WP2: nulmeting

Respons…


+/- 90-tal enquêtes ingevuld (verschilt per vraag)



Indicatief voor ‘innovatiestatus’ van Vlaamse autocarsector



Evenwichtige steekproef naar locatie, typologie activiteiten

Overzicht items


Profiel respondenten



Huidig en geplande reisaanbod



De innovatiestatus



Kennis van innovatiemogelijkheden



Drempels en motivatoren



Descriptieve analyse

Provincie (n=82)
1%

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams-Brabant

15%
28%

Antwerpen
16%

Limburg
West-Vlaanderen

26%

15%

Oost-Vlaanderen

Soort vervoer
(multiple response, n=81, column resp.%=188%)
100%

48%
40%

geregeld vervoer

ongeregeld vervoer bijzonder geregeld vervoer

Aantal autocars (n=81)
1 tot 5

6 tot 10

40,70%

meer dan 10

35,80%

23,50%

Reisaanbod
HUIDIG EN GEPLAND AANBOD, ACTIVITEITEN, THEMAREIZEN…

Huidige en geplande activiteiten
ander type aanbod (n=48)

77%

Fly and coach -reizen (n=82)
Daguitstappen in het buitenland (n=87)
Daguitstappen in het binnenland (n=88)

72%
29%
22%

Zelf-georganiseerde lange vakanties in het buitenland…

18%

40%

57%

24%

32%

zuiver vervoer (n=84) 5%
doen we nu en houden we zo

38%

36%
15%

22%

46%

21%

53%

60%

Zelf-georganiseerde korte vakanties in het binnenland…

doen we niet of bouwen we af

7%

22%

Zelf-georganiseerde lange vakanties in het binnenland…

Zelf-georganiseerde korte vakanties in het buitenland…

6% 17%

25%

47%

19%

35%
57%

plannen we of willen we nog meer doen

Huidige en geplande activiteiten


Daguitstappen in het binnenland



Zuiver vervoer



Daguitstappen in het buitenland



Zelfgeorganiseerde korte vakanties in het buitenland

Huidige en geplande themareizen
participerend toerisme (inwoners tonen hun…

86%

agrotoerisme (recreatie op het agrarische…

80%

ecotoerisme of 'Green Travel', 'ethisch toerisme',...…

49%

doen we niet of bouwen we af

17%
23%

57%
51%

Fietsvakanties of fietsdaguitstappen (n=83)
Citytrips (n=88)

13%
11%

82%

sportarrangementen (bv. skireizen) (n=87)
gastronomische vakanties/culinaire…

8%

89%

welness arrangementen (n=82)

culturele arrangementen (n=88)

5% 10%

8%
17%

58%
43%

doen we nu en houden we zo

8%
22%

28%

34%
32%
34%
35%

plannen we of willen we nog meer doen

Nieuwe toeristische producten


WEL plannen om te investeren in klassieke toeristische producten



NIET in nieuwe trends (ongeacht of het gaat om grote of kleine
ondernemingen)

Doelgroepen waarop men zich richt in de communicatie
zakelijke vervoersarrangementen (n=80)

39%

36%

21%

gezinnen (n=75)

61%

19%

17%

alleenstaanden (n=72)

63%

21%

15%

22%

15%

andere doelgroep(en) (n=54)
scholen (n=83)

57%
27%

buitenlandse toeristen (n=77)
verenigingen (n=85)

55%
61%

16%

specifieke leeftijdsgroepen (n= 82)
doen we niet
richten we ons nu op en houden we zo

19%
69%

35%

14%
13%
11%

54%

10%

richten we ons nu op maar willen we afbouwen
richten we ons niet op, maar plannen we wel

Leeftijdsgroepen waarop men zich richt /plant te richten
(multiple response, n=51, column resp.%=204%)
84%

33%

35%
29%

18%
4%
17-jarigen of
jonger

18-24 jarigen

25-34 jarigen

35-54 jarigen

55-plussers

andere
leeftijdscategorie

Doelgroepen


Sector mikt massaal op 55+, scholen, verenigingen…



Hoe kan ik mij onderscheiden met mijn aanbod?

De innovatiestatus
EIGEN PERCEPTIE, INNOVATIEDOMEINEN, TOEKOMSTINTENTIES…

Met innovatie bedoelen we productvernieuwing toegepast binnen uw
autocaronderneming. Meer in het bijzonder ligt de focus op
vernieuwingen die betrekking hebben op reizen in groep, onder meer
met hulp van digitale toepassingen via mobiele media (tablets,
smarthpone, wifi…).

Perceptie van de eigen innovatiestatus (n=93)
47%
Ondernemingen die zelf
daguitstappen organiseren
vinden zich in grotere mate
innovatief (tegenover diegenen
die dit niet zelf organiseren)

18%

16%
11%
8%

helemaal niet
bezig met
innovatie

een beetje bezig
met innovatie

veel bezig met
innovatie

heel veel bezig
met innovatie

geen antwoord

Innovatiedomeinen (multiple response)
reeds gedaan (n=58, column resp.%=190%)
plannen we (opnieuw) te doen (n=62, column resp.%=260%)
73%
65%
55%
43%

55%

58%
43%

40%

9%

innovaties in
voertuigen

Innovaties in het
reisaanbod

Innovaties in
bedrijfsprocessen

innovaties in
communicatie

10%

andere innovaties

Innovatiestatus (mutiple response, n=78, column resp.%=281%)
Wij weten waarom ons aanbod goed of minder goed verkoopt.

47%

Wij checken minstens jaarlijks wat onze concurrenten op de markt
hebben gebracht (binnen onze sector, of andere vervoersmodaliteiten)

47%

Wij hebben minstens 1 persoon ter beschikking (in huis of bij partners)
om nieuwe ontwikkelingen op te volgen en/of op te starten.

35%

Wij toetsen tijdens de ontwikkeling van een nieuw aanbod voortdurend
of ze echt beantwoordt aan de wensen van de klant.

29%

Wij hebben het voorbije jaar effectief een (ver)nieuw(d) product of dienst
op de markt gelanceerd.

29%

Wij hebben innovatie opgenomen in de strategie van onze onderneming.

27%

Wij werken structureel samen met partners bij nieuwe ontwikkelingen.

27%
19%

Wij reserveren jaarlijks een budget voor innovatie.
Wij maken bij de ontwikkeling van een nieuw aanbod altijd een
marktanalyse (omvang, doelgroep…).
Wij stellen doorgaans een businessplan op voor we starten met de
ontwikkeling van een nieuw aanbod.

10%
9%

Innovatiestatus x eigen perceptie van innovatiestatus
veel of heel bezig met innovatie

niet of slechts een beetje bezig met innovatie

Wij weten waarom ons aanbod goed of minder goed verkoopt.

33%

Wij checken minstens jaarlijks wat onze concurrenten op de markt
hebben gebracht*

33%

Wij hebben minstens 1 persoon ter beschikking om nieuwe
ontwikkelingen op te volgen en/of op te starten.*

64%
64%
56%

18%

Wij hebben innovatie opgenomen in de strategie van onze
onderneming.*

52%

14%

Wij toetsen tijdens de ontwikkeling van een nieuw aanbod
voortdurend of ze echt beantwoordt aan de wensen van de klant.

48%

18%

Wij reserveren jaarlijks een budget voor innovatie.*

44%

8%

Wij werken structureel samen met partners bij nieuwe
ontwikkelingen.*

44%

18%

Wij hebben het voorbije jaar effectief een (ver)nieuw(d) product of
dienst op de markt gelanceerd.

24%

Wij maken bij de ontwikkeling van een nieuw aanbod altijd een
marktanalyse (omvang, doelgroep…).

2%

Wij stellen doorgaans een businessplan op voor we starten met de
ontwikkeling van een nieuw aanbod.

2%

28%
24%

40%

Innovatiestatus


99% haalt niet de norm van Flanders DC



Zelfs niet de ondernemingen die zeggen veel bezig te zijn met
innovatie

Belang van innovatie-aspecten de komende jaren (n=88)
Inzetten op veiligheid

20%

Het verbeteren van dienstverlening aan de klant.

27%

Comfort voor de passagiers verbeteren

Inzetten op milieuvriendelijkheid
Het duurzaamheidsaspect van reizen met de autocar in de verf zetten

Een verrijkt en vernieuwd toeristisch product aanbieden aan onze…

38%

6% 11%

Strategieën (of: bedrijfsvisies) ontwikkelen om nieuwe… 6%

eerder niet belangrijk

43%

14%

16%

eerder belangrijk

16%

41%

36%

7%

8%

43%

41%

3%

Nieuwe doelgroepen aantrekken dankzij de integratie van nieuwe…

helemaal niet belangrijk

27%

9%

Het belevingselement versterken gedurende de reis in de autocar

6%

58%

11%
5%

8%

67%

34%

Concurrentieel sterker staan tegenover andere vervoersmiddelen…

Nieuwe vormen van (groeps)reizen aanbieden

69%

13%

38%

15%

38%

15%

35%

31%

17%

31%

33%

23%

24%
41%

zeer belangrijk

26%
24%

geen antwoord

14%

Belang van innovatie-aspecten x eigen perceptie van innvoatiestatus
(gem.score tussen 1 en 4)
helemaal niet of slechts een beetje bezig met innovatie

veel of heel veel bezig met innovatie

Strategieën (of:
bedrijfsvisies) ontwikkelen…
4,00
Het duurzaamheidsaspect
Inzetten op veiligheid
3,50
van reizen met de…
3,00
Een verrijkt en vernieuwd
toeristisch product…

2,50
2,00

Inzetten op
milieuvriendelijkheid

1,50
Het belevingselement
versterken gedurende de…

1,00

Concurrentieel sterker
staan tegenover andere…
Nieuwe doelgroepen
aantrekken dankzij de…

Comfort voor de passagiers
verbeteren

Het verbeteren van
dienstverlening aan de…
Nieuwe vormen van
(groeps)reizen aanbieden

Belang van innovatie


Innovatie = keuzes maken



VICA => voorzet geven om keuzes te maken

Kennis van
innovatiemogelijkheden

Informatiebronnen om op de hoogte te blijven van trends in de sector
(multiple response, n=82, column resp.%=446%)
onze klanten
beroepsvereniging(en) (bv. BAAV, FBAA-VRA)
de media
eigen archief
leveranciers en distributeurs
andere toeristische sectoren
trendanalyses die we extern vinden
concurrentieanalyses
andere transportsectoren
andere sectoren
andere organisaties voor onderzoek en opleiding binnen onze sector
onze afdeling 'onderzoek en ontwikkeling'
het innovatienetwerk van onze regio
trendanalyses die we intern maken
universiteiten en hogescholen
andere bronnen:
marketing adviesbureaus
marktonderzoeksbureaus

89%
77%
60%
46%
43%
30%
17%
16%
15%
10%
9%
9%
7%
6%
6%

Drempels en motivatoren

Obstakels die verhinderen om innovaties te plannen, uit te voeren of te
implementeren
(multiple response, n=76, column resp.%=204%)
We hebben geen tijd om ons daar mee bezig te
houden

43%

Ik heb te weinig kennis over innovatiemogelijkheden

42%

Het is te duur

39%

We hebben een personeelstekort (niemand in onze
onderneming heeft tijd om zich daar mee bezig te…
Ik ken te weinig informatiebronnen over innovaties in
onze sector
andere drempel(s)

39%
30%
9%

Motivatoren voor innovatie
niet nodig

lijkt interessant

samenwerking met onze partners (touroperators,…

8%

53%

informatie over nieuwe vormen van groepstoerisme,… 10%
informatie over mogelijkheden van nieuwe technologie (n=74)
financiële ondersteuning (bv. via KMO-portefeuille,…) (n=79)
informatie over overheidsmaatregelen voor ondernemingen (n=76)

absoluut noodzakelijk
39%

54%

37%

9%

57%

34%

10%

57%

33%

9%

58%

33%

18%

53%

29%

informatie over financieringsbronnen voor innovatie (n=77)

16%

56%

29%

deelnemen aan een denktank binnen onze sector (n=69)

17%

strategisch advies (haalbaarheidsstudies, nieuwe business…

19%

opleidingen en workshops rond innoveren (n=72)

een innovatieaudit of innovatiescan laten uitvoeren (n=69)
advies op het vlak van internationale investeringen (n=67)

64%

19%

67%

30%

14%
61%

67%

9%

28%

4%

Samengevat


1. er is nood aan innovatie



2. er zijn opportuniteiten



3. en er is interesse

