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“It takes 20 years to build a reputation 

and five minutes to ruin it. If you think 

about that, you’ll do things differently.” 

- Warren Buffet 



˗ Even voorstellen

˗ Het belang van reviews

˗ Jouw presentatie op reviewsites

˗ Reageren op reviews

˗ Meer reviews ontvangen

˗ Volgende stappen

Programma



1/ EVEN 

VOORSTELLEN



˗ Doel: ontwikkelen toerisme (DMO) t.b.v. 

welzijn, welvaart en identiteit

˗ Doelgroep: verblijfstoerisme NL, BE en DE

˗ Netwerkorganisatie met betrokken 

partnernetwerk

˗ Maatschappelijk doel (geen winstoogmerk), 

maar marktgericht

Over VisitBrabant

VisitBrabant
KVL Oisterwijk



Dromen & 

Inspireren

1

Activeren

Oriënteren 

& Boeken

2

Overtuigen

Voorbereiden 

& Reizen

3

Motiveren

Bezoeken & 

Beleven

4

Besteden

Evalueren 

& Delen

5

Stimuleren

Customer journey

1. Verleiden  2. Tevreden  3. Herhalen

CUSTOMER JOURNEY
VisitBrabant





2/ HET BELANG VAN 

REVIEWS



Mensen die reviews schrijven zijn vooral negatief

˗ Waar

˗ Niet waar

Waardoor wordt jouw ranking op reviewsites bepaald?

˗ Gemiddelde score

˗ Actualiteit van de reviews

˗ Aantal reviews

˗ Alle voorgaande antwoorden

Even de kennis testen… quiztime! 



Je kunt beter niet op negatieve reviews reageren, omdat ze daardoor 

beter vindbaar zijn. 

˗ Waar

˗ Niet waar

Hoeveel % laat een review achter, als daarom gevraagd wordt? 

˗ 34%

˗ 68%

Even de kennis testen… quiztime! 





˗ Bijna 9 van de 10 gebruikt reviews in zoek- en boekproces

˗ 95% leest minimaal 7 reviews voor geboekt wordt

˗ Reviews worden vertrouwd als persoonlijke aanbeveling 

˗ < 4 sterren vaak niet in overweging meegenomen

˗ Van 7 naar 9 = 11% meer omzet

Waarom zijn reviews 

belangrijk?

TIP



˗ … als (veelal gratis) marketingkanaal:

het gaat vooral om de meelezer!

- … als tool voor verbetermanagement

Gebruik reviews…

TIP

Stimu-
leren

reviews

Feed-
back

bijhouden

Verbete-
ringen

Tevreden 
gasten

Betere 
reviews



1. Goede presentatie op reviewsites

2. Reageren op reviews

3. Meer reviews ontvangen

Drie opgaven voor 

reviewmanagement



3/ JOUW 

PRESENTATIE OP 

REVIEWSITES



Zou jij hier boeken? 



˗ In ieder geval op Google en TripAdvisor

˗ In 5 stappen:

1. Claim jouw bedrijfspagina

2. Plaats goede en actuele foto’s

3. Bied meertalige informatie

4. Stel alerts in 

5. Actualiseer regelmatig

Zorg dat je op de belangrijkste reviewsites goed 

gepresenteerd staat

TIP



Google Mijn bedrijf: 

˗ Google je bedrijfsnaam > nog niet door jou beheerd? 

Claim de pagina (of vraag toegang aan)

˗ Kijk ook op google.com/business

1. Claim jouw 

bedrijfspagina op Google

TIP



Zoek jouw bedrijf op TripAdvisor.com

˗ Zoek je bedrijfsnaam > nog niet door jou beheerd? 

Claim de pagina

1. Claim jouw bedrijfspagina 

op TripAdvisor

TIP



1. Claim jouw bedrijfspagina

2. Plaats goede en actuele foto’s

3. Bied meertalige informatie

4. Stel alerts in 

5. Actualiseer regelmatig

Geclaimd! En nu? 

TIP



4/ REAGEREN OP 

REVIEWS



Wat gaat goed en wat kan beter? 



˗ Reageer snel (<24 uur)

˗ Hoe slechter, hoe sneller

˗ Een slechte review is niet altijd slecht, maar …

˗ … blijft in Google wel bovenaan staan

˗ Reageer bij negatieve reviews altijd

˗ Raakt de review je? Wacht even met reageren

Tips bij het reageren op reviews



˗ Reviewsites investeren in tegengaan en verwijderen, wetgeving is 

aangepast, maar …

˗ … fake reviews bestaan

˗ Check de medewerker die aanwezig was

˗ Maak een melding 

˗ Reageer

Tips bij het reageren op reviews –

fake reviews



˗ Schrijf persoonlijk aan

˗ Bedank voor de review

˗ Niet defensief, maar open

˗ Word eigenaar van de oplossing én draag een oplossing aan / beschrijf 

genomen maatregelen

Onderdelen van een goede 

reactie (1)



˗ Reageer niet op ieder detail

˗ Benoem nogmaals positieve aspect(en) en eindig altijd positief

˗ Bied eventueel contactmogelijkheid

˗ Onderteken persoonlijk

Onderdelen van een goede 

reactie (2)



˗ Geen copy-paste

˗ Reactie op negatieve review heeft 

positief effect op potentiële gasten

˗ Reactie op een goede review? > 

blije gast wordt loyale gast

Nog enkele tips bij het 

reageren op reviews



Gemiddelde reviewscore + 

aantal reviews + 

actualiteit reviews = 

ranking op reviewsites



5/ ZORG VOOR MEER 

REVIEWS



˗ Durf te vragen

˗ Maak het makkelijk

˗ Wacht niet te lang

˗ Verwijs naar specifieke reviewsites

˗ Vraag gerust via meerdere kanalen

Tips voor meer reviews



Hoe dan? Een paar voorbeelden 



6/ VOLGENDE 

STAPPEN



˗ Claim en update jouw pagina’s

˗ Zorg voor meer reviews & reageer  

erop

˗ Zet reviews terugkerend op de 

agenda

˗ Volg de gratis online training ‘Aan 

de slag met reviews!’ –

visitbrabant.com/elearning

En nu?



˗ Kijk op visitbrabant.com/partners

˗ Meld je aan voor onze gratis 

nieuwsbrief 

˗ Neem gerust contact op via 

ankiejoos@visitbrabant.com

Samen maken we Brabant! 

Meer weten?

mailto:ankiejoos@visitbrabant.com


BEDANKT & 

TOT SNEL
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