
RAPPORT ANNUEL 2021 

ACTIVITEITENRAPPORT  
2021



GENERAL MANAGEMENT 
In 2021 moest de Brusselse toeristische sector nog altijd opboksen tegen de gevolgen van de COVID-19-
pandemie.  

Ondanks die bijzondere context slaagde visit.brussels erin om grote projecten uit te rollen, om de digitale evolutie te 
vergemakkelijken en de transversaliteit binnen het team te verbeteren. Hoewel er nog veel uitdagingen resten, heeft 
de organisatie een optimistische maar ook een klare kijk op de toekomst. 

Patrick Bontinck, algemeen directeur van visit.brussels en Sigurd Vangermeersch, adjunct-algemeendirecteur, maken 
de balans op van een bewogen jaar.

Wat waren de doelstellingen van visit.brussels voor 2021?

Patrick Bontinck : “Dat jaar was er een van veel onzekerheden en strategische heroriëntaties, met een gezondheidscrisis 
waar we nog niet meteen van verlost zullen zijn. Net als in 2020 moesten we ons in de eerste plaats aanpassen aan de 
behoeften van onze toerisme-, cultuur- en evenementenpartners. 

Met onze organisatie streefden we drie grote doelstellingen na: het bestaande aanbod ondersteunen (hotels, 
musea, attracties...) om de vraag na de crisis te kunnen opvangen; de spelers uit de sector een minimum aan klanten 
garanderen door in Brussel potentiële klanten aan te trekken; en ten slotte de langetermijnrelaties met onze klanten 
(touroperators, congresorganisatoren...) onderhouden via communicatie en prospectie.”

Sigurd Vangermeersch : “Intern was 2021 een scharnierjaar voor ons, met tal van uitdagingen en grote verwachtingen 
van de Brusselse toeristische stakeholders. In het zog van het herstelplan dat de regering in 2020 had gelanceerd, 
konden we een transformatiedynamiek starten voor onze organisatie. Ondanks de moeilijkheden hebben we in 2021 
toch een hele weg afgelegd.”

En wat zijn vandaag de uitdagingen?

P.B. : “Er resten nog heel wat vragen. Hoe kunnen we de bestemming weer aantrekkelijk maken? Hoe kunnen we die 
aantrekkelijkheid behouden met wat de crisis ons heeft bijgebracht? Het stadstoerisme is volop in beweging en ik blijf 
ervan overtuigd dat er een toerisme bestaat vóór covid en een toerisme na covid. 

In het zakentoerisme zal de praktijk van de hybride vergaderingen ongetwijfeld ook na de crisis blijven bestaan. Brussel 
verkeert daarvoor in een uitstekende positie. Met die verworvenheden uit de crisis zullen we onze toekomstige 
strategieën kunnen ondersteunen.

In het vrijetijdstoerisme ligt de grootste uitdaging in storytelling. Toeristen willen niet alleen de bestemming ontdekken, 
ze zijn ook op zoek naar een unieke beleving die ze willen delen. Die trend bestond al en lijkt nu nog groter te worden. 
Ook hier heeft Brussel troeven in handen, want de stad heeft heel wat mooie verhalen te vertellen. Brussel is geen 
museumstad waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Het is een levendige stad met een grote diversiteit. Elke bezoeker 
kan zich wel identificeren met een van de vele facetten. 

Ten slotte is er ook een nieuw soort toerisme ontstaan, gericht op duurzaamheid. Ook dat toerisme zal steeds meer 
toenemen. Duurzaam toerisme is trouwens iets wat visit.brussels al langer tracht uit te bouwen met talrijke acties.”

S.V. : “In 2022 zullen we voortbouwen op wat we in 2021 hebben gerealiseerd en de transformatie voortzetten die 
we in 2020 zijn gestart. 

De pandemie maakt het ons nog altijd moeilijk, dus moeten we alles in het werk stellen om visit.brussels gunstig te 
doen evolueren, en wel op verschillende vlakken: transversaliteit, cohesie, co-creatie en welzijn van onze medewerkers. 
Tegelijk werken we aan de verdere digitalisering van onze diensten en implementeren we nieuwe tools. We zijn ervan 
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overtuigd dat deze evolutie ons vooruit zal helpen en dat we zullen kunnen focussen op onze meer globale doelstelling, 
namelijk de duurzaamheid van de toeristische sector.” 

Waarom wordt de digitalisering versterkt?  

P.B. : “De nood aan verdere digitalisering bleek duidelijk uit het herstelplan en de pandemie, maar ook uit de vele extra 
taken die de Brusselse Hoofdstedelijke regering ons de afgelopen twee jaar heeft toevertrouwd. 

We kregen meer taken, maar niet noodzakelijk meer budget waarmee we meer personeel hadden kunnen aanwerven. 
Ons werkbudget werd met 35 procent verhoogd –  het ging van 20 naar 26 miljoen euro –  maar het personeelsbestand 
van ons team bleef hetzelfde. Die evolutie heeft onmiskenbaar gevolgen voor de organisatie van onze activiteiten.”

S.V. : In die context mikken wij op digitalisering om efficiënter te kunnen werken. Een aantal taken worden 
geautomatiseerd. Technologie moet het onze medewerkers wat makkelijker maken en hun werkcomfort verhogen. Zo 
zullen ze zich nog beter kunnen concentreren op onze corebusiness: de taken uitvoeren die de Brusselse regering ons 
toevertrouwt. Natuurlijk houdt de overgangsperiode nog een aantal uitdagingen in, terwijl nog niet alle moeilijkheden 
van de baan zijn.”  

P.B. : “Met deze transitie willen we uiteraard ook steeds meer kwaliteit creëren voor onze klanten, onder meer door 
hen een nieuwe digitale service aan te bieden. Het nieuwe internetportaal dat we nu ontwikkelen, zal de manier 
waarop we de klanten benaderen ingrijpend veranderen. Het zal de relaties vergemakkelijken en we zullen optimaal 
kwaliteitsvolle informatie kunnen verspreiden, met als belangrijkste doel de partners en de bezoekers dichter bij elkaar 
te brengen. En het publiek zal al een voorproefje krijgen van de vele mooie verhalen die Brussel te vertellen heeft.”

visit.brussels heeft een nieuwe organisatie gekregen. Wat kunnen jullie daarover vertellen? 

P.B. : “Met onze nieuwe structuur willen we in de eerste plaats de transversaliteit van het team versterken. Tijdens de 
COVID-19-crisis konden we virtueel experimenteren met Microsoft Teams.  Nadat we de balans van dat experiment 
hadden opgemaakt, besloten we om een transversaal digitaal team op te richten dat de hele digitale transformatie 
zal ondersteunen.

We hebben ook geleerd dat we voor transversaliteit over de juiste tools moeten beschikken. Daarom hebben we 
besloten om onze projectmanagementtool te verbeteren. Een nieuwe versie van MS Project zal veel meer open zijn 
en we zullen er meer data in kunnen integreren dan in de vorige versie. Geïntegreerd in Microsoft Teams zal deze 
nieuwe tool ook de transversaliteit van het werk en de taken verbeteren.” 

S.V. : “Nu het toerisme geleidelijk aan weer op gang komt, moeten we een collectieve dynamiek aanhouden om de 
cohesie, synergie en goodwill op operationeel vlak te bevorderen. Die tendens moet zich manifesteren op alle niveaus 
van onze organisatie, zodat we ons geen zorgen moeten maken over het bereiken van onze doelstellingen voor 2022.”

In 2021 heeft visit.brussels een herstelplan voor de toeristische sector uitgerold. Wat is daarvan de balans?

P.B. : “Heel wat aspecten van dat herstelplan hebben goed gefunctioneerd. De sector heeft dankzij de steunfondsen 
veel initiatieven kunnen promoten en de coherentie ten aanzien van de gezamenlijke doelstellingen kunnen versterken. 

Met de fondsen konden we de bestemming ook beter promoten op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en 
we hebben het aanbod kwalitatief kunnen verbeteren.

Daarnaast ontwikkelde visit.brussels ook enkele nieuwe producten zoals de visit.brussels Pass. Die kent veel succes bij 
de Belgen en trekt meer Vlaamse en Waalse bezoekers aan. We zien immers een aantal verschillen tussen de perceptie 
van het internationale publiek en de perceptie van het Belgische publiek. Waar toeristen — uit de buurlanden of verre 
landen — echt enthousiast zijn over Brussel, blijft het Vlaamse en Waalse publiek eerder gereserveerd. Vlamingen en 
Walen zien de hoofdstad vaak als een administratieve stad die ze associëren met dwang en beperking. Dat is uiteraard 
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geen absoluut verschijnsel, maar de crisis heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om ook lokale en Belgische bezoekers 
aan te trekken. Het imago van Brussel verbeteren bij het nationale publiek blijft een belangrijke uitdaging en is een van 
onze grote strategische doelstellingen voor 2022.  

Ten slotte zijn we op enkele grenzen gebotst tijdens het uitvoeren van onze communicatiecampagnes. Hoewel we 
met onze budgetten heel veel mensen konden bereiken, weten we hoe belangrijk het is om via verschillende kanalen 
te communiceren en om te anticiperen, zeker in tijden van voortdurende verandering.”

Wat waren de andere opvallende feiten van het jaar?

P.B. : “Dat zijn er verschillende. Eerst en vooral hebben de partners van het Brusselse toerisme blijk gegeven van een 
ongeziene samenhorigheid. Allemaal wilden ze echt samenwerken om de sector te redden. Sommige evenementen 
kregen bovendien een nieuwe dynamiek. Van het festival Bright Brussels werden voor het eerst twee opeenvolgende 
edities georganiseerd (in november 2021 en begin 2022) en dat was een succes. Ten slotte wil ik de verregaande 
flexibiliteit en het aanpassingsvermogen benadrukken waarvan ons team in dat moeilijke crisisjaar blijk heeft gegeven. 
Daarvoor wil ik onze medewerkers van harte bedanken.”

S.V. : “In 2021 werd ons team wat respijt gegund, de gezondheidsmaatregelen werden enigszins versoepeld. Dankzij 
die gunstige evolutie konden we aan het eind van de zomervakantie een intern evenement organiseren. Die gezellige 
momenten met de collega's zijn mij dit jaar bijgebleven. Ik heb er een flinke dosis energie en optimisme uitgehaald!”

Hoe gaat visit.brussels het jaar 2022 in?

P.B. : “Met een realistische, optimistische en heldere kijk. Er resten nog heel wat uitdagingen en onzekerheden en 
het conflict in Oekraïne zal de zaken er niet makkelijker op maken. Het is en blijft de taak van visit.brussels om alle 
economische sectoren die te maken hebben met het toerisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerust te stellen 
en de activiteiten zo snel mogelijk weer op kruissnelheid te brengen. We weten dat we de gevolgen van deze crisis op 
middellange en lange termijn nog zullen voelen, maar we zijn klaar om de uitdagingen aan te gaan en te luisteren naar 
de markt, naar de nieuwe trends en naar onze partners.”

S.V. : “Intern zullen we onze transformatiedynamiek aanhouden, met meer transversaliteit en digitalisering als finale 
doel. We hebben al een lange weg afgelegd en zullen die inspanningen ook in 2022 voortzetten.”

Welke strategie gaan jullie volgen?

P.B. : “Onze strategie voor 2022 draait rond vier pijlers. Ten eerste baseren we ons op onze interne analyse van het 
gedrag van de bezoekers, via de tools die we tijdens de crisis hebben gelanceerd. Ten tweede vinden wij het heel 
belangrijk om te luisteren naar onze verschillende partners. Ten derde, en aansluitend bij de tweede pijler, luisteren we 
ook naar de gebruikers van onze diensten en naar het personeel van visit.brussels. En ten slotte blijven we openstaan 
voor nieuwe paradigma's van het toerisme. We willen Brussel zo goed mogelijk promoten en de citymarketingstudies 
die we de afgelopen maanden hebben gerealiseerd zullen ons daarbij helpen.”

S.V. : “Daarnaast willen we ook uitstekende relaties onderhouden met onze sociale partners, zowel in de 
ondernemingsraad als in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Het is belangrijk om een 
rustig sociaal klimaat te vrijwaren, zodat we rustig kunnen werken aan onze doelstellingen. We zullen dus zeker onze 
inspanningen voortzetten om optimale werkomstandigheden te creëren voor onze medewerkers en om de positieve 
vibes die onze organisatie kenmerken te handhaven.”  

Hoe zien jullie de toekomst van het toerisme tegemoet?

P.B. : “Met vertrouwen, zowel in het zakentoerisme (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions, MICE) als in het 
vrijetijdstoerisme. 
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In de MICE wordt ons een unieke kans geboden gezien de ontwikkeling van hybride vergaderingen en beurzen. Hoewel 
Brussel a priori te klein lijkt om te concurreren met grote steden als Parijs of Berlijn, zullen deze nieuwe formules 
de bestemming positioneren voor grotere congressen die zowel face-to-face als vanop afstand kunnen worden 
gevolgd. Dat aanbod willen we in 2022 verder uitbouwen. En dat is een grote uitdaging, want we zullen aangepaste 
infrastructuren nodig hebben. In Brussel hebben we echter een troef in handen die geen enkele andere stad heeft: 
wij zijn de hoofdstad van Europa en de zetel van verschillende internationale instellingen. Dat maakt Brussel uniek in 
haar genre. Wij zijn dus optimistisch op lange termijn. 

Dat optimisme geldt overigens ook voor het vrijetijdstoerisme. In België worden er heel wat grote evenementen 
georganiseerd. Denk maar aan Tomorrowland, waarvan we tot in het hart van de hoofdstad de economische vruchten 
kunnen plukken. Andere evenementen zoals Rave Rebels of La Démence zijn in de loop der jaren aanzienlijk geëvolueerd 
en trekken eveneens veel bezoekers aan. Voor het individuele vrijetijdstoerisme doet Brussel haar voordeel met haar 
centrale geografische ligging op het kruispunt van culturen. Ze biedt heel wat troeven op het vlak van diversiteit en 
multiculturaliteit, essentiële criteria waar steeds meer klanten veel belang aan hechten. 

Die multiculturaliteit vertaalt zich in de aanwezigheid van dynamische spelers met een zeer gevarieerd aanbod. 
In Brussel vallen er veel nieuwe dingen te beleven en de bezoekers kunnen ten volle ervaren hoe uniek onze stad 
is. De mix van culturen en de vrije expressie die onze hoofdstad kenmerken, sluiten bovendien aan bij een nieuwe 
verwachting van het publiek: jezelf kunnen zijn, in alle vrijheid. In Brussel, een stad die zich openstelt voor de wereld 
en alle culturen, kan iedereen zichzelf zijn.”

S.V. : “Ook intern zijn de vooruitzichten goed, zowel wat de structurele evolutie van visit.brussels betreft als de 
ontwikkeling van onze competenties. En dan doel ik vooral op ons vermogen om grote uitdagingen aan te gaan die we 
onmiskenbaar nog op onze weg zullen tegenkomen.”  

Brussel, een toeristische bestemming met een unieke positionering

Als internationale hoofdstad waar het goed toeven is, heeft Brussel een unieke positie op de toeristische 
wereldkaart veroverd. Brussel kent een goed evenwicht tussen zaken- en vrijetijdstoerisme.

Door de aanwezigheid van de Europese instellingen, de NAVO en meer dan 2.200 internationale organisaties 
heerst er een bijzonder intense congres- en vergaderactiviteit voor een stad met 1,2 miljoen inwoners.

Bovendien telt Brussel 183 verschillende nationaliteiten. Wat dat betreft is ze de tweede meest kosmopolitische 
stad ter wereld, en komt ze in Europa zelfs op de eerste plaats te staan. Brussel is een waar laboratorium van 
culturele diversiteit in Europa, trekt aan door haar creativiteit en is een centrum van hedendaagse kunst 
geworden. Voeg daar nog aan toe dat het hypercentrum op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat en dat 
korte verblijven in de Belgische hoofdstad bijzonder aantrekkelijk zijn.
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TRANSVERSALITEIT, UITWISSELING, COCREATIE: VISIT.BRUSSELS KRIJGT EEN 
NIEUWE STRUCTUUR EN NIEUWE TOOLS
De nieuwe interne organisatie van visit.brussels, die in 2020 werd gelanceerd, verdeelt de activiteiten rond de 
algemene directie in vier pijlers: Client Experience, Media, Finance & Operating et Strategy & International. De 
diensten HR en Logistiek ressorteren onder de Algemene Directie.

Om de transversaliteit en de efficiëntie van de nieuwe organisatie te ondersteunen, is visit.brussels in 2021 
gestart met een groot project om zijn activiteiten te digitaliseren. Dat hele digitale transformatieproces wordt 
ondersteund door de oprichting van een transversaal team en de integratie van een nieuwe gebruiksvriendelijke 
tool, die bedoeld is om de interne transversaliteit vlot te laten verlopen.

CLIENT EXPERIENCE

Client Experience is de operationele pijler van visit.brussels. De naam laat geen misverstand bestaan over zijn opdracht: 
ervaringen creëren voor de klanten — zakenreizigers of vakantiegangers, Brusselaars en Belgen — en op die manier 
hun band met de bestemming versterken. Deze ervaringen op het terrein stellen de pijler ook in staat om input te 
leveren voor de strategie van de organisatie. 

De zowat 50 medewerkers zijn verdeeld over drie diensten die zich met hun activiteiten tot de verschillende 
doelgroepen richten: Visitor Services, B2B Events en B2C Events. 

Visitor Services

Opdracht en doelstellingen

De dienst Visitor Services staat in voor alle contacten met de mensen die Brussel bezoeken of van plan zijn dat te doen. 
Hij bezorgt hen via verschillende kanalen informatie en inspiratie in verband met toerisme en cultuur:

- vier fysieke contactpunten (informatiebalies in het BIP/Brussels Info Place, het ontvangstcomplex dat het 
visitekaartje vormt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het stadhuis van Brussel), de interactieve 
tentoonstelling experience.brussels en de informatiebalie Station Europe (in samenwerking met het Europees 
Parlement);

- digitale contactpunten (interactieve palen en aanraakschermen op verschillende plaatsen in de hoofdstad);
- tools om van op afstand contact op te nemen (telefoon, e-mail, post, Messenger, chat op de website van de 

organisatie).

De dienst staat ook in voor de aanmaak, verspreiding en verkoop van publicaties die op de verwachtingen van de 
bezoekers afgestemd zijn: stadsplan, thematische brochures en de officiële gids van visit.brussels.

2021 in enkele hoofdpunten

Ter aanvulling op de officiële gids van de bestemming werd een nieuw stadsplan ontwikkeld, dat beschikbaar is in 
zes talen. Die twee hulpmiddelen vormen een inspiratiebron voor wie Brussel wil bezoeken en bieden iedereen de 
mogelijkheid om het beste uit hun Brusselse beleving te halen.

Op het terrein werden een twintigtal nieuwe digitale contactpunten opgericht via interactieve palen in hotels, 
evenementenlocaties en musea. Dat interactieve net, dat voortaan 52 palen telt, werd overigens aangevuld met 
nieuwe inhoud, met bijzondere aandacht voor het thema fiets.

In het BIP, zorgt een nieuw kassa- en voorraadbeheersysteem voor een beter werkcomfort en betere efficiëntie, wat 
een positieve impact heeft op de klantenervaring.  Die wordt ook nog verbeterd door de nieuwe, gebruiksvriendelijke 
ontvangstbalie die toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit, mensen met een beperking of die klein van 
gestalte zijn.

6 RAPPORT ANNUEL 2021

https://visit.brussels/nl/sites/experiencebrussels/
https://visit.brussels/nl/place/Station-Europe
https://visit.brussels/nl/sites/bipforrent


Om de kwaliteit van de contacten op afstand (telefoongesprekken, mails en chat) te verbeteren en ze vanaf januari 
2022 zeven dagen per week te kunnen beheren, heeft de dienst een protocol ontwikkeld voor de verwerking van de 
aanvragen, beschikbaar in zes talen.

Om het culturele herstel kracht bij te zetten, werd de samenwerking met coucou.brussels opgevoerd, de uurroosters 
herzien om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten en werden elke donderdag in de maand 
september 2021 spektakels georganiseerd. 

De teams hebben experience.brussels overigens onderhouden en gepromoot, en twee nieuwe pedagogische 
activiteiten ontwikkeld.  De tentoonstelling staat bovendien op het programma van de Erfgoeddag, de Nocturnes 
van Brussels Museums en het Irisfeest. De dienst doet ook het onderhoud van en herstellingen aan de culturele 
bewegwijzeringspalen.

Op 18 en 19 september werd het gebouw van het BIP opengesteld voor het publiek tijdens de Heritage Days, met 
28 gratis rondleidingen. Het BIP was ook het centrale punt voor informatie, controle van het Covid Safe Ticket en 
verkoop van passen tijdens de Museum Night Fever, op 23 oktober.  De Bezoekersdienst heeft ook steun verleend aan 
Winterpret met de coördinatie van de Covid Safe Ticket-chalet op de Grote Markt.

Tot slot werden twee fietshubs opgericht, op de site van See-U en op die van Grand Hospice (Groot Godshuis Pachéco). 
Die hubs bieden alle informatie die nodig is voor de beleving van het fietstoerisme in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Vooruitzichten 2022

Wat de publicaties betreft, zal de officiële gids worden aangepast aan de nieuwe visuele identiteit van visit.brussels. 
De inhoud ervan zal worden geoptimaliseerd op basis van de feedback van de klanten en zal worden vertaald in zes 
talen (in plaats van drie momenteel). Er zal een nieuwe stripbrochure worden gemaakt en de dienst begint ook aan 
een brochure over de architectuur. Bovendien zal het productengamma voor verkoop worden aangevuld met een 
selectie van nieuwe artikelen, met bijzondere aandacht voor de troeven en talenten van Brussel.

Wat de fysieke contactpunten betreft, zullen de informatiebalies voortaan de nieuwe kleuren van visit.brussels dragen 
en er voor de ambtenaren nieuwe uniformen worden ontworpen.

Wat de digitale contacten en contacten op afstand betreft, wordt het net van interactieve palen verder uitgebreid en 
zal het protocol voor de verwerking van de aanvragen van het back-office worden geperfectioneerd. Er wordt ook 
een performanter systeem ontwikkeld om statistieken te verzamelen, met het oog op een betere evaluatie van de 
tevredenheid van de klanten.

Er zijn ook werkzaamheden gepland om de interactieve tentoonstelling experience.brussels, duurzaam te maken, 
namelijk de opfrissing van een zaal en de renovatie van de verlichting. Tijdens die werkzaamheden zal de huidige tool 
in perfecte staat van werking worden gehouden. 

Tot slot ziet het team toe op het onderhoud van het net van 46 culturele signalisatiepalen en op de nodige herstellingen 
zoals de vervanging van alle ontbrekende of beschadigde zeilen.

7 RAPPORT ANNUEL 2021

http://coucou.brussels/
https://visit.brussels/nl/sites/experiencebrussels/
https://erfgoeddag.be/l-erfgoeddag
https://nocturnes.brussels/nl/
https://nocturnes.brussels/nl/
https://irisfeest.brussels/
https://visit.brussels/nl/sites/bipforrent
https://heritagedays.urban.brussels/nl/
https://www.museumnightfever.be/nl/
https://www.plaisirsdhiver.be/nl/
https://www.see-u.brussels/
https://www.grand-hospice.brussels/grand-hospice-about/
https://www.grand-hospice.brussels/grand-hospice-about/
https://visit.brussels/nl/sites/experiencebrussels/


B2B Events

Opdracht en doelstellingen

De dienst B2B Events organiseert ontmoetingen tussen de operatoren die actief zijn in het Brusselse toerisme (hotels, 
zalen, culturele activiteiten, attracties, enz.) en hun professionele doelgroepen, zowel op het gebied van zakelijk 
toerisme als op het gebied van vrijetijdstoerisme: onlinetoerismebureaus, organisatoren van beurzen en congressen, 
enzovoort.

De dienst voert daarom marktanalyses uit, gaat op zoek naar interessante platforms (beurzen, workshops, meetings, 
enzovoort) en organiseert de Brusselse aanwezigheid op evenementen voor professionals die aan de behoeften van 
zijn partners tegemoetkomen. Door zelf evenementen te organiseren, draagt de dienst ook bij tot de inkomsten van 
visit.brussels.

Als centraal aanspreekpunt voor de Brusselse toeristische partners ondersteunt de dienst B2B Events de andere 
diensten van visit.brussels tot slot bij hun projecten door op het terrein informatie te vergaren.

2021 in enkele hoofdpunten

In 2021 coördineerde de dienst B2B Events de Brusselse aanwezigheid op drie virtuele beurzen: ITB (Berlijn) in maart 
met acht partners, Fitur (Madrid) et IMEX (Frankfurt) in mei, zonder partners.

Vanaf juli heeft de dienst opnieuw de live-aanwezigheid van Brussel op vijf vakbeurzen kunnen coördineren: RGDA 
GTE (Keulen) in juli, IFTM (Parijs) in oktober, WTM (Londen) en IMEX America (Las Vegas) in november, en IBTM World 
(Barcelona) in december. Bij die beurzen waren 21 partners betrokken en werden er 385 professionele meetings 
gegenereerd.

De dienst heeft zelf drie evenementen georganiseerd: de European Association Summit (april), waarop de belangrijkste 
beroepsverenigingen aanwezig waren, de visit.brussels Awards (juni) waarop sectoren in verband met toerisme 
bekroond werden; en de Summer Ambassador's Night (september) voor de spelers die Brussel als congresbestemming 
promoten. Het eerste evenement vond plaats in hybride modus, met een tv-platform; de twee andere konden live 
plaatsvinden, met een beperkt publiek als gevolg van de geldende coronamaatregelen.

De dienst B2B Events heeft ook 24 workshops gecoördineerd, Fam Trips om Brussel te ontdekken en commerciële 
MICE- (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) en vrijetijdsbijeenkomsten, in België en in het buitenland. 
De helft van die evenementen moest worden geannuleerd of uitgesteld als gevolg van de coronasituatie. Aan de live-
evenementen waarbij de partners werden betrokken, namen 30 Brusselse professionals uit de toeristische sector deel.

Tot slot zorgde de dienst voor de coördinatie van diplomatieke acties zoals de Brussels Days Paris (september), 
gezamenlijk georganiseerd met hub.brussels en Brussels International. visit.brussels heeft immers gezamenlijke 
doelstellingen met die twee instanties: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest internationaal op de kaart zetten, 
networkingmogelijkheden creëren op het hoogste niveau met lokale bedrijven en overheden, en het economische 
dynamisme, de knowhow, de oprichters, de culturele rijkdom, de gastronomie en het toeristische en MICE-potentieel 
van het Gewest promoten. 

visit.brussels heeft bovendien specifieke missies uitgevoerd voor rekening van het Brusselse Gewest, met name op de 
vastgoedbeurzen Realty (Brussel) of MAPIC (Cannes). 

Staatsbezoeken en economische missies werden geannuleerd of uitgesteld tot 2022.

Vooruitzichten 2022

Door de gezondheidssituatie waarmee ze geconfronteerd werden, hebben de teams in 2021 alles in het werk gesteld 
om de evenementen op een creatieve manier opnieuw uit te vinden en de toeristische partners van Brussel te blijven 
steunen. Zij zullen dat ook in 2022 doen, zodat professionele evenementen in drie mogelijke formats aangeboden 
kunnen worden: live, virtueel of in een hybride format.
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B2C Events

Opdracht en doelstellingen

De dienst B2C Events wil uitmuntend te werk gaan op het vlak van evenementen, door evenementen voor het grote 
publiek te bedenken en te organiseren, in nauw contact met de bezoekers en inwoners van het Brussels Gewest. 

Deze evenementen positioneren de bestemming voor internationale en lokale toeristen door de nadruk te leggen 
op belangrijke Brusselse thema's zoals strips en gastronomie. Ze verbinden mensen en hebben voor alle betrokken 
sectoren een groot sociaaleconomisch potentieel. 

De dienst organiseert ook evenementen die complementair zijn met het beheerscontract van visit.brussels, in 
navolging van de Printemps Numérique of het I Love Science Festival. Hij zorgt ook voor de aanwezigheid van de 
bestemming 'Brussel' op verschillende beurzen voor het grote publiek die in de hoofdstad worden georganiseerd.

2021 in enkele hoofdpunten

De voor 2021 geplande kalender met evenementen voor het grote publiek in Brussel ondervond nog steeds de 
gevolgen van de COVID-19-crisis, vooral in het begin van het jaar. Daardoor moesten verschillende evenementen 
worden aangepast. Sommige evenementen werden verschoven naar het najaar waardoor de evenementenagenda 
in Brussel tussen september en december goed gevuld was. Merk op dat alle evenementen georganiseerd door visit.
brussels in 2021 zijn kunnen doorgaan, soms met herwerkte formules of op een andere datum.  

De agenda is van start gegaan in mei 2021, met een volledig herziene formule van het Irisfeest in een hybride versie. 
Tien concerten, die in samenwerking met de RTBF werden opgenomen op nieuwe locaties in Brussel, zijn online 
gezet. Het Brusselse stand-upcomedycollectief What The Fun maakte zeven komische filmpjes die ook online werden 
verspreid. Daarnaast vonden live-rondleidingen en -demonstraties plaats in een aantal openbare diensten van Brussel.

•	 Het Stripfeest werd een stripmaand, met zes tentoonstellingen, prijsuitreikingen, schattenjachten, 
reuzestripballonnen, rondleidingen en een internationale eregast, de republiek Korea. 

•	 Het festival eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX heeft aan de gastronomen een nieuwe versie genaamd ‘Dinners’ 
voorgesteld, in het gloednieuwe Gare Maritime van Tour & Taxis. Elke avond van het festival kregen 200 gasten 
een ander menu aangeboden door een 100% Brussels team: drie chefs, een patissier, een kaasmeester, een 
barman en een brouwer; vergezeld van bordeauxwijnen.  

•	 Het I Love Science Festival en de Digitale Lente werden uitgesteld en uitzonderlijk samengevoegd in 2021, 
met een gezamenlijke datum en plaats: van 15 tot 17 oktober in Brussels Expo. .  

•	 Bright Brussels beleefde tijdens de herfstvakantie een speciale tiendaagse editie. Daardoor was het een van 
de eerste bakens in de herleving van het Brusselse toerisme.  

•	 De Pride, die normaal mee wordt georganiseerd door visit.brussels heeft niet in zijn gebruikelijke vorm 
plaatsgevonden maar werd georganiseerd door de vzw Belgian Pride in de vorm van een festival genaamd 
Q.Artz Festival in september.

•	 Twee van de drie b2c-beurzen waaraan visit.brussels moest deelnemen — de Foire du Livre en het 
Vakantiesalon — moesten worden geannuleerd. BATIBOUW daarentegen werd virtueel aangeboden.

Vooruitzichten 2022

Op basis van de ervaringen van 2020 en 2021 kon de dienst B2C Events evenementen ontwikkelen die steeds beter zijn 
afgestemd op de smaak van het publiek en op nooit eerder geziene situaties. Als gevolg daarvan werden verschillende 
evenementen herwerkt voor de editie van 2022 en volgende. Hoewel de COVID-19-crisis voor het personeel en de 
partners een zware beproeving is geweest, heeft ze ook de mogelijkheid geboden om bepaalde verworvenheden 
en zekerheden in vraag te stellen en een zeker heruitvindingsproces op gang te brengen. De teams zijn flexibeler en 
creatiever geworden en verwachten voor 2022 een nieuwe en inspirerende evenementenkalender. 
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MEDIA

De pijler Media beheert alle externe communicatie van visit.brussels. Hij promoot het imago van Brussel, het Brussels 
toeristisch aanbod en de organisatie visit.brussels. Dit doet hij met behulp van alle media door middel van een 
360-gradenstrategie waarvan digital de ruggengraat vormt.

De zowat 41 medewerkers zijn verdeeld over drie diensten die binnen de pijler samenwerken: de dienst Communication, 
de dienst Editorial Services en de Studio.

Dienst  Communication

Opdracht en doelstellingen

De dienst Communication coördineert de externe communicatie-initiatieven ten behoeve van verschillende interne 
klanten van visit.brussels. Hij bepaalt de communicatiestrategie en de planning op basis van de doelgroepen en de 
communicatiekanalen en geeft vervolgens aan de dienst Editorial Services en de Studio de opdracht om het materiaal 
aan te maken. Aan het einde van het proces analyseert de dienst Communicatie de resultaten en brengt er verslag 
over uit. Afhankelijk van de behoeften werkt hij ook samen met externe partners (mediabureau, creatiebureau, 
overheidsbedrijven, productiehuizen, enzovoort), zoals in het kader van de campagne 2021 voor het herstel van het 
toerisme in Brussel. 

Deze gecentraliseerde aanpak in samenwerking met de twee andere diensten van de pijler Media komt het respect 
voor het merk en de samenhang van de communicatieprojecten ten goede en maakt het makkelijker om hun impact 
te meten.

2021 in enkele hoofdpunten

De campagne voor de herlancering van de bestemming was het belangrijkste project van de dienst Communicatie 
in 2021. De campagne was gebaseerd op de vier seizoenen en was bedoeld om de naambekendheid van Brussel te 
vergroten en toeristische en culturele bezoeken in Brussel te stimuleren.

In de lente was de slogan 'Ontsnap aan je scherm. Ontdek Brussel', een eerste campagne waarmee verschillende 
(lokale en nationale) doelgroepen werden uitgenodigd om hun digitale gebruik even on hold te zetten en Brussel te 
gaan (her)ontdekken.

Vanaf juni liep er een nieuwe creatieve rode draad door de zomercampagne: 'Brussels is open' (#BrusselsOpen), 
waarin werd gefocust op de ziel van Brussel: een open, verdraagzame en warme stad.  Die campagne verliep zowel 
online als offline, op alle dragers, en richtte zich tot mogelijke plaatselijke, nationale bezoekers en bezoekers uit de 
buurlanden: affiches, tv-spots, sociale media, partnerschappen met verschillende media en influencers, persrelaties. 
Ze werd permanent opnieuw geëvalueerd met het oog op eventuele aanpassingen, rekening houdend met de 
voortdurende evolutie van de coronasituatie.

Nog steeds in het kader van het herstelplan werden belangrijke media-investeringen gedaan om de communicatie 
rond het Brussels Health Safety Label voort te zetten en een grootscheepse campagne te lanceren ter ondersteuning 
van de cultuur met influencers.

Naast dat b2c-onderdeel werd een b2b-onderdeel ontwikkeld bij het professionele publiek om de Brusselse MICE-
sector (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) te ondersteunen.

In 2021 heeft de dienst Communication overigens de communicatie met betrekking tot verschillende evenementen 
gecoördineerd: Bright Brussels, Irisfeest, Stripfeest, Digitale Lente, I Love Sciences Festival en Dinners by eat! BRUSSELS, 
drink! BORDEAUX. 

Bovendien heeft hij het hele jaar door verschillende digitale tactische campagnes ondersteund om de stroom naar 
inspirerende culturele artikels te stimuleren (zoals de 'Selectie van de week' op de website agenda.brussels) maar ook 
de verkoop van de Brussels Card, de visit.brussels Pass of last-minute tickets van Arsène 50.
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Vooruitzichten 2022

Op het vlak van communicatie kondigt 2022 zich aan als het jaar waarin we terugkeren naar een normale situatie, 
zonder herlanceringscampagne. De coronamaatregelen worden aanzienlijk teruggeschroefd waardoor in volledige 
creatieve vrijheid campagnes kunnen worden ontwikkeld.

Dienst Editorial Services  

Opdracht en doelstellingen

De dienst Editorial Services is verantwoordelijk voor de inhoud van alle online- en offlinepublicaties van visit.brussels 
in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Hoofdzakelijk op basis van briefings van de dienst Communication 
stelt de dienst Editorial Services de inhoud op voor de socialemediakanalen van visit.brussels, de twee websites (visit.
brussels en agenda.brussels) en de talloze nieuwsbrieven die gewijd zijn aan het culturele leven, de expatgemeenschap 
in Brussel, de verenigingssector en de congres- en vergadersector, enzovoort.

De dienst beheert ook de relaties met de binnenlandse en buitenlandse pers, en treedt op als woordvoerder van de 
organisatie.

2021 in enkele hoofdpunten

De activiteiten van de dienst Editorial Services werden in 2021 uiteraard sterk beïnvloed door de pandemie, die de 
toeristische sector zwaar getroffen heeft, met in totaal 70% minder overnachtingen. Er werd echter een licht herstel 
vastgesteld en het redactieteam heeft zich ingezet om dat te ondersteunen.

Die steun kwam tot uiting in communicatie met de pers die verder ging dan crisisbeheer. De dienst kon 24 uur per dag 
en zeven dagen per week zijn expertise ter beschikking stellen van de nationale en internationale pers en aan de media 
informatie en interviews bezorgen over alle onderwerpen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbelangen, van 
kerncijfers tot populaire evenementen. In het kader van vergaderingen en tientallen persreizen werden de contacten 
met de nationale en internationale pers onderhouden, via persberichten of redactionele samenwerkingen.

Dankzij de merken visit.brussels, agenda.brussels en de talrijke submerken heeft het team het Brussels Gewest 
intensief gepromoot, voornamelijk op de websites, in de nieuwsbrieven en op de sociale media van visit.brussels, 
waarvoor de dienst Editorial Services de inhoud beheert.

Bovendien werden brochures, diverse publicaties en mailings opgesteld, zowel voor de MICE-sector, het 
vrijetijdstoerisme als cultuur.

Vooruitzichten 2022    

In 2022 zal de dienst Editorial Services zijn aandacht toespitsen op de nieuwe digitale omgeving. Wat de inhoud 
betreft, zal hij vorm geven aan de nieuwe identiteit van visit.brussels, met name op de website en sociale media. 
Daarom zal extra uitzendpersoneel worden aangeworven, om het aanwezige team te begeleiden. 

De strategie van de dienst is op alle vlakken bedoeld om Brussel te positioneren als een uiterst kosmopolitische stad 
en een uitgesproken culturele bestemming. De boodschappen zullen vooral gericht zijn op de ontwikkeling van een 
beeld van Brussel als hoofdstad van de art nouveau, hedendaagse kunst, surrealisme, jazz en alles wat te maken 
heeft met de clubcultuur, erfgoed, gastronomie en duurzaamheid. De hotel- en congresinfrastructuur van Brussel, als 
internationale hoofdstad en wereldwijd de meest invloedrijke stad op politiek vlak, zal ook in de kijker worden gezet, 
net als de Brusselse expertise op het vlak van hybride vergaderingen. Ook de centrale strategische ligging van Brussel, 
op minder dan twee uur treinreizen van Parijs, Londen, Amsterdam en Keulen, zal in de verf worden gezet.
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Studio 

Opdracht en doelstellingen

De Studio is verantwoordelijk voor de aanmaak en productie van alle (audio)visuele communicatiedragers van visit.
brussels: affiches, mailings, presentatiemateriaal, advertenties, video's, radio- en tv-spots, webportaal, enzovoort.

Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het technisch beheer en de grafische vormgeving van de websites visit.
brussels en agenda.brussels, en beheert de fototheek in samenwerking met de fotograaf van de organisatie.

Het is de bedoeling om doeltreffende en vernieuwende communicatiemiddelen te ontwikkelen die aansluiten bij 
de identiteit van visit.brussels. De Studio voert zijn projecten in hoofdzaak uit op basis van de briefings van de dienst 
Communication, maar is ook het aanspreekpunt voor elke interne dienst die een online- of offlinepublicatie nodig 
heeft.

2021 in enkele hoofdpunten

In 2021 ontwikkelde de Studio voor verschillende media variaties op het concept van de herstelcampagne: 
onlineadvertenties, advertenties in de pers, intern geproduceerde tv-spots, enzovoort.

De dienst creëerde en produceerde al het communicatiemateriaal voor de virtuele en live-evenementen die visit.
brussels organiseerde. Om sterke en inspirerende visuals te creëren, heeft de Studio een beroep gedaan op externe 
dienstverleners, met name voor eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX en de Tram Experience.

In de aanloop naar de honderdste verjaardag van het ontstaan van de Brusselse tuinwijken heeft de Studio een film 
van drie minuten gecreëerd, geproduceerd en geregisseerd, in sequence shot, met drie van de meest representatieve 
tuinwijken. De film zal voor alle wijken worden gebruikt om burgers uit te nodigen op de festiviteiten en zal in korte 
formaten ter beschikking worden gesteld voor sociale media.

Tot slot werd een nieuwe digitale tool ontwikkeld die in 2022 zal worden opgenomen in het nieuwe webportaal: de 
Venue Finder. Met die tool kunnen b2b-bezoekers gemakkelijk een locatie vinden voor hun evenement of vergadering, 
volgens criteria die zijn afgestemd op de behoeften van hun doelgroep (ligging, aanwezigheid van hotels en restaurants 
in de buurt, onthaalcapaciteit...).

Vooruitzichten 2022

In 2022 zal het nieuwe ecosysteem en de nieuwe identiteit van visit.brussels online worden gezet. De Studio en 
zijn webmasters zullen alle visuele inhoud integreren en erop toezien dat de met het externe bureau vastgestelde 
richtlijnen worden gevolgd. 

In het kader van de evolutie van het ecosysteem en de identiteit van visit.brussels zal het nodig zijn om tal van 
communicatiedragers bij te werken. En alle media moeten volgens die richtlijnen worden geproduceerd.
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FINANCE & OPERATING

De pijler Finance & Operating groepeert de algemene en ondersteunende diensten van visit.brussels. Hij vervult de rol 
van essentieel verbindend element voor de goede werking van alle afdelingen van de organisatie.

Zijn activiteiten zijn verdeeld over drie entiteiten, waar in totaal een dertigtal personen aan de slag zijn: Income Services 
(commerciële activiteiten die eigen inkomsten genereren), Internal Services (ondersteunende diensten, waaronder 
IT-ondersteuning, Governance en de cel Purchase-Legal) en Accountancy.

Income Services

Opdracht en doelstellingen

L’équipe d’Income Services gère une grande partie des recettes de visit.brussels et mène des projets propres à 
l’organisation : le Tram Experience (découverte de la gastronomie de chefs étoilés bruxellois à bord d’un tram 
aménagé), les visites guidées de l’Hôtel de Ville, la billetterie last minute Arsène 50 qui permet un accès démocratique 
à la culture, et la plateforme de ticketing pour les opérateurs culturels et touristiques partenaires de visit.brussels. 
Elle assure également l’exploitation du centre de conférences BIP (Brussels Info Place, complexe d’accueil vitrine de 
la Région de Bruxelles-Capitale) ainsi que la vente d’espaces médias et la gestion du sponsoring de certains projets.

En générant des recettes propres à l’organisation, l’Income Services permet de participer à l’équilibre budgétaire.

2021 in enkele hoofdpunten

De Tram Experience werd op 15 september 2021 opnieuw gelanceerd. Dankzij de steun van de sponsors werd het 
voertuig volledig gerenoveerd, en werd de binnen- en buiteninrichting volledig herzien. De Tram Experience behaalde 
bovendien het Brussels Health Safety Label. Dankzij een sterke mediacampagne organiseerde het team 89 tramritten 
waaraan in totaal 2.266 klanten uit het 'grote publiek' en 526 'bedrijfsklanten' deelnamen. Het project behaalde een 
omzet van 300.000 euro en een gemiddelde tevredenheidsgraad bij de klanten van 8,610, een positieve evaluatie die 
aanspoort om deze activiteit voort te zetten en ze te blijven promoten. 

De geleide bezoeken in het stadhuis hadden erg te lijden onder de coronacrisis. 

Na een maandenlange afwezigheid werd de ticketbalie Arsène 50 in september nieuw leven in geblazen. Dat platform 
biedt een dynamisch uithangbord van het Brusselse culturele aanbod tegen de helft van de prijs en stimuleert de 
ontdekking en de toegankelijkheid van talrijke spektakels en evenementen. Het platform telt vandaag meer dan 80 
culturele instellingen en in 2021 werden 7.000 tickets verdeeld.

Income Services beheert ook een onlineticketplatform voor verschillende musea, attracties en evenementen van 
externe partners. Ondanks het moeilijke jaar is het team verheugd over de zeer goede resultaten die deze ticketdienst 
behaalde. Er werden in 2021 immers 109.305 tickets verkocht voor 229 geregistreerde activiteiten, wat leidde tot een 
omzet van 1.120.000 euro.

Na een sluiting van enkele maanden hebben het BIP en het conferentiecentrum de banden met de klanten opnieuw 
kunnen aanhalen. Er werden 136 evenementen georganiseerd, voor in totaal 4.413 personen en er werd een omzet 
gegenereerd van 136.000 euro, een resultaat dat echter veel lager ligt dan de omzet van voor de crisis. Het team is 
de multimedia-apparatuur van de zalen bovendien blijven verbeteren, om de klanten nog professioneler te kunnen 
ontvangen en met name de organisatie van hybride evenementen te promoten.

Op het vlak van partnerschappen (verkoop van mediaruimte in de communicatietools van visit.brussels) heeft de 
dienst de brochure 'Let's Meet' voor zakentoerisme aangepast, met de creatie van een digitale catalogus. Vanwege 
de impact van de crisis op de sector werd beslist dat, in tegenstelling tot andere jaren, de zichtbaarheid van de 
partners kosteloos zou worden aangeboden. De dienst heeft ook zijn samenwerking met het Europees Parlement 
geconsolideerd. 

Tot slot, wat betreft de zoektocht naar sponsoring voor zijn eigen evenementen, kon visit.brussels rekenen op de 
financiële steun van Sibelga voor het festiva Bright Brussels.
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Vooruitzichten  2022

De Tram Experience zal blijven uitrijden en de nadruk zal worden gelegd op de actieve commercialisering bij het 
bedrijfspubliek. 

Wat de geleide bezoeken in het stadhuis betreft, blijft Income Services ernaar streven de bezoekersaantallen uit 
Nederland te verhogen.

De dienst zal ook de commercialisering van zijn twee online-ticketplatformen blijven ontwikkelen, nu met krachtigere 
tools (met name een nieuwe ruimte voor 'Organisatoren'). Hij zal trouwens een denkoefening lanceren over de 
oprichting van een nieuw digitaal ticketplatform, dat het volledige cultuuraanbod in het Brusselse Gewest omvat, en 
zal zijn expertise ter beschikking blijven stellen van de Brusselse culturele spelers. Voor de ticketdienst Arsène 50, wil 
Income Services in 2022 opnieuw aanknopen met de cijfers van voor de crisis, namelijk 45.000 tickets per jaar. Ook is 
het de bedoeling om het aanbod verder ontwikkelen, met name in samenwerking met de grote culturele instellingen 
en de Vlaamse theaters in Brussel. Om de zichtbaarheid en de naambekendheid van de twee online ticketplatformen 
te garanderen, zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan hun nieuwe look & feel.

De prospectie- en ontwikkelingswerkzaamheden zullen ook voor het BIP. worden voortgezet. De commercialisering 
zal worden versterkt, met name via doelgerichte nieuwsbrieven.

Wat partnerschappen en sponsoring betreft, is Income Services tot slot van plan om zijn samenwerkingsverbanden zo 
spoedig mogelijk te hervatten en te consolideren.

Internal Services 

Opdracht en doelstellingen 

Internal Services omvat drie transversale en ondersteunende diensten: Governance, Purchase en IT-ondersteuning.

Als Brusselse instelling van openbaar belang voert visit.brussels zijn activiteiten uit binnen een kader van opdrachten 
en doelstellingen die zijn vastgelegd in zijn oriëntatiebrief, met prestatie-indicatoren die zijn opgesteld door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In dat verband staat Internal Services in voor de follow-up van de acties, de oriëntatiebrief, de budgetten, de subsidies 
en de financiële audit. De dienst centraliseert en realiseert alle aankopen en rechtshandelingen van visit.brussels. Tot 
slot beheert hij de IT- en telefonieomgeving van de organisatie en biedt hij op dat vlak ondersteuning aan de gebruikers

2021 in enkele hoofdpunten

In 2021 heeft het team Internal Services zich gewijd aan de realisatie van zijn jaarlijkse doelstellingen. Het betrof 
voornamelijk de opstelling van het actieplan, de beleidsbrief en het activiteitenrapport, en het waarborgen van de 
coherentie met de begroting.

Net zoals de vorige jaren was het de taak van het team om, in samenwerking met de directie en het management, het 
werkings- en actiebudget op te stellen, om de begroting in het kader van het boekjaar 2021 in evenwicht te houden.

Het team Internal Services, dat een eerstelijnsrol vervult in de relatie tussen visit.brussels en de verschillende 
subsidiërende instanties, heeft verschillende reportings opgesteld en de opvolging van de subsidies beheerd (aanvraag, 
uitvoering, verantwoording) en nieuwe projectfiches ontwikkeld.

De cellen Purchase en Governance hebben op hun beurt hun respectieve strategische opdrachten het hele jaar 2021 
voortgezet. Er werd een nieuw team geïntegreerd in de cel Purchase. Hun taak bestaat erin alle overheidsopdrachten 
te realiseren en raamovereenkomsten te sluiten met het oog op het goede verloop van de aankopen die nodig zijn 
voor de organisatie. Er werd ook een analyse gedaan voor de implementatie van een gecentraliseerde aankoopdienst. 
Aangezien overheidsopdrachten complexe procedures zijn, zien de cellen Purchase en Governance tegelijk toe op de 
naleving van de procedures en nemen ze deel aan de bewustmaking van de interne klanten wat betreft de naleving 
van de termijnen met betrekking tot overheidsopdrachten.
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Als bevoorrechte gesprekspartners in de relaties die visit.brussels onderhoudt met de CVV (Controleur van de 
Vastleggingen en de Vereffeningen) en zijn verschillende leveranciers, hebben de cel Purchase en het team Legal 
overigens actief deelgenomen aan de ontwikkeling van nauwe en duurzame relaties met hen. Tot slot hebben ze 
ook bijgedragen tot de interactie met andere gewestelijke instanties, om synergieën te ontwikkelen in uiteenlopende 
thema's. 

De IT-ondersteuning heeft in 2021 zijn doelstellingen verder nagestreefd, waaronder het beheer van de omgeving en 
de IT-beveiliging van visit.brussels, evenals het onderhoud met betrekking tot de verschillende softwarepakketten. 
Die opdrachten omvatten gediversifieerde activiteiten bijvoorbeeld de verwerving van licenties of het beheer van de 
telefonie.

Vooruitzichten  2022

Het team Internal Services wil zijn doelstellingen verder nastreven in het verlengde van de verwezenlijkingen van 2021 
en in de filosofie van transversaliteit eigen aan visit.brussels. 

Bovendien is het vastberaden om zijn dynamiek van centralisatie van de informatie voort te zetten. Daarin wordt vooral 
gestreefd naar de naleving van de best practices, het behoud van de doelstellingen inzake kwaliteit van de dienstverlening 
en de aanpak gericht op het aanreiken van efficiënte oplossingen in het belang van de klant. Die verschillende aspecten 
vormen transversale doelstellingen waarop visit.brussels in zijn geheel grotendeels gebaseerd is. 

De cel Purchase heeft in 2022 tot doel haar sleutelrol als gecentraliseerde dienst binnen visit.brussels te behouden en 
te versterken en haar activiteiten af te stemmen op de logica van transversaliteit eigen aan de organisatie.  

Accountancy

Opdracht en doelstellingen

De dienst Accountancy registreert alle boekhoudkundige documenten van visit.brussels.

2021 in enkele hoofdpunten

De dienst Accountancy heeft alle betalingen voor de organisatie uitgevoerd. Hij heeft bovendien de financiële staten 
opgesteld op basis van het budgettaire principe van de vastgestelde rechten en heeft de begrotingsvooruitzichten 
opgevolgd. Bovendien heeft deze boekhoudingsdienst de kwaliteit van de financiële informatie gewaarborgd en 
het boekhoudkundige en budgettaire afsluitingsdossier opgesteld voor het certificeren van de rekeningen door de 
externe commissarissen.

Vooruitzichten  2022

In 2022 zal de dienst Accountancy, naast zijn terugkerende opdrachten, het proces voor de digitalisering van de 
documenten voortzetten, met name de elektronische facturatie.
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STRATEGY & INTERNATIONAL

De pijler Strategy & International bepaalt de strategische basis van visit.brussels. Deze pijler neemt deel aan de 
positionering van de organisatie en ondersteunt haar ontwikkeling door de verschillende diensten te voorzien van 
informatie over de mogelijkheden en verwachtingen van haar partners en klanten.

De activiteiten van de pijler zijn verdeeld over drie diensten, die samen 44 werknemers tellen: International 
Development, Marketing Strategy en Industry Coordination. Deze drie complementaire afdelingen werken nauw 
samen waardoor de transversaliteit en de samenhang worden versterkt.

International Development

Opdracht en doelstellingen

De dienst International Development wil het imago van Brussel versterken bij de belangrijkste congresverenigingen 
en -organisatoren wereldwijd, alsook bij professionals uit de sector van het vrijetijdstoerisme. De activiteiten 
omvatten veldonderzoek (potentiële klanten, behoeftenanalyse, nieuwe groeisectoren enzovoort), promotie van de 
bestemming, de werving en begeleiding van klanten.

International Development zet Brussel op de internationale kaart van congressen en beurzen (MICE, Meetings, 
Incentives, Conferences & Exhibitions) en concentreert zijn werking op de vijf Brusselse expertisecentra: 
levenswetenschappen en biofarmaceutische industrie, informatie- en communicatietechnologie, duurzaamheid en 
schone technologieën, creatieve industrieën en media, en zakelijke dienstverlening.

Het team in Brussel bestaat uit dertien leden en concentreert zich op de lokale markt en de projecten voor meerdere 
markten. Naast dit team zijn er vijf toerismeattachés die de bestemming promoten op de vijf prioritaire markten 
(Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland). De dienst werkt ook samen met agentschappen die de Brusselse 
toerismesector vertegenwoordigen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, verre markten (Brazilië, India) en Dubai.

2021 in enkele hoofdpunten

In 2021 organiseerde de dienst International Development 82 internationale en nationale congressen in Brussel 
en elf technische bezoeken. In de loop van dat jaar behandelde de dienst trouwens 636 aanvragen voor eventuele 
congressen en beurzen, waaronder dertien kandidatuurdossiers. 

Dertien nieuwe congressen hebben toestemming gekregen om de diensten van het Growth Support Programme te 
ontvangen dat door visit.brussels wordt aangeboden en elf congressen hebben in 2021 deze ondersteuning genoten. 
De diensten die door het Growth Support Programme worden aangeboden aan organisatoren van evenementen 
(congressen, beurzen, salons) bieden hen de mogelijkheid om de bestemming wereldwijd in de kijker te zetten.  
Ze bestaan onder andere uit het maken van gepersonaliseerde promotievideo's of aftermovies na terugkerende 
evenementen, de promotie van kandidaturen in het buitenland, de promotie van het evenement met behulp van 
zuilen in de stad, de promotie van de bestemming bij de deelnemers aan het congres tijdens rondleidingen of de 
terbeschikkingstelling van tickets voor het openbaar vervoer (MIVB en NMBS).

Bovendien vertegenwoordigde de dienst de bestemming Brussel voor professionals uit de MICE- en 
vrijetijdstoerismesector tijdens meer dan twintig commerciële acties (workshops, internationale beurzen, diners in 
face-to-face en virtuele vorm) op de prioritaire markten (België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, 
Nederland, de Verenigde Staten en verre markten).

Tot slot hebben het team en de attachés in het buitenland hun werkzaamheden op het gebied van contacten en analyses 
voortgezet om de samenwerkingsmogelijkheden voor de komende jaren te prospecteren. Het team begeleidde 
eveneens zijn klanten bij het zoeken naar oplossingen in zowel de MICE- als de vrijetijdssector: ontwikkeling van 
hybride voorstellen, annuleringen van evenementen, behoud van Brussel in de toeristische programma's enzovoort
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Vooruitzichten  2022

De COVID-19-crisis heeft een grondige transformatie teweeggebracht binnen de MICE- en verenigingssectoren; 
hybride oplossingen komen naar voren als een referentiemodel voor de toekomst. Met zijn uitgebreide portfolio van 
locaties met een capaciteit van 500 tot 1.500 personen, waaronder verschillende exclusieve zalen, heeft Brussel heel 
wat troeven in handen om zich als Europese hub voor hybride conferenties te positioneren. Vanuit die optie is het 
team begonnen aan een register met een overzicht van de zalen die geschikt zijn voor de organisatie van dat soort 
evenementen.

Naast cultuur en erfgoed, speelt de dienst International Development in de vrijetijdssector in op de groeiende vraag 
naar een toerismeaanbod dat gericht is op beleving en exclusiviteit. Ook op dit terrein wordt gewerkt aan een register 
en samenwerkingsverbanden.

Voor 2022 blijven de doelstellingen ongewijzigd. Zowel in de MICE- als in de vrijetijdssector blijft de dienst Brussel op 
zijn prioritaire markten positioneren en promoten, met specifieke focus op de buurlanden. Wat de verre markten 
betreft, zullen de banden met Rusland uiteraard worden opgeschort; voor Brazilië, India en China zal de dienst 
zijn betrekkingen met de professionele spelers van het toerisme voortzetten via de agentschappen die hem daar 
vertegenwoordigen, om de promotie op langere termijn te waarborgen.

Marketing Strategy

Opdracht en doelstellingen

De dienst Marketing Strategy staat in voor de uitvoering van de marketingstrategie van visit.brussels. De dienst 
ondersteunt de organisatie bij het uitstippelen van de meest doeltreffende strategieën die het beste inspelen op de 
behoeften van partners en klanten.

De dienst begeleidt de operationele afdelingen door de marktinformatie voor hen te centraliseren, door aanbevelingen 
uit te brengen en de resultaten van de ondernomen acties te bestuderen.

Op basis van de input vanuit de sector brengt de dienst de prioritaire doelgroepen en segmenten, alsook hun 
behoeften in kaart. De dienst analyseert de marktopportuniteiten om het culturele en toeristische aanbod van Brussel 
zo goed mogelijk te positioneren. Tot slot verstrekt hij als kenniscentrum voor de toeristische sector in Brussel, nuttige 
informatie aan de partners van visit.brussels door regelmatig 'barometers' en nieuwsbrieven uit te sturen.

De dienst Marketing Strategy bouwt ook mee aan de merkstrategie van visit.brussels om een coherent en voor 
iedereen herkenbaar imago te ontwikkelen. Hij ondersteunt de organisatie en haar partners ook in haar beleid inzake 
duurzaamheid en toegankelijkheid.

2021 in enkele hoofdpunten

In het licht van de gezondheidscrisis van 2021 en de permanente aanpassingen verleende de dienst Marketing Strategy 
ondersteuning aan de afdelingen van visit.brussels door gegevens over de keuzes, behoeften en verwachtingen van 
de klanten uit de Brusselse toerismesector te verzamelen en te bestuderen.

Aan de hand van de verzamelde gegevens kon de COVID-19-crisis worden opgevolgd en konden tekenen van herstel 
in de toeristische sector worden opgespoord. In deze onzekere tijden heeft het team het Strategisch Comité van visit.
brussels en de Brusselse toeristische partners bijgestaan bij het bepalen van de punten waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de bijwerking van de beleidsbrief 2022. In samenwerking met de dienst Industry Coordination 
heeft ze ook de Brusselse gemeenten begeleid in het bepalen van hun toeristisch aantrekkingspotentieel.
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Bovendien heeft de dienst Marketing Strategy nauw samengewerkt met de dienst Communication voor de lancering 
en de coördinatie van het citymarketingproject van visit.brussels. De eerste fase van dit project loopt van de zomer 
2021 tot de zomer 2022. De bedoeling is om een reeks studies, analyses, interviews en raadplegingen te doen bij 
belanghebbenden uit verschillende activiteitensectoren. Het doel bestaat erin een onderscheidende positionering 
te bepalen voor Brussel op het internationale toneel en die om te zetten in coherente boodschappen voor de 
doelgroepen.

Tegelijk heeft het team bijgedragen aan de strategische denkoefening over het nieuwe digitale ecosysteem door een 
uitgebreide studie te doen naar de b2c-klantentrajecten. 

De dienst Marketing Strategy heeft ook gewerkt aan projecten die verband houden met duurzaamheid, zoals de 
invoering van het Green Key-label op sectorniveau en de promotie van fietstoerisme, met de oprichting van twee 
fietshubs en de geleidelijke invoering van het fietsknooppuntennetwerk. Op internationaal niveau is een project 
gestart om de bewoners beter in de toeristische strategie te integreren, en in het kader van het herstelplan voor het 
toerisme is steun verleend voor initiatieven op het gebied van duurzaam en inclusief toerisme.   

Tot slot deed de dienst strategische aanbevelingen voor b2b- of b2c-evenementen, -diensten en -campagnes, en 
werkte hij aan de ontwikkeling van het programma voor klantenrelatiebeheer (CRM) en de aanpassing van deze tool 
aan de noden van de organisatie.

Vooruitzichten  2022

In 2022 zal de dienst Marketing Strategy de activiteiten die in 2021 werden aangevat, voortzetten, met name de 
begeleiding van de citymarketingprojecten en de implementatie van het nieuwe digitale ecosysteem. 

Het team zal ook relevante informatie verstrekken aan de toeristische en culturele partners en zal het schrijven van 
de beleidsbrief 2023 begeleiden.

Het zal ook een belangrijkere rol spelen in het structureren, samenvatten en verspreiden van de strategische informatie 
binnen visit.brussels en bij zijn partners. 

Tot slot zal het nauw met andere diensten samenwerken aan de uitwerking van een transversaal actieplan inzake 
duurzaamheid.

Industry Coordination

Opdracht en doelstellingen
De dienst Industry Coordination vormt de verbindingslijn tussen visit.brussels en de spelers op het terrein en promoot 
het toeristische en culturele aanbod dat getuigt van het Brusselse DNA. Hij brengt de behoeften van de partners in 
kaart, speelt erop in en ziet erop toe dat dit gediversifieerde aanbod beantwoordt aan de interesses van de culturele, 
toeristische en zakelijke bezoekers.

De achttien medewerkers van dit team behandelen verschillende sectoren: hedendaagse kunst, design, musea, 
tentoonstellingen, erfgoed, art nouveau, popcultuur, podiumkunsten, streetart, stripverhalen, attracties, vrije tijd, 
gidsen en Greeters (vrijwillige stadsgidsen), hotel en logies, gastronomie, het nachtleven, sport, evenementlocaties, 
organisatoren van congressen, evenementenbureaus, federaties van internationale verenigingen en bedrijven voor 
verenigingsbeheer. Ze spitsen zich ook toe op verschillende gemeenschappen: LGBTQI+, gezinnen, kinderen, onderwijs, 
expats, burgers, filmploegen (via de Film Commission) en economische spelers die zakelijk toerisme promoten (via 
ambassadeurs en Centres of excellence).

Het team werkt dagelijks aan de ondersteuning en promotie van die sectoren via communicatieacties. Het zet aan tot 
innovatie en groei en ontwikkelt synergieën om het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via die thema's te 
versterken. Het brengt de partners op de hoogte en organiseert voor hen een opleidingsprogramma via de Quality 
Academy.
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Tot slot is de dienst Industry Coordination ook verantwoordelijk voor de decentralisatie van het toerisme in de 
negentien Brusselse gemeenten en voor de promotie van het Gewest via zijn wijken, met name de Europese wijk

2021 in enkele hoofdpunten
Tijdens de crisis zijn cultuur en het stadsleven krachtige hefbomen gebleven die zorgden voor sociale banden en 
rijkdom. De acties werden gevoerd binnen de toegelaten mogelijkheden, maatstaven en veerkracht van het publiek, 
in een geest van intelligentie, collectief werk en wendbaarheid. 

Een van de talrijke opmerkelijke verwezenlijkingen van de dienst Industry Coordination is de organisatie van een 
twintigtal multisectorale of sectorale ontmoetingen en vijftien opleidingen. 

Industry Coordination heeft initiatieven uitgewerkt met andere gewestelijke verenigingen of overheidsinstanties. De 
samenwerking met de negentien gemeenten werd nog verder uitgebreid om transversale projecten te realiseren, het 
toerisme- en cultuurbeleid te versterken, evenementen te delokaliseren en de wijken te promoten, met bijzondere 
aandacht voor de herlancering van de Europese wijk.

De dienst heeft bovendien het Brussels Health Safety Label gelanceerd en de invoering van gezondheidsmaatregelen 
ondersteund: 158 Brusselse toeristische partners kregen een label, er werden 100 controles uitgevoerd en 521 spelers 
kregen een opleiding in het kader van vijf opleidingssessies.

Om cultuur toegankelijker te maken, heeft de dienst zijn steun verleend aan een honderdtal organisatoren van 
evenementen om hun organisatie, zichtbaarheid en hun bezoekerscijfers te verbeteren. Die steun kwam met name 
tot uiting via een aantal communicatiecampagnes via verschillende kanalen en de gratis lantaarnpaalcampagnes (via 
wedstrijden) en de organisatie van gratis rondleidingen. 

Om het sectorale of intersectorale aanbod te promoten, heeft het team inspirerende inhoud en publireportages 
ontwikkeld en acties met de nationale en internationale pers ondersteund. Het heeft acties ontwikkeld voor specifieke 
doelgroepen (expats en Europeanen die in Brussel wonen, jongeren met Youth for Culture, LGBTQI+, enzovoort), 
heeft nieuwe culturele projecten gecocreëerd en heeft er andere gemoderniseerd.

Op het vlak van b2b heeft de dienst Industry Coordination hulp geboden bij de verdediging van de kandidatuur 
van Brussel voor grote evenementen of internationale congressen.  Hij heeft bovendien verschillende acties 
georganiseerd om de MICE-organisatoren en verenigingen te overtuigen om voor Brussel te kiezen voor hun 
professionele evenementen of activiteiten (vergaderingen, opleidingen, Fam Trips, bijeenkomsten van ambassadeurs 
en beroepsverenigingen, enzovoort). Tot slot heeft hij talrijke aanvragen voor filmopnames in Brussel begeleid. In 
2021 werd op dat vlak trouwens een record neergezet, met 358 begeleide audiovisuele projecten. 

Vooruitzichten  2022
De dienst Industry Coordination blijft de ontwikkeling van projecten ondersteunen die bijdragen aan de sterke 
identiteit van Brussel als culturele en toeristische hoofdstad in al zijn diversiteit. 

Hij zal de meeste acties van 2021 herhalen en nieuwe acties voeren: ontwikkeling van nieuwe evenementen, nieuwe 
wedstrijden om het culturele en evenementenaanbod van Brussel te promoten, voltooiing van het merk van de 
Europese wijk, verdere digitalisering van de diensten, enzovoort. 

In overeenstemming met de beleidsbrief 2022 van visit.brussels zullen twintig acties worden gevoerd die door de 
toeristische partners werden gevraagd. De cocreatie met die partners maar ook met de negentien gemeenten 
en de andere overheidsinstanties zal worden uitgebreid, met name met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 
samenwerkingen en transversale acties.

Tot slot, om de b2b-contacten en het MICE-toerisme te ondersteunen, zullen de acties om Brussel op de kaart te 
zetten, worden verbeterd, volgens de Capital Intelligence-analyse die de economische sectoren en hun belangrijkste 
spelers bepaalt. 
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ACTIE- EN HERSTELPLAN 2021
De komst van vaccins begin 2021 mocht dan al perspectieven bieden voor de hervatting van culturele en toeristische 
activiteiten, toch bleven de economische gevolgen van de coronacrisis ontzettend zwaar voor alle actoren in die 
sectoren. De uitbraak van de derde golf toonde ook aan in wat voor een onzekere situatie het toerisme verzeild was 
geraakt en hoe moeilijk het was om - zelfs nabije - toekomstplannen uit te stippelen.

De algemene financiële steun die werd verleend sinds 2020, bleef ook in 2021 beschikbaar voor ondernemingen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de sectoren van de horeca, het 
toerisme en de cultuur. In het verlengde van 2020 lanceerde visit.brussels met zijn partners een co-creatieproces om 
te peilen naar hun behoeften en na te gaan welke specifieke projecten de organisatie binnen haar bevoegdheden kon 
opstarten om het herstel te steunen.

In die context werden met het Strategisch Comité eerst zes strategische krachtlijnen bepaald, die als leidraad dienden 
voor het actieplan van visit.brussels voor 2021 en voor het herstelplan: 

- Lokale, Belgische bezoekers en bezoekers uit aangrenzende regio’s naar Brussel brengen;
- het aanbod stimuleren om de ervaring van inwoners en bezoekers te optimaliseren;
- verlenen van financiële steun voor het herstel van de sector;
- een boost geven aan de digitale transformatie van de sector;
- een voorbeeldfunctie verwerven als duurzame bestemming;
- alle partners helpen om hun kennis en competenties perfect op peil te houden.

Er werden workshops georganiseerd binnen de organisatie en met haar partners om deze strategische krachtlijnen 
om te zetten in concrete acties en projecten.

De teams van visit.brussels en enkele tientallen actoren uit verschillende sectoren hebben vervolgens acties voorgesteld 
die waren afgestemd op de behoeften van deze sectoren, maar ook (en vooral) op de behoeften en voorkeuren 
van hun klanten. Voor elke actie werden verschillende scenario's opgesteld, zodat visit.brussels kan anticiperen op 
gezondheidsvoorschriften en over plannen B (of zelfs C) beschikt om zich doeltreffender aan onvoorspelbare en 
veranderende omstandigheden aan te passen.

Tot slot heeft visit.brussels zich gebaseerd op het toerismemanifest van de European Travel Commission om dit 
herstelplan in overeenstemming te houden met de vastgestelde prioritaire beleidslijnen.

1) visit.brussels Pass

Om de toeristische sector een duwtje te geven en toeristen Brussel te laten (her)ontdekken, introduceerden visit.
brussels en de Brusselse Gewestregering bij het begin van de zomer van 2021 de ‘visit.brussels Pass’. De actie liep van 
5 juli tot 30 november 2021. 

De pas kostte 40 euro per stuk en kon worden gebruikt bij de Brusselse toeristische partners die zich vooraf voor de 
actie hadden ingeschreven en dit in de volgende categorieën: erkende accommodatie, attracties, geleide bezoeken 
en evenementen. 

De overkoepelende doelstelling was om buitenlandse toeristen terug naar Brussel te halen. Ten aanzien van de 
toeristische partners was het doel hun omzet te verhogen en het verblijfstoerisme te boosten, om vervolgens een 
multipliereffect voor de actie te garanderen. Ten aanzien van de klanten was het doel een eenvoudig, compleet en 
aantrekkelijk productaanbod te bieden. 

Om het effect van deze actie te maximaliseren, konden aanvankelijk alleen buitenlandse toeristen de visit.brussels 
Pass downloaden. In een volgende fase konden, afhankelijk van de beschikbare voorraad, ook Belgische (Waalse en 
Vlaamse) toeristen ervan profiteren. De actie werd ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne in 
volgende aangrenzende markten: Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en, in mindere mate, Spanje. 
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In totaal namen 149 partners deel aan de actie en werden 167.713 visit.brussels Passes gedownload. De passen die 
na 60 dagen nog ongebruikt waren, werden opnieuw aangeboden aan het publiek. Er werden 71.276 passen gebruikt 
op een totaal van 100.000, wat goed is voor een budget van 2.851.040 euro op een totaal van 4.000.000 euro. De rest 
van het bedrag dat voor deze actie werd uitgetrokken (1.148.960 euro), vloeide terug naar de kas van het Brussels 
Gewest. De communicatiecampagne, hoofdzakelijk de nieuwsbrieven, bereikte een publiek van gemiddeld 50.000 
mensen per week. In totaal stemden 47.219 mensen ermee in om informatie te blijven ontvangen van visit.brussels, 
wat een behoorlijke uitbreiding betekent voor de b2c-databank van de organisatie.

De partners die bij deze actie betrokken waren, kenden haar een gemiddeld tevredenheidscijfer toe van 9,11/10.

2) Communicatiecampagnes MICE/Vrijetijdstoerisme

De communicatie in het algemeen, en de campagnes in het bijzonder, hoorden tot de belangrijkste uitdagingen van 
2021. Het doel was bezoekers uit Brussel, België en aangrenzende regio's naar de bestemming te trekken, maar ook 
het aanbod te verrijken om de ervaring van inwoners en bezoekers nog beter te maken. 

a. Lokale, Belgische bezoekers en bezoekers uit aangrenzende regio’s naar Brussel brengen 

visit.brussels beschikte voor deze opdracht over een totaalbedrag van 1.750.000 euro. Dit bedrag maakte het 
mogelijk om via een reeks acties zowel een publiek van zakenreizigers (MICE) aan te spreken, als een publiek van 
vrijetijdsbezoekers. 

Wat betreft het vrijetijdstoerisme: na een eerste (zeer leerrijk) jaar van communicatie in 2020, waren de teams van 
visit.brussels ervan overtuigd dat de campagne voor 2021 vooral moest worden opgevat als een hefboom om de 
toeristische sector te activeren en te doen heropleven. 

De boodschappen aan de doelgroepen moesten uitnodigend zijn en waren niet enkel bedoeld om de aandacht te 
vestigen op de Brusselse toeristische partners, maar ook om de interacties om te zetten in echte conversies. De visit.
brussels Pass werd ontwikkeld in lijn met deze strategische basis.

In het kader van de promotiecampagne van de visit.brussels Pass, die vooral gericht was op het herstel van de 
toeristische partners, werden verschillende doelstellingen beoogd. Het doel was uiteraard de plaatselijke (Brusselse) 
bevolking aanmoedigen om actiever aan de activiteiten deel te nemen en ook Belgen uit andere delen van het land 
aan te trekken naar Brussel. Maar de visit.brussels Pass was ook bedoeld om mensen uit buurlanden aan te trekken. 

Deze doelgroepen moesten niet alleen worden geprikkeld: een van de belangrijkste opdrachten van de Pass was 
ook om hun vertrouwen te herstellen, dat klappen had gekregen door de wereldwijde pandemie. Tegelijkertijd had 
de campagne tot doel om de verschillende partners samen te brengen en hun een uitstekende zichtbaarheid te 
geven. Ten slotte was het de bedoeling om de hele economische sector van cafés en restaurants in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in de kijker te zetten.

Dit is de achtergrond van de imagocampagne met de slogan ‘Brussels is open’ (#brusselsopen), die Brussel wil 
promoten als een stad die, net als haar inwoners, open, warm en authentiek is. 

Er werden misschien aanzienlijke middelen ingezet om de doelgroep van vrijetijdsbezoekers aan te trekken, maar 
er waren evengoed veel acties gericht op zakenreizigers (MICE). Het doel daarbij was om Brussel te positioneren als 
een Europese hub voor hybride vergaderingen, dankzij toegankelijke digitale oplossingen. Onze hoofdstad biedt ook 
unieke mogelijkheden om te netwerken dankzij haar strategische positie als Europese hoofdstad en de aanwezigheid 
van talrijke internationale instellingen. Daarbij konden we dankzij het Brussels Health Safety Label stevige garanties 
bieden voor de veiligheid van de bezoekers, in de context van een pandemie die nog steeds aanhoudt.
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Om deze doelstelling te bereiken en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te positioneren als een Europese hub 
voor hybride vergaderingen, heeft visit.brussels diverse strategische middelen ingezet: publireportages en media-
aankopen in gespecialiseerde tijdschriften, affiches in buurlanden met een hoog MICE-potentieel (Frankrijk, 
Duitsland) en een digitale campagne. Met die laatste heeft visit.brussels mooie cijfers opgetekend, vooral tijdens de 
zomergolf, met name in Frankrijk en Duitsland (zichtbaarheid, clicks), zelfs al laaide de epidemie aan het einde van 
2021 opnieuw op, wat leidde tot een lichte daling van de efficiëntie.

Voor het uitvoeren van deze opdracht (lokale en Belgische bezoekers en bezoekers uit aangrenzende regio’s naar 
Brussel brengen, zowel in MICE- als in vrijetijdstoerisme) door visit.brussels was een budget nodig van 1.750.132 
euro.

b. Het aanbod stimuleren om de ervaring van de plaatselijke bevolking en bezoekers te optimaliseren

De gezondheidssituatie heeft specifieke behoeften doen ontstaan en de structurele veranderingen in de uitgedrukte 
behoeften in een stroomversnelling gebracht, zowel bij inwoners als bij bezoekers. Bovendien was Brussel niet de 
enige bestemming die in deze periode te lijden had en die hoopte op de terugkeer van de bezoekers zodra de situatie 
dat zou toelaten.

Met een enveloppe van 650.000 euro voor het uitvoeren van deze opdracht, stimuleerde visit.brussels dus de 
aanpassing en de verrijking van het aanbod om zo het Gewest in staat te stellen te voldoen aan de verwachtingen van 
inwoners en bezoekers en om een concurrentievoordeel te creëren (of te behouden).

visit.brussels heeft zijn inspanningen toegespitst op vier strategische krachtlijnen die de uitgaanssector, de kunst en 
cultuur, de toeristische en culturele consumptie en de restaurant- en cafésector nieuw leven willen inblazen.

In de eerste plaats was het de bedoeling de uitgaanssector te ondersteunen zodat inwoners en bezoekers de 
openbare ruimte weer volop konden benutten en een nieuwe impuls te geven aan het Brusselse nachtleven. Een 
intense mediacampagne werd uitgerold om feestelijke ‘Open Air’-evenementen te promoten, waarbij men Brussel 
kon ontdekken in openlucht op opmerkelijke plekken in het Gewest. De campagne had ook tot doel om de heropening 
van de clubs in oktober bekend te maken en kon rekenen op steun in de media en op de sociale netwerken. 

Hoewel het zomerseizoen laat op gang kwam, heeft de ‘Open Air’-campagne uitstekende resultaten geboekt. Ze 
hielp ook om vele partners te ondersteunen, zoals vK, Gay Haze, Rio Sensation, Deep In House, Rebel-Up, Catclub, 
ChatsNoir, Hangar, Bloody Louis, Forever Young, La Premice, les Jeux d'Hiver, Chez Ginette of Lefto presents.

De tweede strategische krachtlijn, met als titel ‘Kunstroutes in de openbare ruimte’, had tot doel om de aandacht te 
vestigen op kunst en cultuur in de openbare ruimte. Bedoeling daarbij was om in de 19 gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ‘coronaveilige’ routes in de openlucht te promoten. 

De uitbraak van de gezondheidscrisis onderlijnde het belang van een aanbod aan buitenactiviteiten. Brussel heeft 
een bijzonder rijk architecturaal en artistiek erfgoed, maar dit is niet altijd even vlot toegankelijk. In die optiek stellen 
geleide bezoeken, routes en spellen in de stad het grote publiek in staat dit erfgoed te ontdekken. 

Daartoe was het noodzakelijk om uitgestippelde wandelroutes te ontwikkelen met als thema publieke kunst. Deze 
routes werden in een eerste beweging geïmplementeerd op dragers zoals Google Maps en vervolgens op de kaarten 
die werden ontwikkeld voor de toekomstige website van visit.brussels. De tweede fase van dit project, wanneer het 
nieuwe platform beschikbaar is, zal extra multimedia-inhoud omvatten (geluidssporen, video's, archiefbeelden). Het 
project zet voorts een bredere samenwerking op touw met hub.brussels en Brussel Mobiliteit om de rondleidingen 
voor de valorisering van openbare kunst in het Gewest verder te ontwikkelen.

10 wandelingen zijn al beschikbaar. De wandelingen zijn beschikbaar op de website visit.brussels (https://visit.
brussels/nl/lists/art-in-the-city) en zijn rijkelijk geïllustreerd met foto's. Op de site wordt de nadruk erop gelegd dat de 
activiteit niet alleen gratis is, maar ook zeer veilig, aangezien ze zich volledig in openlucht afspeelt. Talrijke partners 
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namen deel aan deze actie en worden in het kader van deze routes gevaloriseerd, zoals het bedrijf Ecran, hub.brussels, 
Brussel Mobiliteit en alle culturele partners. Momenteel zijn een aantal aanpassingen in de maak, waaronder de 
beschikbaarheid van de verschillende routes in de vier talen (Engels, Nederlands, Duits, Frans). Zodra die operatie 
is voltooid, zal deze nieuwe tool door visit.brussels veel sterker worden ondersteund op het vlak van communicatie.

De derde strategische krachtlijn betreft de visit.Brussels Pass, die eerder in dit hoofdstuk al werd toegelicht. 

De vierde strategische krachtlijn, ten slotte, legde de nadruk op de ondersteuning van de ‘reca’-sector (restaurants 
en cafés) in het kader van de campagne ‘Brussel schuift (weer) aan tafel.’ In overleg met de Horecafederatie was het 
doel de communicatie over en de zichtbaarheid van deze sector, van de partners en van hun acties te versterken. In 
dit perspectief werd de nadruk gelegd op gastronomie om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken naar de Brusselse 
restaurants en cafés. Het evenement eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX opgezet om de campagne op gang te trekken, 
zorgde wekenlang voor promotie van de Brusselse gastronomie. Bovendien was de voorstelling van het aanbod 
gericht op de voorkeuren en gedragingen van de diverse doelgroepen.

Voorts werden in Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en Wallonië meerdere campagnes gevoerd om de bestemming 
en haar gastronomie te promoten (via publireportages in de gespecialiseerde en algemene pers). Ook in Gent was 
er samen met de sector van het uitgaansleven een specifieke actie gepland om een jonger publiek aan te spreken. 
Vanwege de gezondheidssituatie werd deze actie echter uitgesteld tot 2022. De belangrijkste bleven wel gehandhaafd 
voor het jaar 2021.

De realisatie, door visit.brussels, van deze opdracht - het aanbod versterken om de ervaring van inwoners en bezoekers 
te optimaliseren - vroeg een budget van 648.000 euro. 

3) Steunfonds

Als reactie op het compleet stilvallen van de toeristische en culturele activiteiten heeft visit.brussels in 2020 samen 
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vijf steunfondsen opgericht om de spelers in de sector te helpen om zich uit 
te rusten op het vlak van hygiëne, veiligheid en ‘touchless’ diensten, om hun digitale ontwikkeling te versterken, om 
het hoofd te bieden aan de crisis in de evenementensector, enzovoort.

In het verlengde van de acties die in 2020 waren uitgevoerd, heeft visit.brussels in 2021 een ondersteuningsactie 
opgezet die werd ondergebracht in twee specifieke fondsen, voor een totaalbudget van 1.000.000 euro: een 
financieel ondersteuningsfonds voor de ontwikkeling van een duurzaam en inclusief toeristisch aanbod, en een 
ondersteuningsfonds voor investeringen in digitale oplossingen.

De toegang tot deze fondsen verliep via de indiening van een dossier, en de aanvragen en projectoproepen werden eind 
2021 afgesloten. In 2021 werden 188 in aanmerking komende dossiers ingediend en 65 dossiers werden afgewikkeld.

- Fonds voor financiële steun voor de ontwikkeling van een duurzaam en inclusief toeristisch aanbod  

De gezondheidscrisis zette visit.brussels ertoe aan om anders te gaan denken over het model van toerisme dat het 
wil ontwikkelen en aanbieden aan bezoekers. Vóór de pandemie verwees het concept duurzaam toerisme naar de 
middelen die werden ingezet om het milieu te respecteren - door bijvoorbeeld de koolstofvoetafdruk te beperken - en 
om het welzijn van de burgers te bevorderen. 

Maar voortaan moet toerisme ook regeneratief en veerkrachtig zijn. Daarmee wordt bedoeld: een toerisme dat niet 
alleen respectvol is voor de stad en haar inwoners, maar bovendien een heuse toegevoegde waarde biedt voor de 
bestemming. Het gaat voorts om een toerisme dat veranderingen aankan en het vermogen heeft om te anticiperen, 
terug te kaatsen of zichzelf te transformeren. 

Ook de ontwikkeling van een inclusief cultureel en/of toeristisch aanbod is een prioriteit voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

visit.brussels wilde de toeristische en culturele sector steunen in deze dynamiek van transformatie van het toerisme via 
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een projectoproep gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame en inclusieve toeristische initiatieven. 
De organisatie beschikte daartoe over een voorlopig budget van 500.000 euro.

Voor de analyse van de projecten deed de organisatie een beroep op een panel van experts. Elke aanvrager mocht 
maximaal twee projecten indienen, waarbij de steun was afgetopt (tussen minimaal € 2.000 en maximaal € 20.000 
per dossier). 

Van de 99 ontvangen dossiers heeft de jury er 34 geselecteerd. Het gemiddelde bedrag van de aanvragen per dossier 
bedroeg € 14.705,88. De ingediende dossiers hadden betrekking op thema's zoals sociale inclusie en diversiteit, 
toegankelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit en groene ruimten. visit.brussels heeft in het kader van dit fonds een 
budget van € 458.871 gerealiseerd.

- Steunfonds voor investering in digitale oplossingen  

De ongekende crisis die alle spelers op vlak van toerisme en cultuur doormaken, heeft een aantal ingrijpende 
veranderingen in bezoekersgedrag en -verwachtingen drastisch versneld, met name op het gebied van digitalisering. 
In deze context, en voor het herstel van de Brusselse toeristische en culturele sector op langere termijn, is het 
absoluut noodzakelijk dat de verschillende sectoractoren weten in te spelen op de nieuwe verwachtingen. 

Een projectoproep - waarvoor visit.brussels beschikte over een voorlopig budget van 500.000 euro - had tot doel deze 
actoren te ondersteunen bij hun investeringen in duurzame digitale oplossingen. 

Die projectoproep, die was gepland in het kader van het herstelplan van visit.brussels, beoogde een drievoudig doel:

1. aanmoedigen en versterken van de digitalisering van het cultureel en toeristisch aanbod in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ;

2. verlenen van financiële steun aan de operatoren die bij dit initiatief betrokken zijn;

3. verbeteren van de bezoekerservaring en inspelen op de veranderende verwachtingen van de bezoekers.

Elke aanvrager mocht maximaal twee projecten indienen, waarbij de steun was afgetopt (tussen minimaal € 5.000 en 
maximaal € 20.000 per dossier).

Van de 89 dossiers die bij visit.brussels werden ingediend, selecteerde de jury er 31.  Het gemiddelde bedrag per 
dossier bedroeg € 16.129,03. De aanvragen omvatten een verscheidenheid aan projecten, zoals: IT-, audiovisuele en 
geconnecteerde apparatuur, digitaal stadsparcours/gamification, website/e-commerce/chatbot, digitale interactieve 
applicaties/systemen, interactieve/digitale kaarten, enzovoort. 

De uitgaven voor deze actie bedroegen 495.637 euro.

4) Duurzaamheid

visit.brussels zet zich in voor duurzaamheid: dit is een centrale doelstelling die in alle acties van de organisatie tot 
uiting moet komen. Het is de bedoeling het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
een voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid.

Ter verwezenlijking van deze strategische doelstelling werd een budget uitgetrokken van 50.000 euro en de teams 
van visit.brussels hebben een reeks acties uitgevoerd waarvoor de uitgaven 49.274,62 euro bedroegen.

In het kader van zijn herstelplan heeft visit.brussels de handen in elkaar geslagen met Pali Pali,een katalysator van 
culturele, sociale en solidariteitsprojecten, om twee fietshubs te ontwikkelen en zo te komen tot een beter onthaal 
van fietstoeristen en bezoekers die Brussel willen ontdekken per fiets. De geselecteerde sites voor de implementatie 
van deze fietshubs zijn See-U (Ixelles) (Elsene) en het Grand Hospice Pachéco (Brussel). Hors Catégorie, een vzw voor 
fietsbevordering, die haar hoofdactiviteiten heeft op de See-U-site, hielp Pali Pali bij de selectie van de projecten die 
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op deze site aanwezig zijn en trad op als tussenpersoon t.a.v. deze verschillende projecten om ze te integreren bij de 
opening van de fietshub in het Grand Hospice Pachéco.

Dankzij dit project konden twee unieke plaatsen worden gepromoot waar iedere stadsbewoner, -bezoeker of -reiziger 
op twee wielen fietsgerelateerde diensten, voorzieningen en activiteiten kan vinden. Het fietspunt Grand Hospice 
Pachéco valoriseert een ruimte in het centrum van de stad, omdat daar het leeuwendeel van het toeristische aanbod 
te vinden is; het fietspunt See-U ligt meer afgelegen van het centrum en richt zich op buurtbewoners, studenten en 
expats.

De volgende acties werden verwezenlijkt: 

- ontwikkeling van fietsknooppunten met Pali Pali en verschillende partners die bij het project betrokken zijn;

- promotie van begeleide fietstochten en fietsvriendelijke accommodatie, fietsgerichte publicaties, enzovoort;

- installatie van twee zuilen in de fietsknooppunten van 16 september 2021 tot 15 januari 2022, om de tevredenheid 
van de bezoekers te meten;

- uitwerking van een logo, een artikel over fietsknooppunten en een pagina over fietstoerisme op de website van 
visit.brussels;

- uitsturen van een persbericht;

- bewustmaken en informeren van de partners van visit.brussels in het kader van het programma Brussels Quality 
Academy;

- promotie in de publicaties  Le Petit Futé en Cyclo-Mag.

De bereikte resultaten: 

- er werd een krachtige actie uitgevoerd ter bevordering van het fietsaanbod van juli tot december (de 
oorspronkelijk alleen voor de zomer geplande actie werd verlengd); 

- bestaande fietsinitiatieven werden gebundeld, net als de promotie ervan (bestaande partners van de fietshubs 
en inschakeling van nieuwe partners, zoals organisaties voor geleide bezoeken);

- de fiets werd gepromoot als een actieve manier om Brussel te ontdekken;

- de aantrekkelijkheid van Brussel als fietsvriendelijke bestemming werd versterkt op lokaal en nationaal niveau 
(maar resultaten boeken op internationaal niveau was moeilijk);

- de bezoekers waren tevreden over de kant-en-klare fietservaring;

- er werd een strategie op middellange en lange termijn ingevoerd, in overeenstemming met de strategie en de 
doelstellingen van visit.brussels (segmentering, wijken, waarden, enzovoort), en er is de wil om deze actie ook na 
2021 een duurzaam karakter te geven.

De Grand Hospice Pachéco-hub was vijf dagen per week geopend, van woensdag tot zondag, om een zo breed 
mogelijk publiek te bereiken, ook mensen die de site in het weekend wilden bezoeken. De site verwelkomde veel 
nieuwsgierigen en dankzij de bekendheid van de vzw Hors Catégorie bestond een groot deel van de Brusselse 
bezoekers van deze hub uit mensen die al vertrouwd waren met de fietshub van de See-U-site. De andere bezoekers 
waren vooral toeristen, en de actie trok ook klanten aan van het openluchtcafé Jardin.

5) Digitalisering

De coronacrisis heeft een katalysatoreffect gehad op de digitaliseringsnoden van de sector. Deze digitalisering is een 
antwoord op de evoluerende klantverwachtingen, maar ook op de gezondheidsmaatregelen tegen het virus.
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visit.brussels moest zich dus aan deze nieuwe realiteit aanpassen en ook de sectoractoren helpen om zich toe te 
rusten.

Begin 2021 beschikte de organisatie hiervoor over een budget van 100.000 euro, met als doel om in het kader van 
haar opdrachten de digitale transformatie van de toeristische sector in gang te zetten. 

Tot de uitgevoerde acties behoorde de invoering van een nieuwe digitale tool, de ‘Venue Finder.’ Met deze tool kunnen 
b2b-klanten makkelijk locaties vinden voor een evenement, op basis van een reeks criteria en filters. Bovendien 
kunnen toeristen er makkelijker aanbiedingen mee vinden die voldoen aan hun verwachtingen en zich in de buurt 
bevinden (hotels, restaurants, ontspanning...).

Daarnaast werd ook een interactieve kaart gemaakt van Brussel. Ze geeft een handig visueel overzicht van de 
bezienswaardigheden en routes door de stad. De website van Bright Brussels, biedt de gebruikers een op maat gemaakte 
route om de lichtinstallaties van het festival te ontdekken, met daarbij ook informatie over bezienswaardigheden in 
de omgeving.

De uitgaven voor de realisatie van deze doelstellingen bedroegen 101.942 euro.

Voortzetten en versterken van het herstel van de toeristische sector in 2022

Het toeristische en culturele aanbod in stand houden en nieuw leven inblazen: dat zijn de prioriteiten van visit.
brussels voor het jaar 2022, in de context van een wereldwijde exit uit de gezondheidscrisis.

Om dit te bereiken wil de organisatie haar teams mobiliseren en hun inspanningen richten op vier strategische lijnen: 
analyseren van het gedrag van de bezoekers, blijven luisteren naar haar partners maar ook naar de bezoekers en 
haar personeel, en zich open opstellen voor de nieuwe toeristische paradigma's.

visit.brussels heeft nu een rode draad uitgezet die als leidraad zal dienen voor zijn acties in de loop van 2022. 
De organisatie wil voortbouwen op de ervaring die tijdens de crisis werd opgedaan om het publiek steeds meer 
adequate antwoorden te bieden.

Dit doel zal ze onder meer nastreven door verder in te zetten op de digitalisering van haar aanbod via de oprichting, 
in 2022, van een nieuw digitaal portaal en een transversale digitale dienst. Vanuit het bewustzijn van de nieuwe eisen 
die aan het toerisme worden gesteld, zullen de teams alles in het werk stellen om bij al hun activiteiten rekening te 
houden met duurzaamheid. Ten slotte zal visit.brussels, in het kielzog van de acties in 2021 en vanuit het bewustzijn 
van de essentiële troeven van het Gewest, met zijn centrale ligging in Europa en de aanwezigheid van talrijke 
internationale instellingen en verenigingen, al zijn energie aanwenden om Brussel een voortrekkerspositie te geven 
op de internationale markt voor hybride meetings.
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TRANSPARANTIE

De vzw visit.brussels past de omzendbrief toe van 18/09/2018 betreffende de toepassing van artikel 11 van de gezamenlijke ordonnantie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de 
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Het transparantieverslag voor het jaar 2022 bevat de bezoldiging van de bestuurders en de begroting die werd 
gerealiseerd in 2021.
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