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Toerisme vandaag in de wereld en in Leuven

BELEVING EN
VERBINDING ALS
DRIJFVEER VAN HET
VERBLIJFSTOERISME
Steeds meer citytrippers laten de klassieke
bestemmingen voor wat ze zijn. Ze trekken liever naar
compacte steden op mensenmaat, dikwijls dichter
bij huis. Een verblijf dat aansluit bij hun persoonlijke
interesses en passies geniet de voorkeur. Ze willen
een plek echt meemaken en zijn op zoek naar nieuwe,
verrijkende belevenissen. Sinds de coronapandemie is
dat verlangen naar actief, bewust reizen alleen maar
toegenomen. We reizen vandaag meer dan ooit om
ervaringen op te doen die echt iets betekenen en die
onszelf veranderen. Contact met lokale mensen hoort
daarbij. Je verbonden voelen met anderen geeft
energie en een rijker gevoel.
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‘In toerisme draait
vandaag alles om
beleving‘
Deze ontwikkelingen passen bij de koers die Visit
Leuven al geruime tijd vaart. Ons doel is om Leuven
als citytripbestemming duurzaam op de kaart te
zetten, vanuit een langetermijnvisie en met respect
voor de identiteit en de draagkracht van de stad. We
richten ons op bezoekers die echt iets bijdragen aan
Leuven, die de stad in de diepte willen verkennen, als
koppel, gezin, familie of vriendengroepje. Wie in een
klein gezelschap reist, kan persoonlijk contact leggen
met bewoners, ondernemers en lokale partners. Zo
wordt een verblijf waardevol voor alle betrokkenen.
Bij alles wat we doen, stellen we de vraag: wordt
iedereen er op langere termijn beter van?
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ONZE MISSIE

WE ZETTEN LEUVEN DUURZAAM
ALS CITYTRIPBESTEMMING
OP DE KAART.
WE BOUWEN MEE AAN HET IMAGO
VAN DE STAD EN MAKEN VAN
LEUVEN EEN AANTREKKELIJKE PLEK
OM TE BEZOEKEN.
EEN VERBLIJF IN LEUVEN
IS WAARDEVOL VOOR ALLE
BETROKKENEN: BEWONERS,
BEZOEKERS EN ONDERNEMERS.
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We schrijven met Visit Leuven mee aan het grotere
verhaal van de stad. Dat doen we met alle andere
stadsdiensten en met vele externe partners
samen. Aan elk facet van de stad wil Visit Leuven
meebouwen, en iedereen kan meebouwen aan de
stad als citytripbestemming. Zo maken we van Leuven
een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en
te bezoeken, en bouwen we samen aan een ijzersterk
stadsimago, zowel in binnen- als buitenland.

© Karl Brun

LEUVEN BELEVEN,
TUSSEN EN MET BEWONERS
Corona heeft het verblijfstoerisme grondig door
elkaar geschud. In het segment van de citytrips,
waarop Visit Leuven zich richt, vielen de hardste
klappen. Nochtans geniet de stad vandaag meer
bekendheid als citytripbestemming en is ons aanbod
voor nationale en internationale verblijfsbezoekers
verbreed en verbeterd.
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Ook zijn we met meer ondernemers en partners dan
ooit. Dat Leuven toch nog een verborgen parel blijft,
zien we als een troef. Onze stad ontdek je niet tussen
de toeristen, maar tussen en met haar bewoners.
Belevingen die verwondering opwekken, inspirerende
verhalen en een persoonlijk onthaal horen bij zo een
geheimtip en zijn de fundamenten van onze werking.
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De volgende jaren richten we ons helemaal op die
drie aspecten. Bij de invulling ervan laten we ons
leiden door het Stadsmanifest, dat we vertalen naar
de wereld van het toerisme. Leuven stellen we daarbij
voor als stad van traditie in innovatie. We zijn altijd al
vernieuwend geweest, een stad van knappe koppen.
Dat zie je aan ons erfgoed en onze universiteit.
Dat merk je aan onze leidende rol in onderzoek en
ontwikkeling. Met humanisten als Erasmus, More en
Vesalius gaf Leuven al in de 15de en 16de eeuw de toon
aan. Zij gaven ons een nieuwe visie op de samenleving,
zorgden voor economische bloei en welvaart en lieten
ons de wereld ontdekken als vrije, creatieve mensen.
Vandaag buigt Leuven zich met dezelfde open en
nieuwsgierige mindset over de uitdagingen van nu en
de toekomst. De stad bouwt verder op haar traditie
in innovatie met baanbrekende research in domeinen
als de geneeskunde en de nanotechnologie, en met
kritisch denken over de stedelijke samenleving van
vandaag.
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Vier waarden zijn onlosmakelijk verbonden met deze
traditie in innovatie. Ze zijn richtinggevend voor het
verblijfstoerisme in Leuven. Ze geven aan wat we
belangrijk vinden en hoe we wensen dat onze partners
Leuven mee uitdragen. Ze zijn het fundament van onze
identiteit - onze traditie in innovatie - en onlosmakelijk
verbonden met onze spirit.
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KERNWAARDEN

Gastvrij

We staan onbevangen in de wereld, open voor iedereen.
Wie in Leuven aankomt, krijgt een warm welkom en voelt de
jonge, positieve vibes van de stad. Elke bezoeker mag de stad
meteen zijn thuis noemen.

Gedreven

We zijn geëngageerd en pakken uitdagingen op een
innovatieve manier aan. We gaan niet voor het halve werk,
maar hebben oog voor detail en aandacht voor duurzaamheid
in alles wat we doen.

Baanbrekend

Wij durven. Wij durven dromen en proberen graag nieuwe
ideeën uit. Wij willen jong van hart en geest blijven en dat
laten we graag voelen aan iedereen die de stad bezoekt.

Samen

We verbinden bezoekers, inwoners, ondernemers en talenten.
In Leuven ontwikkelen zich nieuwe ideeën en acties op het
snijpunt van kennis, economie, creativiteit en samenleven.
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We blijven met Visit Leuven inzetten op erfgoed,
bier, kennis en kunst. In die domeinen willen we onze
lange traditie in innovatie volop tonen. Cross-overs
tussen deze domeinen kunnen erg vernieuwend
zijn en moedigen we daarom aan. De nationale en
internationale bezoekers die we graag zien komen,
houden ervan. Ze laten zich graag verrassen, zijn
nieuwsgierig en gepassioneerd. We willen mensen
aantrekken die onze stad graag in de diepte
verkennen en houden van een goed gesprek over
onze universiteit, kunst of bier.

ERFGOED, BIER, KENNIS EN KUNST
BLIJVEN ONZE PIJLERS.
WE MOEDIGEN VERNIEUWENDE
BELEVINGEN EN VERHALEN IN AL
DEZE DOMEINEN AAN.
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Uitgangspunt

SAMEN MAKEN
WE DE STAD
Visit Leuven wil haar partners inspireren, verbinden
en ondersteunen. We faciliteren de samenwerking,
ondersteunen met digitale tools waar dat nuttig is,
houden via onderzoek een vinger aan de pols, en
zetten maximaal in op duurzaamheid.

© Toerisme

Iedereen die zich in de identiteit en waarden van
de stad en Visit Leuven herkent, kan onze partner
zijn. We denken aan de vele handelaars en bedrijven
die voor dynamiek en innovatie zorgen, en aan onze
universiteit. Maar ook Leuvenaars, die van hun stad
houden en ze door en door kennen, zijn geschikte
partners. Zij zijn een geweldige bron van authentieke
ervaringen en verhalen, en daar willen we de volgende
jaren meer mee doen.
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De Vlaamse kunststeden, Toerisme Vlaams-Brabant
en Toerisme Vlaanderen zijn onze strategische partners.
Met Toerisme Vlaanderen delen we de visie dat reizen
geen doel op zich is, maar een middel om aan een
betere samenleving te werken. Die duurzame visie uit
zich in een aanpak die goed is voor iedereen op langere
termijn, zowel bewoners, bezoekers als ondernemers.
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ALLES WAT WE DOEN,
DOEN WE SAMEN
MET ONZE PARTNERS.
WE INSPIREREN EN
VERBINDEN ZE, ONDERSTEUNEN
HEN WAAR NODIG EN DELEN
KENNIS EN EXPERTISE.

Als digitalisering onze duurzame ambitie, onze
partnerships en onze identiteit en waarden ondersteunt,
omarmen we ze graag. Enerzijds zijn onze digitale
inspanningen gericht op een zo efficiënt mogelijke
samenwerking met onze partners. Anderzijds willen we met
digitale tools onze bezoekers inspireren en informeren.
Ze kunnen ons onthaal ondersteunen en ons helpen om
aanwezig te zijn waar en wanneer onze bezoekers ons
nodig hebben: vóór, tijdens en na een bezoek aan de stad.
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‘In Leuven mag
iedereen zichzelf
zijn, dat is evident‘

Als we straf en innovatief uit de hoek kunnen
komen met een digitale oplossing, zullen we dat
zeker doen. Maar we zien een bezoek aan Leuven
toch ook als een digitale detox, goed voor lichaam
en geest. Wat uiteindelijk telt, is de kwaliteit van
de bezoekersbeleving. Die moet doorheen de hele
visitor journey kloppen met waar we voor staan.
Om die visitor journey, de bezoekersbeleving en de
return voor de stad beter te begrijpen, doen we aan
onderzoek. Via data-analyse monitoren we onze koers
en verwerven we nieuwe inzichten die ons kunnen
helpen bij de verdere ontwikkeling van Leuven als
duurzame citytripbestemming.

17

Visienota_2022_new.indd 17

12/04/2022 10:00

© Toerisme Leuven

Visienota_2022_new.indd 18

12/04/2022 10:01

Werking

FASCINERENDE
BELEVENISSEN,
PAKKENDE VERHALEN
EN EEN WARM ONTHAAL
De werking van Visit Leuven is gericht op de stad
als totaalervaring: een ervaring van fascinerende
belevingen, pakkende verhalen en een persoonlijk
onthaal. We werken aan de Leuven experience, de
beleving van de unieke mix van eeuwenoude sfeer en
jonge energie, van kosmopolitische vibes in een stad op
mensenmaat. Als bezoeker word je ondergedompeld
in deze sfeer en voel je meteen verwondering en
bewondering voor deze plek en haar bewoners.
Deze ervaring grijpt aan en doet daardoor spreken
over de stad. Zo is de Leuven experience de motor
voor stadsverhalen, die onze uitstraling versterken
en die aanzetten tot (herhaal)bezoeken. De Leuven
experience is daarom de drijfveer van onze werking.
19
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DRIE SOORTEN
BELEVINGEN
Die soorten belevingen dragen bij tot de Leuven
experience: 365 heroes, small heroes, en heroes.
Voor de Leuven experience zijn ze allemaal even
belangrijk.
> 365 heroes zijn onmisbaar voor de dagdagelijkse
beleving van de stad. Het zijn onder meer onze
winkels, cafés, restaurants, pleinen, parken,
monumenten, musea, kerken en abdijen. Zij zorgen
voor de typische Leuvense sfeer, net als het fietsen in
de stad, onze talrijke festivals, sportevenementen, het
Leuvense zomer- en winteraanbod, onze bewoners
en studenten. Zonder 365 heroes hebben andere
belevingen geen zin. Zij zijn de ziel van Leuven.
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> Small heroes zorgen ervoor dat Leuven blijft verrassen
en bezoekers altijd een reden hebben om terug te
keren. Het zijn nieuwe initiatieven van dynamische
organisatoren en samenwerkingsverbanden eigen
aan een universiteitsstad. Ze starten vaak kleinschalig,
maar wekken al snel internationale belangstelling.
Leuven Innovation Beer Festival en Artefact zijn goede
voorbeelden van small heroes die de identiteit en de
waarden van de stad uitdragen.
> Heroes zijn internationale topevenementen. Zij werken
als een hefboom voor de reputatie van de stad en geven
ons verblijfstoerisme een boost op lange termijn. Typisch
voor deze toppers is dat ze op zichzelf een reden vormen
om naar Leuven te komen. Ze doen de hele stad opleven.
And&, Utopia en Knal! waren toppers. In 2025 zal
600 jaar universiteit de stad op de kaart zetten en we zijn
kandidaat Europese culturele hoofdstad 2030.
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DE LEUVEN EXPERIENCE
VORMT DE MOTOR
VAN ONZE WERKING.
HET IS DE INTENSE
TOTAALBELEVING VAN
DE UNIEKE SFEER VAN LEUVEN.
HOE STERKER DE ERVARING
EN VERWONDERING,
HOE ENTHOUSIASTER DE
BEZOEKER DIE ZAL DELEN MET
ZIJN OF HAAR OMGEVING.
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AUTHENTIEKE STADSVERHALEN
EN HUN VERTELLERS
Verhalen vertellen wie we zijn, wat we betekenen,
en hoe we in de wereld van vandaag staan.
Verhalen geven kleur en betekenis aan de stad.
Vertellers van straffe verhalen die onze identiteit en
waarden weerspiegelen, beschouwen we dan ook
als ambassadeurs. Het zijn bewoners, studenten,
proffen, handelaars, chef-koks of andere talenten uit
Leuven. Verhalen, recht uit hun leven gegrepen, zijn
altijd authentiek. Ook werken we met professionele
ambassadeurs samen, zoals internationale bloggers,
influencers, journalisten en de professionele reissector.
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FASCINERENDE VERHALEN
VAN BEWONERS, BEZOEKERS EN
ONDERNEMERS VERTELLEN WIE
WE ZIJN EN VERSTERKEN ZO DE
UITSTRALING VAN LEUVEN.
WIJ PIKKEN INTERESSANTE
VERHALEN OP EN VERSPREIDEN ZE.
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‘Een verhaal dat
mensen emotioneel
raakt, kan zich
snel en spontaan
verspreiden‘

Visit Leuven pikt interessante verhalen van bewoners,
bezoekers en ondernemers op, verrijkt ze en verspreidt
ze via de eigen kanalen of die van partners. We
bouwen gestaag verder aan een netwerk van sterke
(inter)nationale partners om onze verhalen wereldwijd
meer weerklank te geven. Deze partners maken
Leuven bekend en dragen fors bij aan ons imago. Een
voorbeeld van onze inspanningen is de European Best
Destination Award die Leuven in 2022 ontving.

26

Visienota_2022_new.indd 26

12/04/2022 10:01

We zetten campagnes in om verhalen over Leuven
en evenementen in de stad bij ons publiek van
verblijfsbezoekers te vertellen. Deze campagnes zijn
actiegericht: we willen dat mensen meer over de stad
leren door op een link te klikken, een post over hun
verblijf in de stad delen of een hotel te boeken.
We richten ons in deze campagnes tot de
gemotiveerde, nieuwsgierige reiziger die houdt
van cultuur, frisse ideeën, nieuwe kennis en het
stadsleven. Binnen die grote groep onderscheiden we
verschillende passiegroepen, die we met specifieke
verhalen aanspreken, zoals liefhebbers van polyfone
muziek of ambachtelijke bieren. Daarnaast bakenen
we ons terrein geografisch af. We focussen op
verblijfsbezoekers uit eigen land, de buurlanden,
Spanje en op expats. Als het relevant is, richten we
ons ook op andere regio’s.
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DE REIZIGER DIE BIJ ONZE
STAD PAST IS NIEUWSGIERIG
EN HOUDT VAN CULTUUR,
FRISSE IDEEËN, NIEUWE KENNIS
EN HET STADSLEVEN.
WE FOCUSSEN OP
VERBLIJFSBEZOEKERS UIT
EIGEN LAND, DE BUURLANDEN
EN SPANJE.
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EEN WARM EN
PERSOONLIJK ONTHAAL,
OP ELK MOMENT
Waar en wanneer bezoekers ook toekomen in Leuven,
ze mogen onze stad meteen hun thuis noemen.
We zijn een gastvrije, warme stad. Een stad van de
wereld, met een grenzeloos vertrouwen, waarin
meer dan 170 nationaliteiten zich verbonden voelen.
Compact maar kosmopolitisch. Geen exclusieve
maar een inclusieve reisbestemming. Een stad op
mensenmaat, waar iedereen zichzelf mag zijn.

© Kevin Fai

Het onthaal van onze bezoekers moet die open
houding uitstralen. We zetten daarom sterk in op
persoonlijk contact en verwelkomen bezoekers als
het kan in hun eigen taal. Dat doen we in
samenwerking met onze professionele partners en
onze inwoners. Ons brede onthaalnetwerk omvat de
kennis- en cultuursector, de bezienswaardigheden,
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de horeca- en handelszaken en de taxichauffeurs,
Leuven-kenners, … Samen zorgen zij voor de
menselijke touch in ons onthaal, wat past bij een
stad op mensenmaat. Zij luisteren naar onze
bezoekers, spelen in op hun specifieke vragen en
maken zo het verschil. Visit Leuven ondersteunt
hen in deze rol.
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WE VERWELKOMEN
IEDEREEN IN ONZE STAD.
WE ZETTEN STERK IN OP EEN
PERSOONLIJK ONTHAAL,
OP MAAT VAN ONZE BEZOEKER.
ONS EIGEN BEZOEKERSONTHAAL
IS DE KERN VAN EEN BREDER
ONTHAALNETWERK VAN
PARTNERS EN INWONERS.
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‘Leuven verbindt
het warme en het
slimme, het lokale
en het internationale‘
Naast het stadhuis komt een nieuw bezoekersonthaal:
hét startpunt en de uitvalsbasis voor een bezoek aan
de stad. We zullen er nog meer de kaart van een warm,
persoonlijk onthaal trekken. We zullen er ontmoetingen
stimuleren, bezoekers prikkelen om meer te beleven dan
gepland, en we gaan er innovatieve toepassingen en
nieuwe belevingen aanbieden. Het is onze ambitie om
er menselijke en digitale dienstverlening hand in hand te
laten gaan. We willen er bezoekers meteen in de Leuven
experience onderdompelen, in onze onnavolgbare mix
van traditie in innovatie en alles wat daarbij hoort.
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INTERNE
ORGANISATIE
Visit Leuven is net als de stad voortdurend in
beweging. We zijn een flexibele organisatie en
kunnen ons snel aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Waar nodig sturen we onze werking
bij, versterken we partnerships of gaan we nieuwe
samenwerkingsverbanden aan.

Onze organisatie en de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van individuele
medewerkers zijn gericht op onze kernactiviteiten,
op de samenwerking met onze partners en op het
uitdragen en bewaken van de Leuvense identiteit
en onze kernwaarden.
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VISIT LEUVEN IS EEN FLEXIBELE
ORGANISATIE, DIE FOCUST OP
EEN STERKE PARTNERWERKING.
SAMEN BOUWEN WE AAN
DE LEUVEN EXPERIENCE,
CREËREN EN VERSPREIDEN
WE STADSVERHALEN EN HETEN WE
BEZOEKERS WELKOM IN DE STAD.
SAMEN ZETTEN WE ZO LEUVEN
ALS CITYTRIPBESTEMMING
OP DE KAART.
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Onze voornaamste opdracht is het initiëren en
stimuleren van betekenisvolle belevenissen, het
cureren en verspreiden van de juiste verhalen, en het
organiseren van een kwalitatief, persoonlijk onthaal.
Onze partners zijn daarbij onmisbaar. Of het nu gaat
om professionele organisaties of bewoners: we willen
ze inspireren, stimuleren, ondersteunen en versterken.
De Leuvense identiteit en waarden, vertaald naar de
wereld van het toerisme, lopen als een rode draad
doorheen dit werk. Ze zijn begin- en eindpunt van
onze werking.
Om onze interne werking, onze dienstverlening en
de samenwerking met onze partners zo vlot mogelijk
te laten verlopen, zetten we in op een mix van
digitalisering, persoonlijk contact en begeleiding. Met
die mix leggen we de basis voor een optimale ervaring
van bezoekers aan de stad.
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v.u. Denise Vandevoort, schepen van Toerisme

www.visitleuven.be
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