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WAT IS VICA?
VICA – Vlaams InnovatieCentrum Autocar – is het kennis- en expertisecentrum voor innovatie in de
autocarsector. De kennis die we delen is ook van belang voor de ruimere toeristisch-recreatieve sector, met
name voor toeristische attracties, horeca, touroperators, reisagenten, reisleiders en –gidsen en het
toerismeonderwijs in Vlaanderen.
VICA wordt gefinancierd door middel van een VIS-traject van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen). Met dit project beogen we:
 de integratie van de autocar in de evoluerende e-society, zowel vanuit het standpunt van de autocar als
toeristische vervoersmodus als vanuit het standpunt van de autocar als vervoersmiddel buiten het
klassieke toerismecircuit van particulieren (bijvoorbeeld voor business-to-business toepassingen)
 het versterken van het belevingselement gedurende de reis in de autocar, door inzet van eigentijdse
communicatietechnologie en –diensten in de uitrusting van de voertuigen (o.a. gevorderde audiovisuele
toepassingen, locatiegerelateerde diensten, augmented reality, the net of things, serious gaming, …)
 het verhogen van de innovatiekracht van de autocarsector
 het aanboren van nieuwe doelgroepen en marktsegmenten
 het versterken en verstevigen van de marktpositie en het vergroten van het marktpotentieel
 het creëren van een veilige vakantieomgeving door inzet van nieuwe technologieën
 de sector op de hoogte te brengen van de mogelijke subsidie- en financieringskanalen.
Bij de opstart van VICA, werd in de sector een nulmeting uitgevoerd, om zicht te krijgen op de algemene
innovatiestatus. In deze eerste informatiebrochure lichten we de resultaten van de nulmeting toe. Op het einde
van dit VIS-traject wordt een effectmeting uitgevoerd om opnieuw de innovatiestatus in kaart te brengen (eind
2016).

EERSTE ALGEMENE INNOVATIESCAN VAN DE SECTOR
In februari 2015 werden alle Vlaamse autocarondernemingen uitgenodigd om een online survey in te vullen.
Een 90-tal bedrijven die ongeregeld vervoer aanbieden, vulden deze survey in (ongeveer 1/4de van de sector).
Hoewel we met deze responsgraad niet willen claimen om ‘representatief te zijn voor de hele Vlaamse
autocarsector’, kunnen we wel stellen dat de steekproef van bedrijven evenwichtig is voor wat betreft grootte
van de onderneming, ligging van de hoofdzetel (per provincie), type activiteit (bedrijven die enkel vervoer op
maat aanbieden, bedrijven die zelf daguitstappen organiseren, bedrijven die naast ongeregeld vervoer, ook
geregeld en/of bijzonder geregeld vervoer aanbieden…).
De bestaande innovatiescan van Flanders DC die gebruikt wordt door de regionale innovatiecentra, werd
aangepast aan wat relevant is voor de Vlaamse autocarsector. Daarnaast trachten we met deze survey ook in
kaart te brengen in welke mate de autocarsector zichzelf als innovatief percipieert, in welke domeinen vooral
recente innovaties plaatsvonden, hoe de sector staat tegenover productvernieuwingen (inzake reisaanbod,
reizen in groep, inzet van nieuwe communicatietechnologie, …), waar men zijn kennis en inspiratie haalt voor
innovatie, etc. Een aantal van deze items zullen opnieuw in de effectmeting opgenomen worden, om een
positieve trend te kunnen constateren, op het einde van dit VICA-project (2016).

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

NOG MEER VERSCHUIVINGEN NAAR ‘ZUIVER VERVOER’?
De autocarsector zoekt reeds een tijd een antwoord op de vraag om de dalende trend in het verkoopvolume
van pendelreizen en programmareizen te keren. Uit onderzoek (WES, 2010) blijkt dat de autocar door
vakantiegangers, zowel bij lange als korte vakanties steeds minder wordt gebruikt als transportmiddel. Het
marktaandeel van de autocar als transportmiddel bij lange vakanties is sinds de jaren ’90 gehalveerd. Wat
betreft het marktaandeel bij korte vakanties is er meer fluctuatie. Toch is het duidelijk dat de autocar ook in dit
segment moet inboeten aan belang in
vergelijking met de jaren ’90. Verder zien we dat
het aandeel autocar bij toeristische rondreizen
(programmareizen) sinds eind de jaren ’90
afneemt. 57% van de autocarondernemingen
actief in dit segment van ‘ongeregeld vervoer’,
geeft in onze survey aan om in de toekomst nog
meer te focussen op ‘zuiver vervoer’. Maar een
even groot aandeel bedrijven geeft aan om in de
toekomst (meer) te focussen op het organiseren
van daguitstappen in het binnenland (57%) of
het buitenland (53%), of zelf-georganiseerde
korte vakanties in het buitenland (47%).

ONBEKEND IS ONBEMIND
Om de innovatieachterstand ten opzichte van
het buitenland in te halen en om de
concurrentie
met
andere
collectieve
vervoersmodi aan te gaan, zijn er tal van
opportuniteiten om aan productvernieuwing te
doen. Trendwatching binnen dit VICA-project
heeft een eerste inventarisatie opgeleverd van
opportuniteiten die in de nulmeting werden
voorgelegd aan de autocarondernemingen.
Nieuwe
thematische
vormen
van
groepstoerisme zoals participerend toerisme,
agrotoerisme, ecotoerisme en wellness
arrangementen, staan bij een ruime
meerderheid van de autocarondernemers niet
op de agenda.
De meer gekende, en ondertussen klassieke thematische toeristische producten zoals citytrips, fietsvakanties,
gastronomische vakanties en sportarrangementen, staan wel op de agenda om in de toekomst nog meer aan
te bieden, bij ongeveer 1/3de van de autocarondernemingen.
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MEDIOREN EN SENIOREN
De doelgroepen waarop de meerderheid van de autocarondernemingen zich richten zijn
verenigingen, scholen en 55-plussers. Dit betekent dat er nog vele opportuniteiten zijn
voor ondernemers die producten willen aanbieden voor andere specifieke
doelgroepen of leeftijdsgroepen. Denken we maar aan de mogelijkheden voor wat
betreft zakelijke arrangementen, buitenlandse toeristen, alleenstaanden en
gezinnen. 84% van de autocarondernemers richt zich op de 55-plussers. Bijna 1 op 4
zegt zich enkel en alleen op deze groep te richten. De 55-plussers blijven uiteraard
een interessant marktsegment, en kunnen op verschillende manieren innovatief
benaderd worden als doelgroep voor autocarreizen. In onze volgende
innovatiebrochure gaan we daar graag verder op in!

“INNOVATIE? JA, DAAR ZIJN WE EEN BEETJE MEE BEZIG”
Van de 76 autocarondernemers die deze vraag beantwoordden zegt 33% (heel) veel bezig te zijn met innovatie.
Bijna 60% is ‘een beetje’ bezig met innovatie. Of men nu veel of weinig bezig is met innovatie, we vonden geen
correlatie met het al dan niet behoren tot een grotere groep of het type activiteiten (geregeld, ongeregeld of
bijzonder geregeld vervoer).

“De afschaffing van de roamingkosten in 2017 is voor ons de aanleiding om wifi op onze
voertuigen te installeren. We mikken hiermee op een verbetering van onze service naar
bestaande klanten, eerder dan hiermee nieuwe klantengroepen te prospecteren, en we
willen deze service zeker ook gratis aanbieden.” – Charlotte Eelbode, De Meibloem

Op welke vlakken voeren de ondernemingen innovaties uit? We
maken een onderscheid naar vier innovatiedomeinen: innovaties
in voertuigen (bv. WIFI on board), in het reisaanbod (bv. een
nieuw aanbod voor een nieuwe doelgroep), in bedrijfsprocessen
(bv. klantvriendelijkheid van chauffeurs verbeteren) en in
communicatie (bv. social media inzetten voor, tijdens of na de
reis). 62% van de ondernemingen gaven aan dat ze in één of
meerdere domeinen reeds innovaties deden. 66% zegt in
minstens 2 à 3 van deze domeinen innovaties te plannen (of opnieuw te doen).
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“Wat programma’s en service-aanbod betreft hebben we de laatste jaren sterk
gemoderniseerd. Nu zoeken we systemen of aanpassingen aan onze bedrijfsprocessen
die kostenbesparend kunnen werken. We denken hierbij aan een efficiënter
personeelsbeheer (bijvoorbeeld het rationaliseren van de organisatie van de verplichte
nascholing voor onze chauffeurs), onderhoud en beheer van onze voertuigen, de
permits in de steden.” – Philippe Samyn, Heidebloem

Naast de kritische eigen inschatting van de innovatiestatus, vroegen we de ondernemers om aan te geven welke
aspecten van innovatie van toepassing zijn binnen hun onderneming. Voor deze oplijsting baseerden we ons
op de bestaande Innovatiescan1 van Flanders DC die gehanteerd wordt door de regionale Innovatiecentra. In
een ideale wereld zouden alle aspecten van innovatie in een onderneming aanwezig moeten zijn. In onze
steekproef (n=93) duidde 7% van de ondernemers minstens 5 verschillende aspecten van innovatie aan.
Opvallend is dat 10% van de ondernemers die 1 innovatie-aspect aanvinkten, toch vinden dat ze veel met
innovatie bezig zijn. Het begrip ‘innovatie’ is dus ruim geïnterpreteerd – met name werden ook investeringen
als innovatie meegeteld – hoewel we een afgebakende definitie voorlegden, van hoe we binnen deze survey
innovatie definiëren.

“De autocar moet meer zijn dan een vervoersmiddel. Alles wat men in de eigen
wagen, thuis of in het hotel kan, moet ook op de autocar kunnen, en liefst nog iets
extra. Het gaat niet alleen om extra’s in de reisbeleving maar ook om wat de klant
van vandaag overal gewoon is. De sector is hierin dringend aan een inhaalbeweging
toe.“ – Hilde Vanhaelewijn – Coach Partners

Een aantal innovatie-aspecten scoren bijzonder laag in de bevraagde groep van autocarondernemingen. Zo stelt
slechts 9% een businessplan op en 10% maakt een marktanalyse voor er gestart wordt met een nieuw aanbod.
Een afzonderlijk budget voor innovatie is bij 19% van toepassing. Bij een iets groter aandeel (27%) is ‘innovatie’
wel opgenomen in de strategie van de onderneming. De autocarondernemingen die zeggen veel bezig te zijn
1

http://ikinnoveer.be/scan
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met innovatie, scoren op elk van deze items ook beduidend hoger dan de ondernemingen die toegeven weinig
bezig te zijn met innovatie. We hopen echter op een positieve trendlijn van deze scores bij een tweede
bevraging van de sector in het najaar van 2016.
We kunnen stellen dat de sector zeker het belang inziet van innovatie, hoewel vaak tijd, budget en mankracht
ontbreekt om innovaties effectief te realiseren.

TOEKOMSTINTENTIES
We peilden ook naar de toekomstintenties op het vlak van investeringen in innovaties en vroegen de
autocarondernemers om het belang aan te geven van een aantal innovatie-aspecten. Het grootste belang wordt
gehecht aan innovatie-aspecten die te maken hebben met veiligheid, het verbeteren van de dienstverlening en
comfort, het concurrentieel sterker staan ten aanzien van andere vervoersmiddelen, milieuvriendelijkheid en
duurzaamheid van de autocar. Een ruime meerderheid twijfelt zeker niet aan het belang hiervan.
De innovatie-aspecten die te maken hebben met belevingstoerisme, het aantrekken van nieuwe doelgroepen,
nieuwe toeristische producten aanbieden, nieuwe vormen van (groeps)reizen aanbieden en het implementeren
van nieuwe technologieën worden al door een kleine helft van de autocarondernemers in onze steekproef als
zeer belangrijk gezien (zie tabel 1).
Met het VICA-project willen we de andere helft (en de autocarondernemers die de survey niet invulden)
overtuigen van de opportuniteiten op dit vlak voor de eigen onderneming en de sector.
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Strategieën (of: bedrijfsvisies) ontwikkelen
om nieuwe technologieën (bv. WIFI aan
boord,…) te implementeren
Inzetten op veiligheid

helemaal niet
belangrijk

eerder niet
belangrijk

eerder
belangrijk

zeer
belangrijk

Total

7%

18%

47%

28%

76

0%

2%

22%

75%

81

Inzetten op milieuvriendelijkheid

1%

5%

47%

47%

77

Comfort voor de passagiers verbeteren

0%

0%

37%

63%

81

0%

0%

29%

71%

83

8%

15%

45%

32%

65

4%

8%

45%

42%

73

3%

14%

32%

51%

74

1%

4%

51%

44%

75

Een verrijkt en vernieuwd toeristisch product
aanbieden aan onze klanten

3%

18%

40%

40%

68

Het duurzaamheidsaspect van reizen met de
autocar in de verf zetten

3%

11%

43%

44%

75

Het verbeteren van dienstverlening aan de
klant.
Nieuwe vormen van (groeps)reizen
aanbieden
Nieuwe doelgroepen aantrekken dankzij de
integratie van nieuwe technologie (bv. via
online toepassingen)
Concurrentieel sterker staan tegenover
andere vervoersmiddelen (bv. Trein, en
luchtvaart)
Het belevingselement versterken gedurende
de reis in de autocar

Tabel 1: Aspecten die belangrijk zijn om in te investeren, de komende jaren

DUWTJE IN DE RUG
Bijna 4 op 10 autocarondernemingen ziet samenwerking met de eigen partners (zoals touroperators,
autocarbouwers…) als noodzakelijk, 5 op 10 vindt dit op zijn minst interessant. De autocarondernemers geven
zelf aan dat daarnaast informatie over de opportuniteiten (zoals nieuwe vormen van groepstoerisme,
trendrapporten en analyses van onderzoek daarover), en informatie over de mogelijkheden van nieuwe
technologie, noodzakelijk, of toch minstens interessant zijn.
32% is alvast geïnteresseerd in het laten uitvoeren van
een innovatiescan. Binnen dit VICA-project zal daartoe
de mogelijkheid bestaan om dit gratis te laten
uitvoeren. Een oproep aan geïnteresseerde kandidaten
volgt nog. Ook informatie over overheidsmaatregelen,
informatie over financiële ondersteuning e.d. worden
via de informatiekanalen van VICA verspreid.

REIS 2020, EEN BLIK OP DE TOEKOMST…
Jan is 34 en wil een reisje maken, samen met zijn vrouw
An. Maar hij heeft geen idee naar waar. Dus hij vraagt
op Facebook aan zijn vrienden wat ze aanraden. Hij
krijgt uiteraard heel veel suggesties en eentje spreekt
hem echt wel aan: een thematische belevingsreis in de
vorm van een super-de-luxe gastronomische rondrit in
Frankrijk.
Hij googelt dit en krijgt heel wat resultaten. Om de
beste eruit te kiezen, gaat hij ook naar enkele
verschillende reviewsites kijken. Hij contacteert per mail het bedrijf dat de beste scores krijgt: Travel Inc 2020
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en vraagt hen meer informatie. Een half uurtje later heeft hij al meer info over de bestaande programma’s en
afreisdata en krijgt hij ook een code om de virtuele groepen te bekijken van de verschillende afreisdata, om te
kunnen zien wie er mee gaat en welke groep hem het meeste ligt. Hij kan ook de commentaren van vorige
reizigers nog meer in detail gaan bekijken. Jan en An kiezen dan samen voor welke groep ze gaan. Ze boeken
en registreren zich in de virtuele groep. Zo maken ze direct contact met hun medereizigers.
In het programma zitten keuzemogelijkheden verwerkt. Sommige keuzes moeten ze nu al maken, andere
kunnen ze tijdens de reis bepalen. Zo heeft iedereen toch een beetje zijn eigen gepersonaliseerde reis binnen
de groepsreis. Ze vragen ook aan de rest van de groep wat iedereen gekozen heeft. Ze geven hun eigen keuzes
vervolgens door aan het bedrijf.
In de autocar is er wifi, het aantal stoelen werd exact aangepast aan het aantal deelnemers, er is veel
beenruimte, de zetels zitten zalig, iedereen heeft zijn zetel op voorhand gekozen. De keuze werd mee bepaald
aan de hand van het sociale mediaprofiel van iedereen (social seating). Ze werden ook gevraagd om hun tablets
mee te brengen of kunnen deze gratis ter beschikking krijgen.
Eens in de autocar aangekomen, kunnen ze het programma downloaden met alle info over de reis, de streek,
de gerechten, de bezienswaardigheden die bezocht worden. De virtuele groep kan ook hier weer geopend
worden, zodat er constant gechat kan worden, ook tussen de mensen die vooraan en achteraan zitten. Thuis
kunnen de familieleden de reis ook volgen. Iedereen laadt zijn foto’s op, zodat deze door iedereen gebruikt
kunnen worden. Ze komen ook op de website van Travel Inc 2020 terecht.
De reisleider, een hobbykok, geeft iedereen uitleg en overlegt ook met iedereen de keuzes die ze gemaakt
hebben. Hij geeft algemene uitleg in groep, ondersteunt dit door de tablet informatie (foto’s, video’s etc.) en
geeft ook individuele uitleg aan de zeer geïnteresseerden, die hem honderduit vragen kunnen stellen. Elke dag
worden de gerechten die de vorige avond gegeten werden, helemaal besproken qua recept, ingrediënten...
De avonduitstap naar het sterrenrestaurant de Gouden Reebok was bijzonder. Het restaurant gevestigd in een
pittoresk kasteel heeft een rijk verleden. Via de tablet gebruikmakend van augmented reality en het Internet
of Things konden de geesten van het verleden opgeroepen worden. Zij vertelden de vele geheimen van de plek
maar gaven ook bijzondere recepten mee. Deze werden later in de keuken uitgeprobeerd.
Op de avond was er even wat commotie. Een ouder echtpaar was tijdens de uitstap de weg kwijt. Via de panic
button waren ze meteen in contact met de reisleider. Gelukkig wist de reisleider door een app te achterhalen
waar het koppel zich ergens bevond en kon hij ze snel oppikken.
Eén avond eten ze gezellig met z’n tweeën en in een restaurant dat ze zelf uitgekozen hebben. Ze hebben ook
1 namiddag samen in de wellness van hun hotel geboekt.
Na de reis worden Jan en An regelmatig via sociale media en via mail op de hoogte gehouden van andere
themareizen die hen ook interesseren. Ze hebben hun interesses opgegeven bij de boeking van de reis. Ze
krijgen beide andere informatie, aangezien ze ook niet alle interesses samen delen.
Ze blijven bevriend met een groot deel van de andere deelnemers.
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EN WAT NU?
Samen met Thomas More Hogeschool Mechelen wil de BAAV en de VRA een 6-tal fases doorlopen, waarrond
we telkens een workshop of seminarie organiseren.

STAP 1 Waarom is innovatie belangrijk? Hoe kan service design uw onderneming vooruit
helpen?
Op 16 juni, participeerden autocarondernemers en touroperators in de workshop ‘Innovatie & Service Design’, van
Remco Lenstra (Flanders DC). Een verslag vindt u op http://www.vica-project.be/documentatie/workshops.

STAP 2 Wat zijn de trends & tendensen waar we ons van bewust moeten zijn?
Save the date! Deze workshop gaat door op 8 oktober 2015, vanaf, 19u, Gent Meeting Center, Akkerhage 2, 9000
Gent

STAP 3 & 4 Enkele trends uitgediept…
STAP 5 Van ‘trends’ naar ‘innovatieve ideeën’
STAP 6 Een concreet project voor uw onderneming? En welke subsidies kan u daarvoor
aanspreken?
U kan samen met ons deze 6 stappen doorlopen, in 6 workshops of seminaries die we gratis aanbieden. Via o.a.
onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de exacte data en de verdere invulling van de workshops. In
de loop van dit project kan u gratis een innovatiescan laten uitvoeren, op het niveau van uw onderneming. Een
oproep daartoe leest u eveneens in onze nieuwsbrieven.

VOLG ONS
Meer informatie over de inhoud van het VICA-project vindt u op www.vica-project.be. Op zoek naar inspiratie?
Kijk op onze trendblog https://autocartrendwatching.wordpress.com voor de nieuwste trends in de
autocarsector of in andere sectoren.
Via onze gloednieuwe Facebookgroep houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen, evenementen en
initiatieven van het VICA project. Dit is een gesloten groep, dus stuur ons een verzoekje om hier deel van uit te
maken en dan voegen wij u met plezier toe. Dit is voor iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten van het
VICA project.
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Deze innovatiebrochure is een initiatief van:
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