
Hoe moet de reissector omgaan met 
veranderende behoeften?  

PXL-Toerismeopleiding trekt uit op 
onderzoek 

 

De opleiding Toerisme en recreatiemanagement van Hogeschool PXL gaat de reisbehoeften van de 

generaties X en Y onderzoeken. De leeftijdsgroep van mensen geboren tussen 1960 en 1995 zal 

binnenkort de grootste groep reizigers vormen. 

Deze generaties zijn in een andere wereld opgeroeid dan de huidige toeristen. Ze hebben 

een grotere digitale kennis, koesteren andere verwachtingen van het leven en ervaren 

werken en vrije tijd op een andere manier dan hun (groot-)ouders. Trendwatcher Herman 

Konings is het helemaal eens met bovenstaande stelling. “Vooral de Millennials- een 

populaire term die gebruikt wordt om te verwijzen naar de generatie Y-, herschrijven de 

jeugdcultuur. Als je hen begrijpt, begrijp je  alle generaties!  Als voorbeeld haal ik graag de 

hotelgroep Accor aan. Zij geven toe dat babyboomers tot voor kort zonder moeite een 

verblijf bij hen boekten, maar stilaan afhaken en  AirBnB raadplegen. Deze trend is te 

verklaren door de invloed die hun kinderen op hen uitoefenen. Zij willen immers niet weten 

van ‘duffe en voorspelbare’ hotelkamers, maar gaan liever met de locals op stap om ‘little 

hidden secrets’ te ontdekken.”  

Is de logiessector klaar om deze nieuwe generaties reizigers te ontvangen? Wat verwachten 

de generaties X en Y van een vakantie? Welke beleving kiezen ze? Welke customer journey 

volgen ze? En hoe kan de logiessector hierop inspelen?  

Op vraag van de reissector, zullen de studenten van de opleiding Toerisme en 

Recreatiemanagement van Hogeschool PXL een tweejarig onderzoek voeren om een 

antwoord op deze vragen te formuleren.  

Volgens Frederique Meertens, general manager Radisson Blu en Park Inn Hasselt is een 

grondige studie naar deze generaties een prioriteit. “Ik kijk in het bijzonder uit naar de 

conclusies omtrent de gewenste beleving en de normen en waarden die tijdens een verblijf 

voor onze gasten belangrijk zullen worden. Dankzij dit onderzoek krijgt de logiessector de 

kans om niet alleen het aanbod, maar ook de communicatie op maat van deze nieuwe 

generaties te ontwikkelen.”  

Peter Geurden, CEO van Different Hotels, kan dit enkel beamen: “Als de hotelsector zichzelf 

au sérieux wil nemen, dan moeten de hotels die generaties door en door kennen en hen net 

dat beetje meer aanbieden dan zij verwachten.” 



De PXL-opleiding Toerisme en Recreatiemanagement is met dit onderzoek niet aan haar 

proefstuk toe en voert  vandaag al diverse onderzoeken. Zo bestuderen de studenten, 

samen met het kenniscentrum van Toerisme Limburg en de Regionale Landschappen, het 

wandelgedrag en het profiel van de wandelaars in Limburg. Een vergelijkbaar onderzoek 

werd in de periode 2012-2014 uitgevoerd. In het kader hiervan spraken de studenten tijdens 

focusgesprekken met diverse logiesuitbaters over innovatieve wandelproducten en -trends. 

Concurrerende wandelregio’s werden daarnaast aan een grondige analyse onderworpen.  

Tot slot werkt Hogeschool PXL mee aan de professionalisering van kleinschalige logies van de 

provincie Limburg en aan een onderzoeksproject waarin de impact van toekomstig 

wijntoerisme centraal staat. 
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Over Hogeschool PXL 

Hogeschool PXL heeft het meest diverse aanbod in Limburg. Binnen 7 departementen en 2 schools of 

arts organiseert ze 22 basisopleidingen (19 bachelors en 3 masters) en 24 afstudeerrichtingen. Met 

vele postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen, na- en bijscholingen, congressen en 

seminaries is Hogeschool PXL toonaangevend in levenslang leren. De 100.000 jaarlijkse bezoekers 

van PXL-Congress bewijzen dit. Ook in praktijkgericht onderzoek staat Hogeschool PXL ten dienste 

van het werkveld. De 10 expertisecentra van PXL-Research zijn gekend om hun vraaggestuurde no-

nonsense aanpak. Met de Universiteit Hasselt werkt Hogeschool PXL doorgedreven samen in de 

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. Hogeschool PXL heeft vestigingen in Hasselt, 

Diepenbeek en Genk, en is een tweede thuis voor ruim 8.200 studenten en 1.041 personeelsleden 

www.pxl.be 
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