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Stakeholders

• Westtoer – Geert Hoorens
• Hoofd dienst Toerisme Provincie Antwerpen - Dirk Yzewyn 
• Toerismemanager Brugge - Dieter Dewulf (Brugge)
• Voorzitter Jeugdherbergcentrale (MOP) - Roger van Kelst
• Secretaris BTO - Bernard Tuyttens (BTO)• Secretaris BTO - Bernard Tuyttens (BTO)
• Voorzitter HoReCaVlaanderen - Luc De Bauw
• Steunpunt Toerisme - Peter Cabus (Steunpunt)
• Departement Internationaal Vlaanderen, hoofd afdeling Beleid 

waaronder Cel Toerisme - Koen Jongbloet (Dep)
• Opleidingsverantwoordelijke Master Toerisme Kuleuven of Steunpunt 

Toerisme - Dominique Vanneste (Master)
• Diensthoofd buitenlandkantoor Parijs - Geert



Opbouw van de presentatie

• Stand van zaken – situatie 2008 op basis van:
- Besproken thema’s per interview met afdelings- en 

diensthoofden
- Stakeholderinterviews (rol + verbetersuggesties)

• Verbeterpunten

• Prioriteiten voor verbetering -> duurzaamheidsagenda



Ter herinnering:
Duurzaamheidsagenda DSS 2004

Rol Toerisme Vlaanderen
• Stimulator
• Kennis verspreiden

• Regulator



Verwachte rol Toerisme Vlaanderen
Visie stakeholders (1) 

• 1ste plaats
- Sensibiliserend zowel naar publieke en private sector met 

concrete voorbeelden
- Stimulator met focus op concrete aanpak bv CRS
- Faciliterend en stimulerend- Faciliterend en stimulerend
- Duurzaamheidscriteria doen in acht nemen
- Voorbeeldfunctie + erover communiceren



Verwachte rol Toerisme Vlaanderen
Visie stakeholders (2)

• 2de plaats
- Sensibiliserend maar niet betuttelend + samenwerking met 

diverse organisaties voor uitwerking campagnes
- Regulerend enkel in samenwerking met andere 

beleidsdomeinen vb inzake ruimtelijke ordeningbeleidsdomeinen vb inzake ruimtelijke ordening
- Voorbeeldfunctie: overheid geeft voorbeeld, eerste zelf acties 

ondernemen voor je iets kan verwachten van andere partners
- Participerend in algemeen debat duurzame ontwikkeling
- Regulatie enkel voorbereidende werking
- Stimuleren





Strategie

20%

40%

60%

80%

100%

Duurzaamheid als onderdeel van de 
strategie 

Integraal beleid en planvormingKlachten en aansprakelijkheid

Concern Strategie: Activiteit

• Duidelijke evolutie naar 
integratie van sociaal bewust en 
milieuverantwoord ondernemen 
tov onderzoek 2004 en dit in 
alle afdelingen/diensten

• Interne sensibilisering 
0%

20%

Goed bestuur

Ethiek en integriteitVerantwoording en transparantie

Externe relaties

• Interne sensibilisering 
‘duurzaamheid’ op gang 
gebracht

• Organen voor 
stakeholderoverleg aanwezig

• Netwerking multinationaal / 
multilateraal



Strategie - verbeterpunten

• Managementcyclus sluiten: concrete doelen stellen + 
opvolging/monitoring van de bereikte resultaten

• Stakeholderoverleg / stakeholderdialoog
- Samenwerking/dialoog tussen verschillende afdelingen (AN)
- Samenwerking/dialoog met de sector
- Samenwerking/dialoog beleidsdomeinoverschrijdend- Samenwerking/dialoog beleidsdomeinoverschrijdend

• Voorbeeldfunctie: consequentie bewaken over de hele lijn 
minister – departement – agentschap – afdelingen

• Lobbyen voldoende aandacht voor duurzaamheid in al haar 
facetten bij beheersovereenkomst

• Ethiek/integriteit: risico-inventarisatie en gedragscode (in 
opmaak) incl. opvolging

• Crisiscommunicatie: professionele communicatie bij 
crisismomenten  (Brugge)



Strategie - verbeterpunten

• Imago van tewerkstelling in toerisme opkrikken zodat het 
probleem van arbeidskrachten in horeca en reisbureaus 
opgelost wordt (BTO) + Image building van toeristische 
sector; opwaarderen van toeristische sector (Master)

• Samenwerking met VDAB voor oplossing knelpuntberoepen • Samenwerking met VDAB voor oplossing knelpuntberoepen 
(BTO)

• Duurzame mobiliteit  (Master)
• Actorenbenadering (participatie van stakeholders, 

community-benadering) (Master)
• Meer aandacht voor sociale en economische aspecten van 

duurzaamheid (fair trade, globalisering, regionale 
ontwikkeling) (Master)





Kennis- en informatiebeheer

40%

60%

80%

100%
Projectvoorbereiding en studies

Kennis- en informatiebeheer: Activiteit • Spanningsveld omtrent rol 
en functie van departement

• Minder invloed op 
beleidsnota / ministerieel 
programma

0%

20%

40%

Afstemming planvorming en 
uitvoering (intern)

Afstemming planvorming (extern)

Communicatie over plannen

• Integratie duurzaamheid in 
strategische plannen

• Onderzoek naar 
duurzaamheidsreflex van de 
toerist



Communicatie

20%

40%

60%

80%

100%
Communicatiestrategie

Communicatie en informatie 
richting sector

Communicatie met 
medewerkers

Contact met de media / pers

Effectiviteit communicatie & 
voorlichting

Communicatie & Voorlichting: Activiteit

• Communicatieplan
• e-nieuwsbrief

0%
Dialoog met (externe) 

stakeholders

Communicatie over rol en 
taken organisatie

Communicatie over 
milieuzorg

Communicatie over sociale 
aspecten

Communicatie over MVO

Vorming en  voorlichting

• e-nieuwsbrief
• Intranet



ICT

40%

60%

80%

100%
Planvorming ICT

ICT: Activiteit

• Planvorming ICT in opmaak –
regelmatig overleg afdelingen, 
prioriteiten, … 

• Charter Vlaamse Overheid 
0%

20%

Ondersteuning ICT

Ondersteuning interne 
informatievoorziening

Risicobeheersing ICT

• Charter Vlaamse Overheid 
beveiliging in implementatie



Planning en onderzoek

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Intern kennismanagement

Externe verspreiding van kennisRecreatieve draagkracht

Planning en onderzoek: Activiteit

• Gespecialiseerd onderzoek (bv. 
Brochure ‘klimaatverandering en 
toerisme’) 

• Duurzaamheid als apart project en 
onderzoekstopic

• Begeleiding strategische plannen 0%

Marktpositie en maatschappelijke 
ontwikkelingen

Lobby/netwerken
Duurzaamheid betrekken bij 

onderzoek en studie

Subsidies en begeleiding 
strategische plannen

• Begeleiding strategische plannen 
steden/regio’s

• Continue evaluatie criteria Groene 
Sleutel op contradicties en 
voldoende informatievoorziening 
rond duurzame alternatieven



Kennis- en informatiebeheer -
verbeterpunten

• Samenwerking/dialoog tussen verschillende afdelingen
• Interne doorstroming van informatie (uit Kwaliteitszorg)

• Samenwerking/dialoog met de sector
• Inventarisatie wensen/noden vanuit de sector

• Samenwerking/dialoog beleidsdomeinoverschrijdend

• Input aan departement – aanbevelingen/heroriëntering van 
beleid moet evidence based zijn (Dep)



Communicatie - verbeterpunten

• Evaluatie communicatiemiddelen + bijsturen 
communicatieplan

• Verdere uitbouw informatieverspreiding via intranet
• Stakeholderoverleg / stakeholderdialoog
• Communicatie over rol/taken TV, incl. • Communicatie over rol/taken TV, incl. 

duurzaamheidsprestaties (duurzaamheidsverslaglegging) 
(AN - > als inspiratiebron)

• Vormingen rond duurzaamheid + integratie duurzaamheid bij 
organisatie van deze vormingen (intern + sector) – cfr. nota 
duurzame evenementen

• Ecologische en sociale criteria drukwerk / online 
instrumenten (bv. anysurfer, lay-out, papier, samenwerking 
soc. economie, …)





ICT - verbeterpunten

• Organisatie voeling laten krijgen met IT
• Planmatiger ontwikkeling IT-infrastructuur
• Change management
• Beveiliging
• PC, GSM en internet-beleid
• Paperless office – performant digitaal dossierbeheersysteem 

(ook uit Kwaliteitszorg)
• Energiebeheer PC’s en servers (sluimerverbruik, …)  
• Ecologische en sociale criteria aankoop hardware
• Duurzame afdanking apparatuur



www.producttest.be





Planning en onderzoek - verbeterpunten

• Effectmeting programma’s, subsidies, … TV
• Stageprojecten in de sector – duurzaamheid integreren
• Meer cijfermateriaal (impact toerisme, mobiliteit, 

bewonersonderzoek, consumentenonderzoek, …)
• Reflex om in elk plan duurzaamheid concreet te integreren • Reflex om in elk plan duurzaamheid concreet te integreren 

(incl. acties en doelstellingen) – bv. obv aanbevelingen van 
de studie rond draagkracht

• Integratie duurzaamheid in strategische plannen concreet 
maken met nadruk op acties ivm ruimtelijke ordening, 
draagkracht (gekoppeld aan doelstellingen, meetbare 
indicatoren)  (Brugge) 

• Strategische plannen in opmaakfase kritisch(er) tegen 
duurzaamheidsspiegel houden (AN)



Planning en onderzoek – verbeterpunten (2)

• Toeristisch product vrijwaren voor de komende generaties  -
duurzaamheid integreren bij ontwikkeling van nieuwe 
producten (bv. watertoerisme, strategische plannen, …)  
(Dep)

• Meer onderzoek over outgoing tourism (onderzoeken in • Meer onderzoek over outgoing tourism (onderzoeken in 
buitenland toepassen op Belgische markt) (BTO)

• Meer onderzoek naar toerisme en ruimte (verweving versus 
zonering, medegebruik) (Master)

• Afstemming onderzoekstopics met andere 
onderzoeksorganisaties (Steunpunt)



Zweeds stadje Växjö



Duurzame regio Venlo (cradle to cradle) 





Financiën en begroting

60%

80%

100%

Algemeen financieel-
economisch beleid

Financiën: Activiteit

• Budgettering / begroting i.s.m. 
afdelingshoofden en 
kabinet/departement

• Bankkeuze / beleggingen / 
verzekeringen centraal 

0%

20%

40%

Financiële planning  en 
controle

Schades, claims en boetes 
/ risico's

Duurzaam/ethisch 
beleggen

verzekeringen centraal 
geregeld via Vlaanderen



Financiën en begroting - verbeterpunten

• Financiële kentallen en benchmarking met andere 
organisaties

• Duurzaam beleggen – duurzaam bankieren 
- Via Vlaanderen
- Voor de buitenlandkantoren- Voor de buitenlandkantoren

• Digitalisering / paperless office
- E-accounting
- E-facturatie
- E-goedkeuring opdrachten + E-bestelbons



HRM

40%

60%

80%

100%
Organisatieontwikkeling 

Loopbaanontwikkeling

Werving en selectieArbeidsvoorwaarden 

Vervoersmanagement 
(woon/werk verkeer)

Personeel/HRM: Activiteit

• Personeelsplan in opmaak
• Recente indienst- en 

uitdienstprocedures
• Start gemaakt met 

competentieprofielen, 
planningsgesprekken en 
evaluatiegesprekken

• Organigrammen, afdelings- en 
diensthoofden

• Duurzaam vervoersmanagement 
0%

20%

Functioneren en 
beoordelen

Opvang nieuwe 
medewerkers

Opvang stagiaires
Opleiding en 

professionalisering …

Ontwikkeling management

Vertrek van medewerkers 
(verloop)

• Duurzaam vervoersmanagement 
(OV gratis, fietsvergoeding, 
poolwagens, …) (voor alle 
afdelingen)

• Recente organen welzijn (medisch 
onderzoek, vertrouwenspersonen, 
psycho-sociaal welzijn)

• Diversiteitsplan in opmaak



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Preventie en bescherming 
op het werk

Ziekte en verzuim
Gelijke behandeling 
mannen en vrouwen

Personeel/HRM: Activiteit

HRM-verbeterpunten (1)

• Personeelsplan + implementatie 
ervan

• Toepassing indienst- en 
uitdienstprocedures

• Personeelsdossiers
• Diversiteitsplan in opmaak
• Verspreiding informatie HR0%

Medewerkerstevredenhei
d

Medezeggenschap
Sfeer, cultuur en 
omgangsvormen

Verantwoordelijkheid 
jegens zwakkeren op de 

arbeidsmarkt

• Verspreiding informatie HR

• Organisatieontwikkeling lange 
termijn

• Loopbaanontwikkeling
• Verdere uitwerking onthaal en 

opvang nieuwe medewerkers en 
stagiaires 



HRM-verbeterpunten (2)

• Planvorming opleidingen
• Koppelen functioneren aan verloning
• PC, GSM en internet-beleid
• Opvolging ziekte en verzuim, actieplan
• Periodiek onderzoek medewerkerstevredenheid + opvolging
• Dialoog / medezeggenschap
• Telewerken (uit strategie en kwaliteitszorg)
• Samenwerking met bv. cambio voor dienstreizen (uit 

investeringen)
• Expertise opbouw en behoud – personeelsverloop tegengaan 

(uit investeringen)



Logistiek

20%

40%

60%

80%

100%
Inkoopproces

Aanbestedingsproces: 
MVO en aannemers

Communicatie mbt inkoop

Inkoop: Activiteit

Inkoop en aanbestedingen
• Verantwoordelijke aangeworven
• Eerste acties (plastiek bestek en 

drankflesjes afgeschaft, … )
0%

20%

Interne afstemming

Inkoop duurzame 
producten en diensten

Algemene criteria voor 
leveranciers en aannemers

drankflesjes afgeschaft, … )



Logistiek

Facilitair beheer
• Criteria van de Groene Sleutel 

worden als leidraad genomen 
voor de eigen organisatie

• Afval: sensibilisering (bv. papier) 
en –sortering 60%

80%

100%
Planvorming facilitair beheer

ZorgsystemenReceptie / organisatieloket

Facilitaire zaken: Activiteit

en –sortering 
• Hergebruik materiaal bij 

kantoorinrichting
• Wagenpark obv ecoscore, 

ecodriving
• Beveiliging en toegangscontrole

0%

20%

40%

60%
Energiegebruik

Watergebruik

Afval

Papiergebruik Catering

Duurzaamheid bij kantoren en 
gebouwen

Wagenpark

Beveiliging 



Aankoop - verbeterpunten

• Aankoopplan
- Grote kuis
- Inventaris
- Definiëren van min. en max. 

voorraad

Beoordelen en ondernemen 
acties op basis van prijs en 
kwaliteit

Producten en diensten Organisatie

Stap 1: Beoordelen en 
ondernemen acties op 
basis van financiële 
risico’s van leveranciers

Stap 2: Beoordelen en 
ondernemen acties op basis Beoordelen en ondernemen 

Beoordelen en ondernemen 
acties op basis van prijs en 
kwaliteit

Producten en diensten Organisatie

Beoordelen en 
ondernemen acties op 
basis van financiële 
risico’s van leveranciers

Beoordelen en 
ondernemen acties op basis Beoordelen en ondernemen voorraad

• Aankoop duurzame producten -
Ecologische en sociale criteria 
economaat (kantoormateriaal ed.)

• Leveranciersmanagement

INKOPEN VAN DUURZAME 

PRODUCTEN EN DIENSTEN

DUURZAAM 

LEVERANCIERSMANAGEMENT

Stap 3: Combinatie van 
beoordelen en ondernemen 
op basis van financiële, 
milieu- en sociale risico’s, 
ketenmanagement en 
kansen van leveranciers

ondernemen acties op basis 
van milieu- en sociale 
risico’s, ketenmanagement 
en kansen van leveranciers

Beoordelen en ondernemen 
acties op basis van prijs en 
kwaliteit inclusief milieu- en 
sociale eisen

DUURZAAM INKOPEN

INKOPEN VAN DUURZAME 

PRODUCTEN EN DIENSTEN

DUURZAAM 

LEVERANCIERSMANAGEMENT

Combinatie van 
beoordelen en ondernemen 
op basis van financiële, 
milieu- en sociale risico’s, 
ketenmanagement en 
kansen van leveranciers

ondernemen acties op basis 
van milieu- en sociale 
risico’s, ketenmanagement 
en kansen van leveranciers

Beoordelen en ondernemen 
acties op basis van prijs en 
kwaliteit inclusief milieu- en 
sociale eisen

DUURZAAM INKOPEN



www.producttest.be



Facilitair beheer - verbeterpunten

• Plan voor rationeel energiegebruik / CO2-neutraliteit 
(terugdringen sluimerverbruik, elektrische vuurtjes bannen, 
combinatie verwarming + koeling vermijden, …) 

• Afvalpreventie
• Terugdringen papierverbruik / paperless office / digitalisering• Terugdringen papierverbruik / paperless office / digitalisering
• Duurzame catering
• Duurzame schoonmaak
• Duurzaam onderhoud en inrichting kantoor



40%

60%

80%

100%

Voldoen aan wet- en 
regelgeving

Juridische dienst: Activiteit

Juridische dienst - verbeterpunten

• Aankoop duurzame producten -
Ecologische en sociale criteria 

• Sociale criteria overheidsopdrachten
• Digitalisering / paperless office

- E-aanbestedingen

0%

20%

40%

MVO-criteria voor 
leveranciers

MVO-criteria voor 
producten

- E-aanbestedingen



 

3.Lerend netwerk sociaal aanbesteden 
De VVSG zet met de steun van Vlaams minister Van Brempt in 2008 ook een lerend netwerk 
‘sociaal aanbesteden’ op rond de integratie van sociale criteria bij overheidsopdrachten. De lokale 
besturen die in dit gratis lerend netwerk stappen, krijgen ook juridische ondersteuning bij de 

opmaak van sociale criteria in hun bestekken. Binnenkort informeren we u uitgebreider over dit 
lerend netwerk.  

Meer info: mailto:pieter.vansande@vvsg.be 
 

  

4.Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten 
De VVSG werkte samen met acht lokale besturen en met de steun van de Vlaams minister van 

sociale economie Kathleen Van Brempt en het Vlaams ESF-Agentschap de ‘Leidraad voor sociale 
criteria in overheidsopdrachten – Lokale overheden verankeren MVO’ uit. Deze leidraad wil de 

lokale besturen ondersteunen bij de integratie van MVO-criteria (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) en sociale criteria in hun aankoopbeleid. In de leidraad wordt er niet alleen ingegaan 
op het beleidsmatig kader van de verduurzaming van het aankoopbeleid, u vindt er ook een 

praktische en juridische wegwijzer voor de opmaak van de bestekken. Elk lokaal bestuur kreeg een 
gratis exemplaar van deze leidraad (194 blz.) opgestuurd. De leidraad kan aangekocht worden bij 

uitgeverij Politeia (www.politeia.be). Meer info: mailto:pieter.vansande@vvsg.be 





Investeringen

20%

40%

60%

80%

100%

Planvorming 
subsidieprogramma

Waarborg goede besteding 
subsidies

Aandachtspunten bij 
Beheer en onderhoud

Transportpreventie 
dienstreizen

Investeringen: Activiteit

• Financiële controle en 
eindverslag projecten

• Toerisme voor Allen / 
Vakantieparticipatie / 

0%

20% Aandachtspunten bij 
subsidieverlening

Duurzaamheidscriteria bij 
subsidieverlening

Stimulering verduurzaming 
bedrijfsvoering

Duurzame aanbesteding

Projectontwikkeling

Beheer en onderhoud Vakantieparticipatie / 
Toegankelijkheid    



Investeringen - TRP

40%

60%

80%

100%

Planvorming 
subsidieprogramma

Waarborg goede besteding 
subsidies

Transportpreventie 
dienstreizen

Investeringen Toeristisch-Recreatieve projecten: Act iviteit

• Toegankelijkheid is expliciet 
beoordelingscriterium voor 
subsidies 

- Infofiches
- Verplichte 

toegankelijkheidsdoorlichting
- Any surfer
- Toegankelijkheidslabel

• Duurzaamheid TRP wordt 
kwalitatief (wegens diversiteit 

0%

20%

Aandachtspunten bij 
subsidieverlening

Duurzaamheidscriteria bij 
subsidieverlening

Stimulering verduurzaming 
bedrijfsvoering

e

kwalitatief (wegens diversiteit 
projecten) beoordeeld



20%

40%

60%

80%

100%

Planvorming 
subsidieprogramma

Waarborg goede besteding 
subsidies

Transportpreventie 
dienstreizen

Investeringen Toerisme voor Allen: Activiteit

Investeringen – Toerisme voor Allen

• Subsidies voor duurzaamheid 
binnen   
proefprojecten/themagerichte 
projecten

• Groene Sleutel programma voor 
0%

Aandachtspunten bij 
subsidieverlening

Duurzaamheidscriteria bij 
subsidieverlening

Stimulering verduurzaming 
bedrijfsvoering

• Groene Sleutel programma voor 
jeugdverblijven. 
Volwassenencentra gepland 
samen met hotels



20%

40%

60%

80%

100%
Duurzame aanbesteding

Transportpreventie 

Directe investeringen: Activiteit

Directe investeringen

• Onderzoek naar SLA’s directe 
investeringen jeugdverblijven –
Greencalc

• Overijse – duurzaam bouwen 
project

0% Projectontwikkeling

Beheer en onderhoud

Transportpreventie 
dienstreizen

project
• EPC-rapportage
• Eigen centra nemen deel aan 

begeleidingsprogramma Groene 
Sleutel



Investeringen – verbeterpunten algemeen

• Papierpreventie / digitalisering / recto verso printen en 
kopiëren

• Integratie sociale/ecologische criteria in aanbestedingen 
bouwprojecten

• Concretiseren van duurzaamheid en hieraan gekoppeld de • Concretiseren van duurzaamheid en hieraan gekoppeld de 
beoordeling van duurzaamheid bij subsidies (bv. met 
jaarthema’s werken)

• Eenduidige regels rond cumulering van subsidies

• Integratie duurzaamheid bij subsidiëring attracties
• Meer aandacht voor ecologie bij planning infrastructuur en 

ruimtelijke ordening (Brugge) 



Investeringen – verbeterpunten TRP 

• Concrete doelstellingen subsidies (SMART)
• Evaluatie ‘effect’ subsidieprogramma / betoelaagde projecten
• Gedifferentieerde subsidiëring – hoger % voor  duurzame 

projecten (bv. bereikbaar met alternatief vervoer, duurzaam 
gebouwd, …)gebouwd, …)

• Stimulering verduurzaming bedrijfsvoering / exploitatie 
projecten

• Duurzaamheid integreren cfr. toegankelijkheid
- Infofiches – duurzaam bouwen, duurzame aanleg, 

communicatiemiddelen, normen energieprestatie, …
- Verplichte doorlichting
- Evt. label



Investeringen – verbeterpunten Toerisme 
voor Allen

• Duurzaamheid integraal onderdeel laten uitmaken van 
projecten ipv als proefproject/themagericht project (cfr. 
toegankelijkheid)

• Concrete doelstellingen subsidies (SMART)
• Evaluatie ‘effect’ subsidieprogramma / betoelaagde projecten• Evaluatie ‘effect’ subsidieprogramma / betoelaagde projecten
• Gedifferentieerde subsidiëring – hoger % voor  duurzame 

projecten



Investeringen – verbeterpunten directe 
investeringen

• Duurzaamheidscriteria bij selectie (onder)aannemers
- Duurzaam bouwen
- Tewerkstelling kansengroepen
- …

• Richtlijnen meegeven / integreren bij selectie uitbaters rond • Richtlijnen meegeven / integreren bij selectie uitbaters rond 
duurzame exploitatie van de eigen centra (onderhoud, 
groenbeheer, good housekeeping energie, water, afval, goed 
gebruik en afregeling installaties, …)  + opvolging/controle

• Tewerkstelling kansengroepen
• Fedesco - dienst "transfert van know how“ voor andere 

bevoegdheden dan de federale





Kwaliteitszorg

20%

40%

60%

80%

100%

Beïnvloeden 
verduurzaming decreten

Duurzaamheidsinformatie 
bij vergunningverlening

HandhavingsbeleidKlachten algemeen

Transportpreventie 
dienstreizen

Kwaliteitszorg: Activiteit
• Invloed opmaak decreten is 

verminderd wegens beleidscel 
departement

• Aparte handhavingscel
• Toegankelijkheid 
• Groene Sleutel voor 

0%
Informatie niet-vergunde 

bedrijven

Training en opleiding 
inspecteurs

Planvorming 
premieprogramma

Waarborg goede besteding 
premies

Aandachtspunten premies

Duurzaamheidscriteria bij 
premieverlening

• Groene Sleutel voor 
openluchtrecreatieve 
bedrijven; hotels in opmaak



Kwaliteitszorg logiesverstrekkende 
bedrijven
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Kwaliteitszorg logiesverstrekkende bedrijven: Activi teit

• Enkel 
toegankelijkheidspremies

• Horeca Vlaanderen -> 
sensibilisering, vorming, 
advies
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Training en opleiding 
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Planvorming 
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advies
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Transportpreventie 
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Kwaliteitszorg campings: Activiteit

Kwaliteitszorg Openluchtrecreatieve 
bedrijven

• Samenwerking met 
sectororganisaties

• Premiebesluit
• Expert 

duurzaamheid / Training en opleiding 
inspecteurs

Planvorming 
premieprogramma

Waarborg goede besteding 
premies

Aandachtspunten premies

Duurzaamheidscriteria bij 
premieverlening

duurzaamheid / 
groene sleutel





Kwaliteitszorg 
reisbureaus
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Transportpreventie 
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Kwaliteitszorg Reisbureaus: Activiteit
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bedrijven

Training en opleiding 
inspecteurs

Planvorming 
premieprogramma

Waarborg goede besteding 
premies

Aandachtspunten premies

Duurzaamheidscriteria bij 
premieverlening



Kwaliteitszorg – externe vorming
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Strategie externe vorming

Communicatie en informatie 
richting sector

Effectiviteit communicatie & 
voorlichting

Externe vorming: Activiteit

• Inventarisatie behoeften in 
overleg met sector(federaties)

• Opleiding gidsen en reisleiders
- Integratie duurzaamheid
- Deontologische code 

• Integratie duurzaamheid in 
curricula Bachelor toerisme & 
recreatie en hotelmanagement 

0%

20%
Communicatie over rol en taken 

organisatie

Communicatie over milieuzorg

Communicatie over sociale 
aspecten

Communicatie over MVO

Educatie en educatieve 
voorlichting

recreatie en hotelmanagement 
• E-learning, digitale brochures
• Rondleidingen/open dagen
• Evaluatie vormingsbrochures



Kwaliteitszorg – verbeterpunten (1)

• Adviserende rol inspecteurs (rond duurzaamheid) i.s.m. 
sectororganisaties verder uitwerken

• Concrete doelstellingen premies (SMART)
• Evaluatie ‘effect’ premieprogramma / betoelaagde projecten
• Papierpreventie / digitalisering / recto verso printen en • Papierpreventie / digitalisering / recto verso printen en 

kopiëren
• Training en opleiding inspecteurs rond duurzaamheid (uit 

Kennis- en informatiebeheer)
- Beheer (klantgerichtheid, communicatie, marketing)
- Ecologie – via vormingsessies Groene Sleutel
- Aandachtspunt: sociale pijler van duurzaamheid (tewerkstelling 

kansengroepen, HRM, …)



Kwaliteitszorg – verbeterpunten (2)

• Stimulering bijscholing van uitbaters toeristische 
infrastructuur

- Beheer (klantgerichtheid, communicatie, marketing)
- Ecologie – via vormingsessies Groene Sleutel
- Aandachtspunt: sociale pijler van duurzaamheid (tewerkstelling - Aandachtspunt: sociale pijler van duurzaamheid (tewerkstelling 

kansengroepen, HRM, …)

• Uniformiteit van kwaliteitslabels (Brugge) 



Kwaliteitszorg – verbeterpunten (3)

Logiesverstrekkende bedrijven
• Premies duurzaamheid
• Stimulering verduurzaming bedrijfsvoering (in opmaak) 

Reisbureaus
• Meer regelgeving
• Stimulering duurzaamheid overdragen op beroepsorganisatie

- Toegankelijkheid, communicatie (bv. Anysurfer, …), milieuzorg

• Gedragscode voor reisbureaus moet expliciet verwijzen naar 
duurzame praktijken, tegen kindersextoerisme, … (BTO)

• Controle en inspectie kaderen in algemene 
kwaliteitsbenadering (BTO)



Kwaliteitszorg – verbeterpunten (3)

Externe vorming
• Vormingen rond duurzaamheid + integratie duurzaamheid bij 

organisatie van deze vormingen
• Ecologische en sociale criteria drukwerk / online 

instrumenten (bv. anysurfer, lay-out, papier,  samenwerking instrumenten (bv. anysurfer, lay-out, papier,  samenwerking 
soc. economie, …)

• Nood aan voorbeeldprojecten, cases





Marketing binnen- en buitenland

40%

60%

80%

100%

Wijzen van promotie (eerlijk, ethisch, 
ecologisch, ...)

Kennis over de (potentiële) klant

Markten weigeren op basis van beleid / 

Transportpreventie dienstreizen

Verkoop & Marketing: Activiteit
• Online, database 

marketing, joint promotions
• Motivationeel onderzoek 

(beleving toerist) + 
bevraging 
buitenlandkantoren 
(‘branding’ Vlaanderen)

0%

20% Markten weigeren op basis van beleid / 
normen / waarden

Communicatie met de toerist

Samenwerking met sector, 
partnerorganisaties en toeristen

Meting en opvolging klanttevredenheid

Registratie en opvolging klachten

Concurrentiebelemmerend gedrag (‘branding’ Vlaanderen)
• Marketingplan
• Geen formele meting en 

opvolging 
klantentevredenheid, wel 
klachtenregistratie



Ontwikkeling

• Communicatie over kwaliteit, 
milieu, toegankelijkheid, 
bereikbaarheid, prijzen, 
feedback toeristen (vooral vr 
Belgische toerist)

20%

40%

60%

80%

100%
Innovatie

Ontwikkeling 
concepten/producten/proj

ecten
Vorming

Ontwikkeling: Activiteit

Belgische toerist)
0%

Duurzaamheidscriteria bij 
arrangementen

Evenementen

Congressen



Duurzame marketing – verbeterpunten
Intern Toerisme Vlaanderen (1)

• Ecologische en sociale criteria drukwerk / online 
instrumenten (bv. anysurfer, lay-out, papier,  samenwerking 
soc. economie, …)

• Integrale aanpak: voetafdruk promotie / marketing
• Visievorming rond Vlaanderen Vakantieland brochure

Ecoreclame: de milieudruk van een 
reclamecampagne
Havas Media France en PricewaterhouseCoopers 
(PwC) lanceren, met de steun van ADEME en van 
de groep LVMH, het instrument "EcoPublicité". Dit 
instrument moet je helpen bij het evalueren van 
de milieu-impact van reclamecampagnes, vanuit 
het standpunt van de productie en de 
verspreiding. 
Het nieuwe instrument wil adverteerders bijstaan 
bij het ontwerpen van ecologische 
reclamecampagnes en het optimaliseren van de • Visievorming rond Vlaanderen Vakantieland brochure

- Behoud /afschaffing? Formulewijziging?
- Samenwerking lokale touroperators?

• Dienstreizen
- CO2-compensatie
- Transportoptimalisatie, videoconferencing

• Meer aandacht voor rendabiliteit arrangementen, 
samenwerking met gezonde doch ethisch gerunde bedrijven

reclamecampagnes en het optimaliseren van de 
milieuprestaties ervan. EcoPublicité steunt op tien 
milieucriteria en op de methode van de 
levenscyclusanalyse (LCA). De "spots" van vijf 
media (televisie, pers, affiches, internet en radio) 
zullen worden geanalyseerd vanaf de productie, 
over de verspreiding tot de ontvangst. De 
software berekent bij een tv-productie 
bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik van de 
studio en de benzine die nodig is voor het 
transport.
Meer over EcoPublicité



Duurzame marketing – verbeterpunten
Intern Toerisme Vlaanderen (2)

Productontwikkeling
• Initiëren innovatieve productontwikkeling
• Duurzaamheidscriteria opnemen in samenstelling 

arrangementen
• Duurzaamheid opnemen in vorming (intern en • Duurzaamheid opnemen in vorming (intern en 

buitenlandkantoren)
• Duurzaamheid meenemen evenementen en congressen -

advies
• Promoten duurzaam vervoer (nadruk op trein) voor incoming

tourists; aandachtspunt voor buitenlandse TO’s, zeker bij 
zakenreizen (BTO)



Duurzame marketing – verbeterpunten
Intern Toerisme Vlaanderen (3)

• Meer aandacht voor kwaliteit en service in Vlaamse 
toeristische productontwikkeling en promotie (BTO)

• Meer aandacht voor duurzame productontwikkeling; 
sensibiliseren van toerist door duurzaam aanbod aan te 
reiken (Master)reiken (Master)

• Meer ruimte geven aan bv. Provincies om marketing gestalte 
te geven (AN)

• Merk Vlaanderen meer en beter ontwikkelen – nu nog te veel 
productgerichte marketing (AN)

• Focus op promotie Vlaanderen bij Belgische/Vlaamse toerist  
-> veel duurzaamheidswinst te boeken wegens kortere 
verplaatsingen (AN) (Steunpunt)



Duurzame marketing – verbeterpunten
Buitenlandkantoren

Integratie duurzaamheid buitenlandkantoren
• Ecologische en sociale criteria drukwerk / online 

instrumenten
• Duurzaamheidscriteria opnemen in samenstelling 

arrangementen (bv. CO2-reductie en –compensatie)arrangementen (bv. CO2-reductie en –compensatie)
• Visievorming locaties obv regime, koopkracht, …
• Personeelsbeleid
• Klantentevredenheid buitenlandse klanten meten
• Let op voor versnippering initiatieven (AN)
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Ter vergelijking: DSS 2004
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Duurzaamheidsagenda DSS 2004 (1) -
resultaten

• Strategie en management
- Duurzaamheid verankeren in strategie en beleidsontwikkeling 
- Duurzaamheid in visie en missie
- Lange termijn strategie en missie
- Definitie duurzaamheid- Definitie duurzaamheid

• Planning & Onderzoek
- Externe verspreiding van kennis over duurzaamheid

• HRM
- Organisatieontwikkeling (lange termijn planvorming en 

competentieontwikkeling)
- Functioneren van medewerkers



Duurzaamheidsagenda DSS 2004 (2) -
resultaten

• Communicatie en Informatiebeheer
- Communicatieplan
- Communicatie over mogelijkheden van duurzaamheid bij 

klanten en partnerorganisaties
- Communicatie met sector en toeristen- Communicatie met sector en toeristen

• Marketing en Promotie
- PR/marketing strategie

• Facilitair Beheer
- Planvorming facilitair beheer
- Beveiliging: Calamiteitenplan + beleid formuleren

• Inkoop
- Vastleggen beleid en doelstellingen tav inkoop 
- Inkoop proces



Duurzaamheidsagenda DSS 2004 (3) -
resultaten

• Financiën, juridische Zaken en ICT
- Beleid en doelstellingen tav financiële kentallen

• Investeringen
- Vaststellen duurzaamheidscriteria bij subsidieverlening
- Waarborg goede besteding subsidies- Waarborg goede besteding subsidies

• Kwaliteitsbewaking van het product
- Duurzaamheidsinformatie aanbieden tijdens 

vergunningverlening
- Duurzaamheidstraining/kennis inspecteurs en ondersteuning 
- Monitoring en doelstellingen bij klachtenbehandeling + 

Klachtenbehandeling algemeen
- Beinvloeden verduurzaming decreten
- Coherent vergunningenbeleid + trends



Duurzaamheidsagenda DSS 2004 (4) -
resultaten

• Ontwikkeling
- Duurzaamheid verankeren in de in- en externe vorming
- Aandacht voor duurzaamheid bij de communicatie over 

arrangementen 
- Innovatie- Innovatie


