
Ontdekking bij de Vlaamse overheid 
Petra en Wenhui                                                                                  

Eerste dag 

Op maandagochtend gingen we met z’n achten naar het Vlaamse Departement Buitenlandse 

Zaken in Brussel. We waren verbaasd dat er tot nu toe nog geen Instagram account voor het 

VDBZ, hoewel de officiële Twitter en Facebook al lang hebben bestaan. Dus, een goeie kans 

voor ons! We hebben daar even over gesproken en beslisten dat een van de twee 

opdrachten was om twee berichten voor het VDBZ te posten, door het account 

@Devlaamseambtenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eendaagse sociale media groep bestaat uit vier studenten van verschillende uithoeken 

van de wereld: Lara, Salome, Petra en Wenhui. Nadat we de opdracht hadden gekregen, 

hielden we een korte vergadering over de inhoud van de berichten. Ons doel was om het 

publiek door ons lens over het VDBZ meer te kunnen weten. We gingen buiten van het 

kantoor om materialen te verzamelen. We maakten een voorstelling filmpje van onze groep 

en ook andere mooie foto’s van het interieur van het Herman Teirlinckgebouw. In de 

namiddag werden ze succesvol geüpload naar het account met de hulp van mv Camille. We 

hebben allemaal goed gedaan!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tweede dag  

Onze tweede dag bij het Departement Buitenlandse Zaken begon in het Errerahuis waar we 

zeer verwelkomd waren. We hebben de opdracht gekregen om met Mevrouw Tine 

Vandermeersch een interview te maken over het toerisme in Vlaanderen. Mevrouw 

Vandermeersch is verantwoordelijk voor de communicatie binnen het Toerisme Vlaanderen 

dus ze kon ons heel veel cijfers en gegevens dienen in dit thema. Op deze website kan je ook 

deze cijfers zien: https://www.toerismevlaanderen.be/cijfers  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar hebben circa 14 miljoen mensen Vlaanderen bezocht. Deze mensen kwamen 

vooral uit Nederland, Frankrijk, de Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De top associaties van 

de buitenlandse toeristen als ze het woord België horen zijn: haven, kanaal, strand, 

natuurlijk bier, waffel en chocolade. Volgens de cijfers blijven ze in dit jaar gemiddeld 2,36 

nachten in Vlaanderen. De bekendste en populairste steden zijn Brussel (met circa 5,2 

miljoen bezoekers per jaar), Antwerpen en Brugge (beide met circa 1,8 miljoen bezoekers). 

Gent staat op de vierde plaats met ongeveer 1 miljoen bezoekers. Marketing speelt een heel 

belangrijke rol binnen het Vlaamse toerisme. ‘Influencers’ met heel veel volgers worden 

vaak uitgenodigd naar België om met hun mooie foto’s Vlaanderen populairder te maken. 

Hopelijk zal het aantal toeristen met hun hulp toenemen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ons waren deze twee dagen zeer belangrijk omdat we heel veel nieuwe dingen hebben 

geleerd over de relaties tussen Vlaanderen en andere landen. Hartelijk dank aan de 

werknemers bij het VDBZ en aan alle organisatoren voor deze geweldige twee dagen.  

https://www.toerismevlaanderen.be/cijfers

