
JE KLANTEN INSPIREREN MET JE STUDIEREIS

EEN UITGEWERKT VOORBEELD



Een studiereis is de ideale gelegenheid om je klanten te inspireren. Maar hoe doe je dat dan?

Stap 1: Brainstormen vóór de reis

De belangrijkste stap is om voor de reis na te denken hoe je je klanten wil inspireren en welke beelden je 
daar voor nodig hebt. Sla je deze stap over dan vergeet je gegarandeerd een aantal belangrijke beelden te 
nemen en kom je thuis met een onsamenhangend verhaal. 

• Hoe inspireren: een grappig verhaal vertellen, de avonturen van een collega die mee is vertellen, 
werken met een rode draad (zoals de flamingo in het voorbeeld)… 

• Welke beelden heb ik daarvoor nodig? Waar en wanneer kan ik leuk materiaal verzamelen? 
Maak een kort schema op van de reis en op welke momenten je beelden wil maken. 

Maar… hou ook niet te veel vast aan je planning. Op reis gebeuren altijd onverwachte dingen die de moeite 
zijn om op te nemen in je verhaal. 

Stap 2: Het nemen van de beelden op reis

Zorg dat je steeds je camera bij de hand hebt. 



Stap 3: Bij thuiskomst: welke beelden heb ik en wat doe ik er mee? 

Het lukt niet altijd om alle beelden te verzamelen die je in gedachten had. Zo ben je bijvoorbeeld gehaast 
en heb je geen tijd om beelden te nemen op de luchthaven. 

Bekijk je schema van voor de reis en kijk welke beelden je uiteindelijk hebt kunnen maken. Maak een 
nieuw schema op met de beelden die je hebt. 

Denk na wat je met deze beelden kan doen. Heb je voldoende beeldmateriaal dan kan je bijvoorbeeld een 
‘serie’ maken en elke week een anekdote vertellen van je studiereis.

Maak een korte planning op van de verschillende verhalen die je wil maken. 

Stap 4: Het maken van je verhalen 

Maak de verhalen die je gepland hebt en deel ze met je klanten. 
Zo kan je bijvoorbeeld een video maken met de leukste momenten van je reis. (zie voorbeeld)



EEN UITGEWERKT VOORBEELD

Op medisch congres / city-trip naar Lissabon



1. BRAINSTORMEN VOOR DE REIS

OP DE LUCHTHAVEN

• Het bord met de vluchten in de 
vertrekhal 

• De landingsbaan 
• ‘Relaxen’ op de luchthaven: ontbijten, 

een boek lezen…

• Iemand die piano speelt
• De loopband naar de gates 
• Op het vliegtuig klaar voor vertrek
• Vliegen in businessclass 

IN HET HOTEL

• De ontvangst aan de receptie 
• De hotelkamer 
• Het uitzicht op het balkon 
• Het restaurant: ontbijtbuffet, lekkere 

cocktail… 

OP HET CONGRES

• Het podium
• Tijdens de presentatie

OP DE BESTEMMING

• Aankomst in Lissabon 
• De cable car (ook foto’s van erin) 
• Wijk Bairro alto: de vele trappen
• Reisgids van Lissabon met op de 

achtergrond een mooi uitzicht 
• Ontdekkingen tijdens de reis 
• Unieke ontmoetingen

ACTIVITEIT: WANDELING DOOR BELEM

• Langs het water
• Op een terrasje
• Torre de Belem
• Pasteis de Nata
• De gids 
• Sfeerbeelden tijdens wandeling 

THUIS / ONDERWEG

• Voorbereidingen voor de reis
• Valies maken: kan alles erin? 
• Onderweg naar… 



2. TIJDENS DE REIS: BEELDEN VERZAMELEN



3. NA DE REIS: WELKE BEELDEN HEB IK EN WAT DOE IK ER MEE?

OP DE LUCHTHAVEN

• De landingsbaan 
• ‘Relaxen’ op de luchthaven: ontbijten, 

een boek lezen…

• Iemand die piano speelt
• De loopband naar de gates 

IN HET HOTEL

• De hotelkamer

OP HET CONGRES

• Het podium
• Tijdens de presentatie

OP DE BESTEMMING

• De cable car (ook foto’s van erin) 
• Wijk Bairro alto: de vele trappen
• Reisgids van Lissabon met op de 

achtergrond een mooi uitzicht 

ACTIVITEIT: WANDELING DOOR BELEM

• Langs het water
• Op een terrasje
• Torre de Belem
• Pasteis de Nata
• Sfeerbeelden tijdens wandeling 

THUIS / ONDERWEG



4. EINDRESULTAAT: VIDEO

 Klik op de 
afbeelding om de 
video te bekijken

https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/toerisme-en-recreatiemanagement
https://drive.google.com/open?id=1tf8HwrRGhtBF153gN0NQh3n_XMlCmPEK

