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STAND VAN ZAKEN
Het VICA project, een samenwerking tussen de BAAV en Thomas More Hogeschool Mechelen, is halfweg en
bracht de sector een stand van zaken voor wat betreft de innovatiestatus van de sector (Innovatiebrochure 1.0)
en een aantal nieuwe inzichten op het vlak van trends, maar ook eerste concrete ideeën over hoe de sector kan
inspelen op deze trends (Informatiebrochure 2.0). In deze derde informatiebrochure werpen we een blik op
hoe niet-gebruikers van de autocar kijken naar de autocar als vervoersmiddel enerzijds, en anderzijds wat hun
houding is ten aanzien van de autocarreis als conceptueel toeristisch product.
Waarom de niet-gebruiker? We weten uit ander onderzoek dat er wat schort aan het imago van de autocar bij
niet-gebruikers. Het zijn net deze criticasters die ons leren wat de echte drempels en hindernissen zijn om voor
de autocar te kiezen. Eens we de drempels en hindernissen kennen, kunnen ze als opportuniteiten bekeken
worden waar innovatie net nodig is, in de zoektocht naar nieuwe doelgroepen voor autocarreizen. Daarnaast
organiseerden we brainstormsessies met jongvolwassenen (tussen 19 en 21 jaar) om creatieve ideeën te
verzamelen omtrent het concept van de autocar.
We hanteren het zogenaamde ‘service design thinking’, als kader waarbinnen we dit projectonderdeel hebben
uitgevoerd.

SERVICE DESIGN THINKING
Deze methodiek wordt al enige tijd gebruikt om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, niet alleen voor
de klant maar ook in functie van interne optimalisatie. Het uitgangspunt daarbij is dat innovatie vertrekt vanuit
een mensgerichte manier van design thinking. We kijken dus naar de noden en verwachtingen van de
gebruiker, en zoeken van daaruit naar oplossingen, samen met andere stakeholders. Dat is precies wat we met
het VICA project doen.

Figuur 1: Bron: http://www.macinnismarketing.com.au/

Het brainstormen met niet-gebruikers (of: potentiële klanten) is dus één onderdeel van het totale service design
thinking proces dat we doorlopen. De conclusies uit dit projectonderdeel vormden de basis voor een creatieve
oefening met de stakeholders.
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DE CRITICASTERS AAN HET WOORD
In een 3-tal brainstormsessies met niet-gebruikers, gegroepeerd per leeftijdscategorie (< 40 jaar, 40-55 jaar en
55+), toetsten we de volgende zaken af:
-

Waarom verkiest men andere vervoersmodi boven de autocar?
Wat is het imago van de autocar bij de niet-gebruikers?
Wat zou een autocarreis wél interessant kunnen maken voor deze niet-gebruikers?

De selectie van de deelnemers aan deze drie sessies, gebeurde op basis van het gebruikerspanel (+/- 3000
mensen) van MEMORI, onderzoeksgroep van Thomas More Mechelen, en partner in dit VICA-project. Uit dit
panel werden mensen geselecteerd en uitgenodigd die niet met de autocar op vakantie zijn geweest, de
voorbije jaren.
De methodiek van ‘brainstormen’ levert ons kwalitatieve data en kennis op en heeft tot doel om tot een
inventarisatie te komen van zoveel mogelijk verschillende visies, meningen, ideeën, zonder te pretenderen dat
deze meningen representatief zijn voor ‘alle niet-gebruikers van de autocar’. Het geeft ons dus inzicht in
‘waarom’-vragen. Waarom kiest men niet voor de autocar? Waarom heeft de autocar een negatief imago? En
hoe zouden deze niet-gebruikers eventueel toch te overtuigen zijn om hun negatief beeld van de autocar bij te
stellen? De dynamiek van het groepsgesprek zorgt ervoor dat deelnemers verder gaan op wat ze horen van de
andere deelnemers en daardoor dieperliggende motivaties en meningen blootleggen.

TOERISTISCH PASPOORT
Wie is de niet-gebruiker van de autocar? Wat zijn typische lifestylekenmerken voor deze doelgroep? Wat zijn
zijn reisbehoeften? We gebruikten als referentiemodel het segmentatiemodel ontwikkeld door het
Nederlandse NBTC. In dit model worden een aantal personas (of typische toeristische profielen) onderscheiden
die gehanteerd kunnen worden in branding- en marketingstrategieën, om de juiste doelgroep te bepalen, om
opportuniteiten te kunnen inschatten en om communicatieboodschappen nog beter af te stemmen op de
behoeften van de consument.

Figuur 2: bron: www.nbtc.nl
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In hoofde van onze niet-gebruikers, is de gebruiker van autocarreizen een ‘traditionele reiziger’: iemand die
vasthoudt aan traditionele normen en waarden, die autoriteit en regels accepteert, belang hecht aan regelmaat
en discipline en liever risico’s vermijdt. Het zijn voornamelijk oudere mensen (55+) die zich graag laten gidsen
of leiden op vakantie.
Het merendeel van onze participerende niet-gebruikers situeert zichzelf in het postmoderne segment van
consumenten: ze neigen naar individualisme, maar zijn ook familie-minded, ze houden zowel van hoogwaardige
als eenvoudige culturele activiteiten, vinden immateriële waarden belangrijk, stellen zich open-minded en
tolerant op, vinden vrijheid en onafhankelijkheid zeer belangrijk, zijn bezig met zelfverwezenlijking en zoeken
op vakantie naar unieke ervaringen, waarbij genieten centraal staat.
In de verschillende leeftijdscategorieën vinden we een grote mate van vertrouwdheid met nieuwe technologie:
iedereen beschikt over een smartphone en/of tablet, en heeft veel ervaring met het volledig online boeken van
de hele reis of uitstap. De jongere generatie vraagt zich zelfs af wat een reisbureau is en wat de meerwaarde
ervan is. De meerwaarde van persoonlijke dienstverlening van een reisorganisator (of reisbureau), wordt wel
duidelijk bevestigd bij de oudere deelnemers. De smartphone of tablet gaat zonder twijfel mee op reis, in eerste
instantie als ‘online bibliotheek’, ‘reisgids’ en ‘routeplanner’.
Wat de reiservaring en –voorkeuren betreft zien we dat dit zeer divers is in de verschillende leeftijdsgroepen:
de vervoersmodi variëren van auto-, vliegtuig-, mobilhome-, fiets- en wandelvakanties. Verblijfplaatsen
beperken zich niet tot hotels of campings, maar ook Airbnb of slapen in boomhutten en woonwagens behoren
tot de unieke invullingen van een korte of lange vakantie.

GEZINSVAKANTIES = AUTOVAKANTIES
Hoe jonger, hoe sceptischer het beeld dat men heeft over de autocar, autocarreizen en het doelpubliek van dit
soort reizen. Deze jonge doelgroep, met kleine kinderen, ziet de autocar als concept niet onmiddellijk passen
in hun idee over ‘op vakantie gaan met kinderen’. Het comfort van een autovakantie valt niet te overtreffen
door een autocarreis, zoals die nu wordt gepercipieerd. Het lijkt hen te vermoeiend, omslachtig en saai. Maar
er wordt wel heel veel potentieel gezien in thematische autocarreizen voor gezinnen met jonge kinderen. Een
meerwaarde voor kinderen ligt o.a. in de aankleding van de autocar, zowel van buiten als van binnen. De
autocarreis moet een belevingsreis zijn, met een kinderanimator on board, verwennerijen voor de ouders en
kindvriendelijke stopplaatsen.

DREMPELS EN OPPORTUNITEITEN
Vanaf de leeftijdscategorie 40-55 jaar zien we het scepticisme over de autocar plaatsmaken voor een iets
tolerantere houding. Hoewel men zich in eerste instantie distantieert van ‘de autocartoerist’ die weinig eigen
initiatief aan de dag legt en zich graag laat leiden op vakantie, denkt men al voorzichtig aan ‘ooit eens een
autocarreis maken’, onder bepaalde voorwaarden.

“Wij gaan dat zeker doen in de toekomst, omdat mijn man niet zelf meer
wil rijden in de bergen. We willen alleen een reisorganisatie zoeken die
een niet te strak programma oplegt.”
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De grootste hindernis ligt voor niet-gebruikers
(ongeacht de leeftijd) in het niet weten wie de
andere medereizigers zijn. Deze drempel wordt
weggenomen als er op voorhand zekerheid is dat
men met gelijkgezinden de busreis maakt. De
reden voor deze bekommernis heeft te maken
met 1) het huidig beeld dat men heeft van ‘de
autocartoerist’ en 2) de perceptie dat de
persoonlijke ruimte en privacy op een autocar
minder verzekerd kan worden dan bij een
vliegtuigreis. Het on board entertainment op een
vliegtuig (individueel ter beschikking in elke zetel),
zorgt ervoor dat het bij een goedkope en weinig
comfortabele vliegreis niet uitmaakt wie die
medepassagiers zijn. Tijdens de vlucht voelt men
Figuur 3: “Wat zou een autocarreis wel interessant maken?”
zich niet verplicht om sociaal contact te maken
met zijn buurman. Maar bij een autocarreis wordt dit wel zo gepercipieerd. Om een afwisseling te hebben
tussen momenten van sociale contacten met ‘vreemden’, en even terugtrekken in de eigen persoonlijke cocon,
zou on board entertainment met alle bijhorende technologie (zoals WIFI), de oplossing kunnen bieden.
Een andere suggestie die hierbij aansluit is het aanbieden
van doelgroepreizen of thematisch georiënteerde reizen,
waarbij gelijkgezinden elkaar vinden, en het sociale aspect
van ‘op vakantie met vreemden’ niet afschrikt.
Een andere belangrijke drempel die nog meer bij oudere
dan bij jongere niet-gebruikers naar boven kwam, is de
perceptie dat het inhoudelijke programma van een
autocarreis te klassiek en te traditioneel is. Aangezien de
postmoderne toerist in het segmentatiemodel belang
hecht aan een unieke beleving, die zelfs grensverleggend en
avontuurlijk mag zijn, is het aanbieden van zeer unieke
reisbelevingen waarbij de klant verrast wordt, een must om
dit segment te overtuigen. Een concurrent die de voorbije
jaren zeer goed inspeelde op aanbieden van unieke
totaalpakketten en aan zijn klanten is KLM1.
Vanaf 55+ zien we één heel belangrijke voorwaarde opduiken: keuzevrijheid om tijdens de vakantie zelf te
bepalen welke uitstappen met de groep of individueel gedaan kunnen worden. Maar die keuzevrijheid zou al
moeten beginnen bij het booken van de reis, waar online het programma bekeken en à la carte samengesteld
kan worden.

INNOVATIONGAME
In de tweede helft van de sessie, gebruikten we de methodiek van een innovationgame2 om bij onze kritische
maar ‘potentiële klanten’, te weten te komen welke productkenmerken van een autocarreis hen kunnen
overtuigen om het product te kopen. Door budgetten te plaatsen tegenover elk productkenmerk dat men zou

1
2

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101207_klm_surprise_how_happiness_spread_video
http://www.innovationgames.com/
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kunnen kopen, krijgen we een prioritering in productkenmerken die de potentiële klanten zodanig positief
stemmen, dat ze de aspecten die ze liever niet willen, bereidt zijn te negeren.
Voor de toepassing van deze ‘buy-a-feature’methodiek, lieten we de niet-gebruikers eerst visueel
kennismaken met de ‘autocar van de toekomst’,
waarbij we verschillende thema’s visualiseerden.
Voor de inventarisatie van deze productkenmerken
deden we een beroep op de documenten omtrent
productvernieuwing op de website van BAAV, maar
ook op studies zoals The Next Generation Long
Distance Coach 3 van Jeroen Claus. In deze thesis
zoekt Claus antwoorden op de vraag hoe veiligheid,
efficiëntie en user-centered design het architecturale
ontwerp van de autocar kunnen beïnvloeden. In de
mobiliteits- en klimaatuitdagingen die hij in kaart
bracht voor de toekomst (2030), speelt de toekomstige autocar een cruciale rol. Daarnaast plaatst hij de
autocar in een nieuwe toeristisch perspectief, met als voorbeeld het concept ‘deep-travel’, dat één van de
trends zal worden binnen duurzaam toerisme.

“Deep-travel is about getting under the skin of a place. Cultural authenticity is already a
requirement for holiday destinations, but travel in 2020 and beyond will go further. Details
and local distinctiveness will be brought to the forefront. People will try and get to the special
unique elements of a place which makes it distinct from other geographic areas.” (p.38)

De link tussen klimaatsverandering, het verdwijnen van de traditionele vakantiebestemmingen en reizen, zal
volgens Claus dan ook resulteren in ‘slimmer reizen’. In onze brainstormsessies hebben we om die reden ook
het hele zero-emmissie concept van de autocar voorgelegd. Zero emmissie zal een feit zijn tegen 2050
volgens Claus en de grote Europese verkeersassen zullen voorzien zijn van ‘Green Corridors’, en elektriciteit
aanleveren voor elektrische voertuigen. Dit plaatst de autocar in een concurrentieel voordeel ten opzichte van
andere vervoersmodi. Wij polsten bij de niet-gebruikers in hoeverre ze dit groene aspect doorslaggevend
vinden, naast andere aspecten.
Een tweede categorie van productkenmerken heeft te maken met comfort en luxe aan boord: verstelbare
zetels, slim textiel, beenruimte, een ruim toilet, catering,…Een derde categorie omvat alles wat met nieuwe
technologie te maken heeft, hetzij in functie van persoonlijk entertainment, hetzij in functie van toeristische
informatie, of het bevorderen van de veiligheid op de autocar. Toekomstige technologieën in combinatie met
‘the-internet-of-things’ – waarbij voertuigen geconnecteerd zijn met elkaar - bieden opportuniteiten inzake
het anticiperen bij ongevallen. Maar we denken hier ook aan eenvoudigere toepassingen via bijvoorbeeld
wearables en slim textiel verwerkt in de zetels. De autocar van de toekomst beschikt ook over een ingebouwde
lift voor mindervaliden en is zodanig gebouwd dat toegankelijkheid voor oudere doelgroepen optimaal is.

3

http://designbyfrank.com/next-generation-coach.html
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DOORSLAGGEVENDE FACTOREN
Onze sceptische potentiële klanten kwamen tot een eensgezinde prioritering, over de leeftijdscategorieën
heen. In eerste instantie moeten aspecten van individueel comfort vervuld worden: comfortabele, verstelbare
zetels die naar wens in een vierpersonenopstelling geplaatst kunnen worden. Bij deze comfortdimensie hoort
ook een ruim toilet.
In tweede instantie zou de potentiële klant een meerprijs willen betalen voor alles wat te maken heeft met on
board entertainment en beleving: dit kan gaan van individuele devices en schermen waar op het moment naar
keuze ook content naar keuze afgespeeld kan worden, maar ook gedeelde schermen in functie van sociaal
contact (bv. een mini twitterwall vooraan in de bus), ziet men als bevorderlijk voor de beleving op de autocar.
Een derde categorie van productkenmerken waarvoor men een meerwaarde wil betalen zijn luxe-aspecten
zoals kwaliteitsvolle catering on board (in combinatie met een flexibele vierpersonenopstelling, culinaire
verwennerijen, champagne…). Zolang het maar zeer kwalitatief is en een duidelijke meerwaarde heeft ten
opzichte van de catering in wegrestaurants.
Een vierde categorie van productkenmerken die doorslaggevend kan zijn ten opzichte van andere
vervoersmodi, zijn de aspecten van ‘green travel’. Men verwacht hier dat ecologische parameters (zoals een
zero emission motor, tolvrije doorgangen voor groen vervoer, energie genereren tijdens de rit dankzij slim
textiel, …) de totaalprijs van de autocarvakantie in het voordeel van de klant zal beïnvloeden. Het morele aspect
van reizen en de bijhorende ecologische voetafdruk worden door niemand aan de kant geschoven. We merken
wel een zeer nuchtere houding ten aanzien van de realiteit. Men gelooft niet (meer) in het kopen van
zogenaamde ‘green seats’. Het futuristische zero emission concept dat we de deelnemers voorschotelden, kon
op zeer positieve reacties rekenen. Het belang van ‘green travel’ hoeft niet per se in contrast te staan met het
belang van comfort en luxe, waarvoor men ‘geld op tafel’ wil leggen.
We eindigden het groepsgesprek telkens met de open stelling “Een autocarreis is voor mij zijn geld

waard als…”
Dit zijn enkele van de antwoorden:

“…het een totaalbeleving is”
“…als er voldoende comfort is”
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“…als het een luxereis is, en je ontspannen op vakantie kan”
“…medereizigers interessant zijn”
“…niet alles vooraf uitgestippeld is en vastligt”
“…het super-de-luxe is, op vele vlakken”
“…ik zelf wat inhoudelijk kan bepalen + als gezelschap oké is”

REACTIES VAN DE SECTOR
We legden deze bevindingen voor aan verschillende stakeholders (autocarbedrijven, technologiebedrijven,
bedrijven uit de toeristische sector)… tijdens de VICA workshop op 13 januari. In totaal werden ene 40-tal
innovatieve ideeën gegenereerd. Deze ideeën werden gecategoriseerd naar doelgroep binnen de sector
waarvoor het idee interessant is. Daarnaast konden geïnteresseerde bedrijven aangeven aan welke projecten
men effectief zou willen participeren.
Voor een volledig overzicht en verslag van deze workshop verwijzen we naar de nieuwsbrieven van VICA.

MILLENNIALS EN DE AUTOCAR
Aansluitend op de gesprekken met niet-gebruikers organiseerden we een aantal brainstormsessies met
jongvolwassenen tussen 19 en 21 jaar oud (n=136). De jongvolwassenen kennen het autocarproduct vooral
van schooluitstappen, kampvervoer tijdens de zomermaanden en skireizen tijdens de wintermaanden. Een
autocarreis is een mogelijke optie maar staat onderaan het lijstje. De intentie om in een latere levensfase
voor de autocar te kiezen, is laag.
De scope van deze brainstormsessies lag niet op goedkoop en snel vervoer van A naar B maar op het concept
autocar. Twee grote thema’s kwamen naar boven namelijk het opkrikken van de belevingswaarde en het
inzetten op reiscomfort.
Waar het in essentie om gaat, is het meegeven van een roadtrip gevoel in een luxueus kader cfr. glamping4.
De reis begint bij het instappen en niet bij aankomst op de bestemming. Het onthaal door een sympathieke en
vriendelijke chauffeur is hiertoe een eerste aanzet.
De vraag naar meer beenruimte en een flexibele zetelopstelling leeft. De klassieke theateropstelling breekt de
interactie binnen de (potentiële) vriendengroep. Langs de andere kant is er behoefte aan het zich terugtrekken
uit de groep.
Daarnaast wordt er belang gehecht aan een soundscape die aansluit op de leefwereld van het doelpubliek. Ook
het slim inzetten van verlichting speelt in op de reiservaring. Verlichtingsscenario’s hebben de potentie om de
ervaring te beïnvloeden.
Bij dit alles is er een sterke vraag naar thematisering. Zowel aankleding, dienstverlening en entertainment aan
boord kunnen naargelang de bestemming of activiteit variëren. Zo wordt de autocar naar een belevingsruimte
omgevormd.

4

Glamping of ‘glamorous camping’ staat voor stijlvol en luxueus kamperen. Het biedt het comfort van een
hotelkamer gecombineerd met het verblijf in de natuur.
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Ook hygiëne is een belangrijk thema. Dit gaat niet enkel om sanitair aan boord maar ook de gebruikte
materialen voor het interieur of de manier hoe afval ingezameld wordt. Nefast voor de reisvreugde is een toilet
dat gedurende de reis op slot is.
Wi-Fi aan boord is geen optie maar iets dat sowieso aanwezig moet zijn. Het dient niet enkel voor het regelmatig
checken van sociale media maar ook voor het delen van de reiservaring met familie, vrienden en kennissen.
De jongeren zien op tegen de eentonigheid en saaiheid van de reis. Om dit te doorbreken suggereren de
jongeren diverse acties: het regelmatig inlassen van pauzes, de mogelijkheid om het af te wijken van een te
strikt dagprogramma of reisschema, ruimte maken voor bezoekjes onderweg, voorkeur voor een panoramische
route in plaats van de kortste of snelste weg, activiteiten die de interactie tussen de reisgezellen bevorderen.

ALGEMENE CONCLUSIE UIT DEZE GESPREKKEN…
We merkten bij bijna alle deelnemers aan de gesprekken, een omslag van een argwanende houding naar een
positieve, zelfs enthousiaste houding ten aan zien van de autocar, eens men de creatieve mogelijkheden voor
‘de autocar van de toekomst’ zag. Dat betekent dat hier – naast het uitwerken van autocars in functie van de
belevingsvraag, autocarconcepten en bijhorende businessplannen – een cruciale rol is weggelegd voor
marketing en communicatie van deze nieuwe reisconcepten. Het is voornamelijk de perceptie die gebaseerd is
op de schoolreizen uit de jeugd, en onwetendheid over het huidig aan bod van autocarreizen, dat het sceptische
beeld installeerde.

MEER WETEN OVER SERVICE DESIGN THINKING?
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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 de eerste informatiebrochure lichtten we de resultaten van deze nulmeting toe. Op het
einde van dit VIS-traject wordt een effectmeting uitgevoerd om opnieuw de innovatiestatus in kaart te brengen
(eind 2016). In de tweede informatiebrochure bespraken we een aantal relevante trends binnen toerisme en
de meerwaarde daarvan voor de autocarsector. Beide brochures zijn downloadbaar via de website van VICA.

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. Volg ons op

Deze innovatiebrochure is een initiatief van:
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