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VERSLAG  

FORUM TOERISME VOOR ALLEN  
 

21/11/2014 – TOERISME VLAANDEREN - BRUSSEL 
 

 
Toerisme Vlaanderen, zaal Grote Rubens, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. 
 
AANWEZIG :  
MOP’s 

 Filip Delmotte, Volkstoerisme 

 Frederik Vercammen, Centrum voor Jeugdtoerisme 

 Ilse Janssens, Chirojeugd Vlaanderen 

 Jo Rousseau, S-Relax 

 Kim Beuten, Floreal Group 

 Michel Vandendriessche, Pasar, tevens voorzitter 

 Philippe Vermoortele, Liberaal Ondersteuningspunt 
LEDEN OVERLEGFORUM 

 Dominique Jadoul-Gielen, Vakantiehoeve Jadoul 

 Geert Bogaert, NEOS 

 Paul Vaernewyck, Hotel t’ Roodhof 

 Toon Luypaert, Ambrassade 
SOCIAAL-TOERISTISCHE VERENIGINGEN 

 Elien Meeuwissen, Horizont vzw  

 Hannelore Michel, Jeugd en Vrede vzw/Tumult  

 Hannes Brouckaert, Bizon vzw  

 Kristien Van Camp, Akindo vzw  

 Marieke Duytschaever 

 Monica Stolarczyk, Vriendschap zonder Grenzen vzw 

 Roel Kreijns, A Place to Live 
TOERISME VLAANDEREN 

 Ingrid Van Hoorebeke, deskundige 

 Jens Dils, Steunpunt Vakantieparticipatie 

 Jeroen Marijsse, Aanbodsontwikkeling 

 Joël Van den Spiegel, Aanbodsontwikkeling 

 Katrien Mampaey, Toegankelijkheid & Zorg 

 Marianne Schapmans, Steunpunt Vakantieparticipatie 

 Tim Verwilghen, deskundige 
TOEGANKELIJKHEIDSBUREAU’S 

 Mieke Broeders, Enter 
 
AFWEZIG / VERONTSCHULDIGD :  

 Brigitte Leclercq, Liberaal Ondersteuningspunt 

 Eddy Beuten, Horizont vzw 

 Francis Fivez, Broederlijkheid 

 Johan Tourné, Ziekenzorg 

 Marc Kempen, KVG-Vorming vzw 

 Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen 

 Rik Vandevenne, Jeugdverblijf Hopper 

 Roger Van Kelst, Vlaamse Jeugdherbergcentrale 

 Rosita Goossens, Toerisme Vlaanderen 
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 Sofie Vehent, Rodekruisvakanties vzw 

 Valerie Mortier, Centrum voor Jeugdtoerisme 

 Yannick Van Keer, Use-it  
 
VERSLAG:  
 
 

1. Welkom en kennismaking 
 
Voorstellingsronde. 
Nieuw voor Toerisme Vlaanderen : Jens Dils, projectmedewerker in functie van het veranderingstraject 
 

2. Goedkeuring vorig verslag 
 
Vanuit het vorige verslag knopen we aan bij het verhaal dat op dit forum wordt uitgeklaard. 
 

3. Toelichting beleidsnota 2014-2019 
 
De beleidsnota Toerisme vindt u hier. 
Toelichting door Bruno Paternoster (Toerisme Vlaanderen) : zie bijlage bij het verslag 
Vragen na de presentatie :  

- Mieke Broeders : zal het infopunt  toegankelijk reizen samensmelten met het steunpunt 
vakantieparticipatie? 
>> in deze fase van het veranderingstraject is deze vraag nog niet aan de orde 

- Frederik Vercammen : blijft het onderhandelde pact 2020 met voorgaande minister Bourgeois 
bestaan? 
>>  een deel van de zaken die daarin staan, zullen nog van toepassing zijn. Aanvulling van Michel 
Vandendriessche : vraag is relevant, gezien de andere definiëringen met de nieuwe minister (stuk 13 
Vlaams parlement) 

- Toon Luypaert : hoe zullen de gaten opgevuld worden indien het decreet TvA inkantelt in het 
logiesdecreet?  
>> deze wijzigingen kaderen in het ‘eerlijke’ speelveld met de reguliere sector. Toerisme Vlaanderen 
start een onderzoek naar voor- en nadelen van het in elkaar opgaan/inkantelen van beide decreten. 
Vermoedelijk zal het TvA-decreet voor de jeugdverblijven blijven bestaan, maar zullen de 
volwassenenverblijven wijzigingen. Het is een studie, dus er is momenteel geen beslissing dat deze 
inkanteling de beste/enige oplossing is. 

- Paul Vaernewyck : reguliere partners (in Brugge) halen vaak aan dat zij geen tijd hebben om de extra 
zorg/begeleiding te geven. Als sociaal toerisme moeten we wel vanuit de doelgroepen blijven 
vertrekken. 

 
4. Stand van zaken veranderingstraject sociaal toerisme   

  
Toelichting door Jeroen (Toerisme Vlaanderen) : zie bijlage bij het verslag 
Bekommernissen/suggesties voor het vervolgtraject : 

- Filip Delmotte : gevoel van grote decalatie tussen de 5 to do’s en de voorgestelde 6 strategische 
doelstellingen. De doelstellingen zijn enorm verruimd, maar moeten met hetzelfde geld worden 
waargemaakt. Kan de autonomie nog bewaard blijven? 

- Filip Delmotte : opzetten van een nieuwsbrief om de sector goed op de hoogte te houden. Zowel alle 
informatie van het veranderingstraject, als het ruimere wetgevend kader (commissies, 
hoorzittingen,…) 

- Filip Vermoortele : Het is belangrijk de specifieke noden van de aanbodszijde goed te definiëren en 
het hele aanbod te versterken. 

- Michel Vandendriessche : wordt dit traject gedragen door de minister en/of de commissie? 
Marianne licht toe: het verandertraject is opgenomen in de beleidsnota.  Tijdens een eerste overleg 
tussen het kabinet en Toerisme Vlaanderen werd dit traject voorgesteld alsook de strategische 
doelen.  Het kabinet wenst verder te worden geïnformeerd  rond het verloop van het traject.  

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g155-1.pdf
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- Jo Rousseau : liever tijdig het decreet evalueren zodat continuïteit blijft bestaan voor de komende 
jaren. We moeten oog blijven hebben voor actie met het kabinet na 01/04/2015.  

- Hannes Broeckaert : voorstellen formuleren in het lerend netwerk ifv het komen naar de stuurgroep 
met een afvaardiging via Eddy Beuten. 

- Kim Beuten : het voorbereidende werk van de MOP’s ‘volwassenen’ tot een herlanceringsplan dient 
ingeschoven te worden in het strategische plan ihkv het veranderingstraject. 

- De 6 strategische doelen zoals voorgesteld worden weerhouden  
 

5. Van 6 strategische doelen naar een actieplan 
 
Toelichting door Jens (Toerisme Vlaanderen) : zie bijlage bij het verslag 
Aanvullingen : 

- Samenstelling stuurgroep en verschillende mandaten zoals voorgesteld in de uiteenzetting worden 
bevestigd. 

- Elke 3 weken is er een overleg tussen Toerisme Vlaanderen en het kabinet (OKA). Hierin kan het 
veranderingstraject telkens worden geagendeerd indien nodig. Het kabinet toont veel bereidheid en 
engagement in dit proces. Er is een sterke link tussen het kabinet en Toerisme Vlaanderen via Jeroen 
Bryon (kabinetsmedewerker).  

- Het traject wordt in de vorm van een projectfiche op 1 A4 ter beschikking gesteld. 
 
 

6. Varia  
 
Geen variapunten toegevoegd. 
 
 
 
 





DE BELEIDSNOTA TOERISME   
OP EEN DRAFJE 

Vrijdag 21 november 2014 



RECEPT VOOR EEN BELEIDSNOTA 

- Het Vlaams regeerakkoord 

 
- Een mix van memoranda 

 

- Ideeën van de chef 
 

- De geheime kruidenmix 

 
- Goed roeren, laten pruttelen, iedereen laten proeven 

 

- Op het einde het vuur hoog zetten en iedereen uit de keuken 
jagen. 
 

- klaar 

 
 



In 2020  

- … Is het toeristisch product rond de ‘Vlaamse Meesters’ van 
topkwaliteit 
 

- … staat Vlaanderen in het lijstje van de culinaire 
topbestemmingen 
 

- … is Vlaanderen dé Europese bestemming voor ‘special venues’ 
 

- … zijn toeristisch ondernemers een economische groeimotor 
 

- … is Vlaanderen dé gezinsvriendelijke erfgoedbestemming van 
Europa 
 

- … is vakantie in eigen land binnen het bereik van élke Vlaming 



3 Strategische doelstellingen 

 

- I. De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming 
Vlaanderen vergroten 
 

- II. De toeristische sector doen uitgroeien tot een gezonde en 
bruisende sector 

 
- III. Toerisme binnen het bereik brengen van élke Vlaming 



DE TOERISTISCHE 

AANTREKKINGSKRACHT 

VAN DE BESTEMMING 

VLAANDEREN 

VERGROTEN 

 



DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VERGROTEN 
 

- = inzetten op USP’s via ontwikkeling en promotie van 
hefboomprojecten 

 
- Merk Vlaanderen thematisch ontwikkelen en promoten: 

- Vlaamse Meesters 

- Gastronomie 
- WO I, festivals en wielererfgoed 

 

- Kroonjuwelen bestemmingen versterken 
- Hefboomprojecten, Brussel en de Groene Rand, langs het water 

 

- ‘Special venues’ – vergaderen in erfgoedlocaties (MICE) 
 

- Bereikbaarheid verbeteren 



DE TOERISTISCHE SECTOR DOEN UITGROEIEN TOT EEN 
GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR 

2 



DE TOERISTISCHE SECTOR GEZOND EN BRUISEND 
 

- Logiesdecreet evalueren en bijsturen 

- TvA-centra volwassenen in logiesdecreet 
 

- Kwaliteitsbeleid stroomlijnen 
- 1 platform voor opleidingen, kwaliteitsinitiatieven, etc. 

 

- Horecabeleidsplan opstellen en uitvoeren 
 

- SALK onverminderd uitvoeren 
 

- Groen-blauwefiets-en wandelnetwerken als hefboom 
 

- Ondersteunende overheid 



Toerisme binnen het bereik brengen van élke 
Vlaming 

Toerisme binnen het bereik brengen van élke 
Vlaming 



“Ten derde ga ik alle drempels te lijf.  

Leeftijd, gezinssituatie, budget, herkomst of specifieke 

zorgvragen mogen geen hindernis vormen voor Vlamingen 

die op vakantie willen gaan in eigen land.“ 

 

”Vakantie is geen luxe, het is een recht. Een recht dat ik 

iedereen wil garanderen. Daarom streef ik naar een aanbod 

voor elke leeftijd, voor elke beurs, voor elke Vlaming, met of 

zonder beperking”. 



- Maatschappelijke groepen met specifieke 
vakantiedrempels vormen ook een belangrijke 
economische markt die nog niet volledig is 
aangeboord door toeristische ondernemers. 
Toerisme voor iedereen zorgt voor meer 
diversiteit in het aanbod, seizoensverlenging en 
een verbreding van de inkomstenstroom. 

 

- Het Steunpunt vormt vandaag de motor van 
dat segment van de toeristische sector dat extra 
inspanningen wil doen om mensen in armoede 
op vakantie te laten gaan. 



Toerisme binnen het bereik brengen van élke Vlaming 

- Vlaanderen uitbouwen + profileren als leidende gezinsvriendelijke 
erfgoedbestemming in Europa 
 

- Multi-generationeel reizen 
 

- Kind- en gezinsvriendelijkheid stimuleren  

 
- Aangepast promotiebeleid 

 
 



Logies voor alle drempelgroepen 
 

- Samen met Jeugd, blijven investeren in kwaliteitsverbetering, brandveiligheid 
en toegankelijkheid van bestaande jeugdverblijven. 
  

- Problematiek van zonevreemde jeugdlokalen verder aanpakken. 
  

- Gem. bezettingsgraad 18 tot 45% > promotie, ook internationaal 
 

- Logies stimuleren beter in te spelen op bestaande en nieuwe drempels. 
 

- Logiespremies + TvA-logiessubsidies voor volwassenen = één financiering voor 
verbetering logiesinfrastructuur, met prioritaire aandacht voor 
toegankelijkheid, zorg en kindvriendelijkheid.  
 

- Decreet Toerisme voor Allen evalueren en bijsturen (zo nodig) tegen 2016. 

 



Steunpunt Vakantieparticipatie versterken 
 
- Inspanningen en ervaring van netwerk van Steunpunt valoriseren. 

 

- Vernieuwingstraject, ingezet door sociaal-toeristische sector, ondersteunen 
en versterken. 
 

- “Ik verbreed opdracht Steunpunt Vakantieparticipatie naar detecteren en 
geïntegreerd aanpakken van alle mogelijke vakantiedrempels voor 
Vlamingen, met inbegrip van vakantiedrempels voor mensen met een 
beperking en voor ouderen.”  

 
- overeenkomsten met MOP’s heroriënteren, expertise maximaal valoriseren.  

 

- regelgeving Sociaal-Toeristische Verenigingen vereenvoudigen.  
 
 



Ter zèng toch gien vroagen? 





Update participatief verandertraject sociaal toerisme 



Historiek sociaal toerisme 



1906: Verplichte zondagsrust. 

1936:  wet op de invoering van jaarlijks betaalde vakantie’.  

1948: rechten van de mens: “recht op rust en vrije tijd, inclusief een redelijke 

beperking van de arbeidstijd en periodieke betaalde vakantie. 

1950-1980: start van de bouw van vakantievoorzieningen door middenveld      

         organisatie 

2001: oprichting steunpunt Vakantieparticipatie  

2003: decreet toerisme voor allen          



Doelgroepen  Alle toeristen  

 

Standaardproduct 

 

Participatie  

 

 

Inclusie 

 

Specifiek product 

 

 

Adaptatie  

 

Stimulering 

Sociaal toerisme: geen eenduidig begrip 

Minnaert, Maitland en Miller (2011) onderscheiden vier modellen van sociaal 

toerisme .  



Maatschappelijke trends  

- Crisis  
 

- Vergrijzing van de bevolking 
  

- Veranderende gezinscontexten  
 

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
 

- Verschuiving in doelgroepen  
 

- … 

Aanleiding tot het zoeken naar een nieuwe invulling van het begrip  

sociaal toerisme.  



Verandertraject sociaal toerisme  



     1. Zoektocht & herdefiniëren van een            

 gemeenschappelijk begrippenkader 

 

     2. Opstart van een expertiseplatform sociaal toerisme 

 

     3. Ontwikkelen van efficiënte ondersteuningsvormen  

          voor verblijven 

 

     4. Vereenvoudigen van bestaande subsidiesystemen 

 

     5. beleidsadviserend werken  

 

  

 

 

 

5 grote to do’s:  



. 

Michel Vandendriessche  (voorzitter stuurgroep)  Pasar 
(management ondersteuningspunt) 

Frederik Vercammen CJT 
(management ondersteuningspunt) 

Dominique Gielen 
aanbieder vakantieparticipatie  

Hoeve Jadoul 
(vakantiewoning)  

Ann Geypen  Akindo  
(sociaal toeristische vereniging) 

Marianne Schapmans Toerisme Vlaanderen 

Jeroen  Marijsse Toerisme Vlaanderen  

Jan Van Praet  Toerisme Vlaanderen  

Katrien Mampaey Toerisme Vlaanderen 

Jeroen Bryon  Toerisme Vlaanderen  

Stuurgroep  



. 



Zoektocht nieuw begrippenkader  



Zoektocht nieuw begrippenkader  

 

Tijdslijn: van 17 maart tot 21 maart.  

 

 

Hoe:  

focusgesprekken met diverse belanghebbenden 

begeleiding door Dr. Lynn Minnaert, een in toerisme 

gespecialiseerd professor en onderzoeker bij de 

Universiteit van New York.    

Aan de hand van scenario’s ging zij op zoek naar de 

definitie van sociaal toerisme. 

  

 

 

 





. 



 

 

 

Hoe:  

Een intensieve 2 daagse met als resultaat en omschrijving van het  

begrip sociaal toerisme en 13 ambities die dit willen versterken.  

 

De output van de focusgroepen en krachtige verhalen rond het 

sociaal toerisme vormden de basis  voor het definiëren van het 

begrippenkader. 

 

Bert Smits & Thierry Lagrange coachten dit proces  

 

Herdefiniëren nieuw begrippenkader  



Sociaal toerisme heeft de ambitie om in 

de vakantieketen alle drempels die een 

individu/groep niet op eigen kracht kan 

overwinnen weg te werken. 



. 



Memorandum Toerisme 

Vlaanderen 



Werkdag stuurgroep  



. 



  

  

 

 

 



Forum Toerisme voor Allen  

25/06/2014  

 

gevolgen van nieuwe  

omschrijving 



 

 

 

 
 

 



Strategische doelstellingen  



SD1 : Van een enkelvoudige sector naar een multiplayer         

          netwerk 

 

SD2 : Van een doelgroep gericht aanbod naar een    

          progressief universeel aanbod 

 

SD3 : Van enkelvoudige acties naar een mechanisme 

 

SD4 : Van het aanbieden van logies naar het wegwerken van  

          drempels in de volledige vakantieketen 

 

SD5 : Van het ontwikkelen/investeren in een aanbod naar  

   promotie en toeleiding 

 

SD6 : Van het huidige decreet TVA naar… 



SD1 : Van een enkelvoudige sector naar een multiplayer netwerk 

Vanuit het decreet ‘Toerisme voor Allen’ (TVA) wordt het sociaal 

toerisme toegeschreven aan een beperkt aantal (sociaal) toeristische 

aanbieders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal 

ondernemerschap brengen andere spelers op het sociaal toeristische 

veld met zich mee. 

 

 

SD2 : Van een doelgroep gericht op aanbod naar een progressief 

universeel aanbod 

Een progressief universeel aanbod staat voor een aanbod voor 

iedereen. Dit betekent echter niet hetzelfde doen voor iedereen, maar 

het aanbod aanpassen aan de noden en zij die drempels ervaren. Een 

doelgroepenbeleid is nodig, maar binnen een doelgroep heeft niet 

iedereen dezelfde noden. 

 



SD3 : Van enkelvoudige acties naar een mechanisme 

Samenwerking tussen partners om de verschillende drempels in de 

vakantieketen weg te werken wordt belangrijk. 

 

 

SD4 : Van het aanbieden van logies naar het wegwerken van 

drempels in de volledige vakantieketen 

Waar tot nu toe de klemtoon lag op het aanbieden van kwaliteitsvolle, 

prijsvriendelijke logies merken we een duidelijke verschuiving op. 

Sociaal toerisme heeft de ambitie om in de vakantieketen alle drempels 

weg te werken. 

 

 

SD5 : Van het ontwikkelen/investeren in een aanbod naar promotie 

en toeleiding 

Vanuit het decreet TVA werd er de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod. Deze inspanningen 

wensen we te verzilveren door in te zetten op promotie en toeleiding. 

 

 



SD6 : Van het huidige decreet TVA naar… 

Willen we onze beleidsinstrumenten met de juiste focus inzetten, dan 

dringt een evaluatie van het decreet TVA zich op. Op korte termijn 

dienen we de bestaande overeenkomst met de 

‘Managementsondersteuningspunten’ (MOP’s) te heroriënteren en de 

regelgeving en de subsidiëring voor sociaal toeristische verengingen 

sterk te vereenvoudigen. 

 



Van 6 strategische doelstellingen  

naar een actieplan 



 

Flow eerste fase trajectplan 

Forum TvA (21/11/14) 
Stuurgroep  
(eerste helft 

december 2014) 

Focusgroepen 
(afgerond eind 

eerste week 
februari 2015) 

Stuurgroep  
(eerste helft 
maart 2015) 



Eerste fase trajectplan 
 
 
 
 

• Strategische doelstellingen 
• Verloop en timing eerste fase 
• Mandaten overlegorganen 

 
 
 
 

 
• Reguliere sector 
• Werk- en focusgroepen 

 
 

 
  
• Maximum 3 uren 
• Operationalisering strategische doelstellingen 



Eerste fase trajectplan 

 

• Feedback focusgroepen 

• Strategisch plan 

• Volgorde en timing 

 

  

 

 

• Aftoetsen voorstel strategisch plan 

• Hernieuwing engagement uitwerking strategisch plan 

 



Mandaten overlegstructuren 



. 

Michel Vandendriessche  (voorzitter stuurgroep)  Pasar 
(management ondersteuningspunt) 

Frederik Vercammen CJT 
(management ondersteuningspunt) 

Dominique Gielen 
aanbieder vakantieparticipatie  

Hoeve Jadoul 
(vakantiewoning)  

Eddy Beuten  Horizont vzx   
(sociaal toeristische vereniging) 

Marianne Schapmans Toerisme Vlaanderen 

Jeroen  Marijsse Toerisme Vlaanderen  

Jan Van Praet  Toerisme Vlaanderen  

Katrien Mampaey Toerisme Vlaanderen 

Jens Dils  Toerisme Vlaanderen  

Stuurgroep  



  Organisatie  Wie? Bevoegdheden 

      Voorstellen formuleren Adviseren/bijsturen Beslissingen nemen 

Projectsponsor Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde (x) x x 

Projectleider Toerisme Vlaanderen Jeroen x x x 

Werkgroep* Toerisme Vlaanderen Marianne, Jeroen, 

Jens 

x x x 

Stuurgroep Toerisme Vlaanderen Marianne, Katrien, 

Jan, Jeroen, Jens 

  

  

(x) 

  

  

  

  

x 

  

  

  

  

x 

  

  

  Pasar Michel 

  CJT Frederik 

  Hoeve Jadoul Dominique 

  Akindo Ann 

Focusgroep Verschillende groepen komen samen om de 

strategische doelstellingen te operationaliseren  

x x   

Klankbordgroep Forum TvA   x   

Mandaten 

*Werkgroep : doet vnl voorbereidend werk voor de stuurgroep, de focusgroep en de klankbordgroep 



Vragen, suggesties en/of opmerkingen? 
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