklist goede Bio
q Herkenbare profielfoto in rond format
q Herkenbare gebruikersnaam en naam
q Duidelijke contactgegevens + Reservatie mogelijkheden
q Welke type accommodatie, waar sta je voor?
q Locatie van de accommodatie
q Probeer een duidelijke structuur in te brengen (witregels, 

emoji,…)
q Link , gebruik eventueel “bitly” en meet je resultaten
q Bekijk altijd al je aanpassingen vanuit een mobile standpunt



Hashtag moeheid
è we moeten minder # gaan gebruiken



Content luiheid
è Idem foto en tekst gebruiken voor Facebook als voor

Instagram.







2. Adverteren
A. OTA’s & Meta search
B. Google
C. Facebook



A. OTA’s & Meta-search



OTA’s & Meta search

JA? / NEE?



Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!



Sterkte van OTA’s ?



OTA’s & Meta search

JA 
MAAR

• Focus op de core business = Kamer – ontbijt

• Win – Win voor de 2 partijen



Grootste drivers van OTA’s

Conversie  
Annulatie
Loyaliteit

Content

Beschikbaarheid

Pricing

Acquisitie







B. Google advertising (SEA)



Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



Google SEA





Google SEA

• Niet goedkoop

• Beste resultaten = geen maximum budget

• Eerst SEO in orde dan pas de stap maken



B. Facebook – Instagram
advertising







Voordelen:

• Heel specifieke doelgroepen
Voorbeeld: Vrouwen, 30-60jaar, nederlands, Limburg, interesse B&B

• “Goedkoop” Goedkoper dan Google SEA

• Facebook pixel: volg je warm publiek



3. Google
A. My Business 
B. SEO



A. My Business





Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



Google My Business
• GRATIS
• Grote zichtbaarheid
• Levendig houden: Aanpassen, updaten,…

• Reviews!!!
Hoe?: https://www.google.com/business/



B. Search engine Optimalisatie
(SEO)





Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



Google rankt pagina’s/url’s

Google rankt geen websites



www.bnbchartreuze.be/kamers

versus

www.bnbchartreuze.be



Gevonden worden in Google:

1. Wie zoekt er
2.Relevantie
3.Klikgeschiedenis
4. Autoriteit en vertrouwen



1.Wie zoekt er
• Locatie van de gebruiker
• Locatie van de accommodatie = Mybusiness
• Zoekgeschiedenis
• Type toestel: laptop, Iphone, Android,…
• Browser: Chrome, firefox, 
• Taal: zoekterm / website,
• Google extensie: google.be, google.com,…



Resultaat enkel op 
basis van locatie



Resultaat op 
basis van zoekopdracht



2.Relevantie
= Link tussen zoekwoord en de inhoud van de pagina

SEO optimalisatie



Tips:
• 1st Zoekwoorden:
dan pas Tekst en foto’s
Tools: 

keywordshitter.com
answerthepublic.com
smallseotools.com/keyword-position/
Google trends









Tips:
- Je website laten leven

• Agenda
• Events
• Foto’s

- Je website is nooit af



Tips:
- Meta tags: aantrekkelijk om aan te

klikken



Hier is er weinig tot geen aandacht
besteed aan deMeta Tag 



Hier is er veel aandacht besteed
- Naam van het hotel
- Locatie
- Type 
- Wijk
- Eigen website



3. Klikgeschiedenis



4. Autoriteit en vertrouwen

• Links naar jouw website (linkbuilding)

• Links binnen jouw website



Het ALLER belangrijkste!

Test je eigen website: http://mattkersley.com



Tools om u te helpen met SEO

• Woorank
• Rankingcoach



Is er meer dan Google?



Google
93%

Yahoo 2%
Bing 3% Rest 2%



4. Gebruiksvriendelijkheid



De Ideale website:

?



De Ideale website:
- Doelgroep in het achterhoofd
- Mobiel
- Meertaligheid: doelgroep (vertalen: Deeple)

- Eenvoud - overzichtelijk



Ik heb een kamer nodig!

Ik vergelijk accommodaties en de verschillende kanalen!

Ik reserveer een kamer

Ik kom nog eens terug



De Ideale website:
- Snelheid: MAX 2 seconden laadtijd!

Hoe kan je dit testen?
- Pagespeed tool Google: 

https://developers.google.com/speed/

https://developers.google.com/speed/


De Ideale website:

“http” versus “https”



De Ideale website:
- Online boekbaar & op alle pagina’s

Tools online boekbaar: (Booking Engine)
• Stardekk Booking Engine (Cubilis): https://www.stardekk.com
• Beds 24: https://www.beds24.com
• Roomraccoon: https://roomraccoon.com

• …

• Lopende maand + 11 maanden
• Volledig aanbod
• Herkenbaar voor de OTA gebruiker

o Prijzen
o Kamertypes
o Voorwaarden

https://www.stardekk.com/
https://www.beds24.com/
https://roomraccoon.com/


Booking Engine versus “Channel Manager”



De Ideale website:
- Vertel wie of wat je bent en waar?



De Ideale website:
- Wat is jouw (authentiek) verhaal?



De Ideale website:
- Locatie + To do



De Ideale website:

- Foto’s, foto’s, foto’s,… video?

- Reviews



De Ideale website:

Tools om u de gebruiksvriendelijkheid te
helpen verbeteren:
- Testpubliek: vrienden, familie,…
- Hotjar



Hotjar







5. Automatisatie
Mail communicatie



De beste Sales & Marketing?

- Persoonlijk communicatie
- Aangepast aan de situatie
- Aangepast aan de noden/doelgroep
- De juiste woorden op het juiste moment



De beste Sales & Marketing?
- Persoonlijk communicatie
- Aangepast aan de situatie
- Aangepast aan de noden/doelgroep
- De juiste woorden op het juiste moment

Automatisatie





Voorbeelden:
- Reservatie
- Tussen reservatie en aankomst
- Na vertrek
- Verjaardag
- ….



Tools:
• Mailchimp
• Mailerlite
• Flexmail
• …



Meten is weten



Google analytics
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Vragen?


