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PARTICIPATIEF TRANSITIETRAJECT SOCIAAL TOERISME  

UPDATE 20/04/2015 
 
  
 

Een wereld in verandering  

Toerisme steunt op levende wortels. In Vlaanderen is vakantie een basisrecht van iedereen. We geloven in de 

positieve effecten van vakantie en willen dat iedereen die kan ervaren. Iemand die zich goed voelt in zijn vel, 

functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, kijkt positief naar de samenleving. Kwaliteitsvolle 

vakanties in ieders bereik brengen, is dus ook investeren in de open blik van toekomstige generaties en een 

verzekering voor onze samenleving. Deze aandacht voor gelijkwaardigheid behoort tot het DNA van 

Vlaanderen. Dit wordt rijkelijk geïllustreerd door de boeiende geschiedenis van het sociaal toerisme in 

Vlaanderen. 

We zien de wereld veranderen en ook het sociaal toerisme. Het verblijfsaanbod won aan kwantiteit en 

kwaliteit. Brandveilig en toegankelijkheid werden een norm. Doelgroepen verschuiven, kinderarmoede en 

sociale ongelijkheid in Vlaanderen stijgt sterk. Naast groeiende groepen niet participerende Vlamingen, 

merken we ook positieve trends. 

De consument kiest bewuster en duurzamer. Sociaal ondernemerschap komt op de voorgrond. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen randfenomeen meer. Gevestigde waarden in het 

aanbod sociaal toerisme bezinnen over doelgroepen en doelstellingen. Steeds meer organisaties 

ontdekken de kracht van toerisme en leiden hun cliënten naar een daguitstap of vakantie. 

 

1. Omschrijving  

Om de nieuwe trends te interpreteren bracht Toerisme Vlaanderen in 5 focusgroepen 85 personen uit 

diverse sectoren bij elkaar rond de vraag “wat maakt een initiatief tot sociaal toerisme?”. Met deze 

bevinding ging een al even divers gezelschap van 62 personen 2 dagen intensief aan de slag.  

Een nieuwe omschrijving werd gewikt en gewogen, ambities vinden een draagvlak. 

Vlaanderen wil zich onderscheiden van andere regio’s door sociaal ondernemerschap en wil het recht op 

vrije tijd en toerisme waarmaken. Een betaalbaar en gediversifieerd vakantieaanbod, vrij van praktische, 
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financiële en mentale drempels, is een uitdaging die we niet uit de weg gaan.  

 

Sociaal toerisme heeft de ambitie om in de vakantieketen alle drempels, die een individu/groep niet op 

eigen kracht kan overwinnen, weg te werken. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk tussen alle partners 

vanuit een maatschappelijke verantwoorde visie. 

1. Drempels in de vakantieketen 

2. Een mechanisme gedragen door samenwerking 

3. Een groep kan een oplossing zijn, maar ook een drempel 

 

Belangrijkste veranderingen tov van vroeger   

Het klantenperspectief komt op de voorgrond 

 Niet alles wat sociaal is, is sociaal toerisme. Het zelfstandig naamwoord is Toerisme. Sociale 

tewerkstelling is waardevol, maar geen sociaal toerisme. 

 Voorbije inspanningen op vlak van groei aanbod worden verzilverd, toeleiding wordt 

belangrijker 

 We vertrekken niet meer vanuit afgebakende doelgroepen, dit om te kunnen inspelen op 

dynamieken in de samenleving.  

Doelgroepen verschuiven, meerdere drempels worden ervaren.  

 Het gaat over drempels in de hele vakantieketen (vroeger alleen over aanbod) 

 Sociaal toerisme is een mechanisme, samenwerking is noodzakelijk 

 Er  komen meer partners in beeld. Iedereen kan bijdragen aan sociaal toerisme, als het vanuit 

een maatschappelijk visie gebeurt.. 

 

Enkel noden dringen zich op: 

 Nood aan een level playing field  

 Nood aan een platform waar partners en kennis elkaar kunnen vinden en versterken 

 Nood aan herziening bestaande regelgeving 

 Nood aan identiteit , (h)erkenning, profilering ruimer dan verblijftoerisme 
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2. Gevolgen  
Deze gevolgen werd in kaart gebracht na verschillende werkmomenten en gesprekken met de 
stakeholders.  
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Toelichting bij de mindmap:.  
 
Toegankelijkheid doordrijven / mainstreamen  

 Betrouwbare informatie opnemen op diverse plaatsen : visit flanders/  LIV, .. 
 Ontsluiten van toegankelijke informatie  
 Verbreding van de doelgroepen  

Jeugdtoerisme 

 Erkenning jeugdverblijf blijft belangrijk voor subsidies ifv andere agentschappen 

 Erkenning = kwaliteitslabel – belangrijk voor de klant  
 Ondersteuning om kwaliteit te behouden 

 Rol van de drie MOPS->  jeugdmop (chiro, scouts, cjt) 

 Internationaal potentieel jeugdverblijven  

Volwassen (sociaal)  toerisme  

 Erkenning TVA/ logiesdecreet 
(momenteel het wettelijk kader ifv exploitatie)  

 Definiëren van de verbindende factoren tussen de verschillende TVA-logiesverstrekkers 
 Ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit  en zelfregulerend label met hoge 

instap (voldoende kwaliteitsgarantie)   
 Heroriëntering van de mops  
 Initialiseren sociale innovatie  

Sociaal Toeristische verenigingen 

 Versterken: middelen anders verdelen 

 Vereenvoudiging van het bestaande subsidiemechanisme  
(mogelijkheden aftoetsen aan bestaande decreet) 

 Management ondersteuning  

Sociale reisbemiddelingskantoren (Rap op Staps)  

 Netwerk versterken 
 Samenwerken met provincies   

 Minimale personeelskost voorzien ifv aansturing 
provinciale coördinatoren.   

 kwaliteitslabel 

Sociaal ondernemerschap met lichte druk  

 Iedereen die middelen krijgt van TVL , gaat verbintenis met SVP aan 
 Competenties versterken  
 Sociale innovatie  
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3. Uitwerking van een meerjarenplan 
 
Na maanden van dagdromen, confrontatie van ideeën, inspraak en overleg is het tijd om  
het verzamelde materiaal te vatten in doelstellingen, te vertalen in actieplannen en dit  
vanuit de baseline: iedereen verdient vakantie  
 
Dit materiaal werd gebundeld in zes grote transitielijnen. Zij geven het beleidskader aan waarbinnen het 
transitietraject zijn grote wijzigingen probeert te bewerkstelligen. Van hieruit vertrekken de meer 
operationele doelstellingen die komende beleidsperiode tot realisaties in de veranderingen zullen leiden.  

 
Zes grote transitielijnen 

 

Transitielijn 1 : Van een enkelvoudige sector naar een multiplayer netwerk  

Vanuit het decreet Toerisme voor Allen wordt het sociaal toerisme toegeschreven aan beperkt aantal (sociaal) 

toeristische aanbieders. Maatschappelijke verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap brengen andere 

spelers op het sociaal toeristische veld met zich mee. 

 

 

Transitielijn 2: Van een doelgroep gericht 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 van  

zij de drempels ervaren.  Een doelgroepenbeleid is nodig, maar binnen een doelgroep  

heeft niet iedereen dezelfde noden.  

 

 

Transitielijn 3: Van enkelvoudige acties naar een mechanisme 
Samenwerking tussen partners om de verschillende drempels in de vakantieketen weg te werken wordt belangrijk.  

 

 

Transitielijn 4: Van het aanbieden van logies naar het wegwerken van drempels in de volledige vakantieketen. 
Waar tot nu toe de klemtoon lag in het aanbieden van kwaliteitsvolle prijsvriendelijke logies merken we  

een duidelijke verschuiving op.  Sociaal toerisme heeft de ambitie om in de vakantieketen om  

alle drempels weg te werken.   

 

 

Transitielijn 5: 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 inspanning wensen we te verzilveren door in te zetten op promotie/ toeleiding.   

 

 

Transitielijn 6: van het huidige decreet TVA naar … 
Willen we onze beleidsinstrumenten met de juiste focus inzetten, dan dringt een evaluatie van het decreet Toerisme voor Allen zich 

op.   Op korte termijn dienen we de bestaande overeenkomst met de mops te heroriënteren en de regelgeving en de subsidiëring 

voor sociaal toeristische verenigingen sterk te vereenvoudigen. 
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Strategische en operationele doelstellingen 2014-2019 

Toerisme Vlaanderen en de sociaal toeristische sector bundelt de krachten om te komen tot een 

gezamenlijk plan om die de 6 veranderingen te realiseren.   

Aan de hand van 5 werklabo’s (feb 2015) met 80 stakeholders werden de 6 transitielijnen vertaald naar 

strategische en operationele doelen.  Het forum Toerisme voor Allen van 27 maart 2015 bekrachtigde 

deze strategische en operationele doelen.   

 

SD 1 : Het sociaal toerisme wordt zichtbaar gehouden voor de verschillende overheden 

OD 1.1 : De vernieuwde omschrijving ‘sociaal toerisme’ wordt actief nationaal en internationaal 

vertaald en uitgedragen 

OD 1.2 : Toerisme Vlaanderen heeft een permanent overlegorgaan opgericht 

OD  1.3 : Er is een structureel overleg tussen verschillende beleidsdomeinen in functie van vakantie 

(welzijn, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur,…)  

OD 1.4 : De onderlinge communicatie tussen sociaal toeristische vakantie-aanbieders, vakantiegangers 

en Toerisme Vlaanderen vertrekt vanuit de vijf principes van goed stakeholdersmanagement  

 

SD 2 : Elke Vlaming met drempels kan op vakantie gaan 

OD 2.1 : De drempels waarop  de komende beleidsperiode op gefocust wordt, zijn gedefinieerd  

OD 2.2 : De doelgroep die drempels ondervindt is ondersteund in de vakantieketen 

OD 2.3 : Partners uit de ruime vakantieketen nemen engagement op om drempels te helpen 

wegwerken 

OD 2.4 : Er zijn regionale netwerkalternatieven voor het (openbaar) vervoer 

 

SD 3 : Er is een gecoördineerd actief uitgebreid netwerk van partners van de ruime vakantieketen 

OD 3.1 : De informatie-uitwisseling binnen het ruime netwerk ‘sociaal toerisme’ is structureel en 

participatief georganiseerd 

OD 3.2 : Er is een structurele samenwerking met lokale toeristische diensten en sociale diensten om 

alle informatie uit het uitgebreide netwerk tot bij de vakantieganger/zijn netwerk te brengen  

OD 3.3 : Het Rap-Op-Stapnetwerk breidt uit en bestaat uit regionale accountmanagers die iedereen 

informeren over alle mogelijke drempels en die fungeren als boekingskantoor voor de doelgroep met 

financiële drempel 

OD 3.4 : Er is een sensibiliseringscampagne omtrent ‘sociaal toerisme’ en alle drempels naar specifieke 

doelgroepen in de samenleving om bestaande vooroordelen te doorbreken 

OD 3.5 : Er worden proeftuinen voor innovatie 

 

SD 4 : De partners binnen het sociaal toerisme zijn ondersteund in hun opdracht, dit in afstemming 

met het netwerkgebeuren 
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OD 4.1 : Er zijn vraag gestuurde vormingen voor het netwerk 

OD 4.2 : Het personeel van een sociaal toeristische onderneming wordt ondersteund in de 

begeleiding van de vakantieganger ter plaatse 

OD 4.3 : De vakantieganger wordt actief ondersteund in de ontwikkeling van interesses en 

competenties op vlak van vakanties 

 

SD 5 : Alle partners, betrokken in de vakantieketen, kunnen zich zichtbaar verbinden op de ‘social 

branding’, vanuit de visie en missie van het sociaal toerisme 

OD 5.1 : Er zijn  verschillende soorten labels/logo’s (gradaties van ‘sociaal toerisme’) om als 

organisatie aan te kunnen sluiten bij het netwerk van sociaal toeristische partners 

OD 5.2 : Er is een structuur waarbij de regels voor toetreding en evaluatie tot de ‘social branding’ 

kenbaar worden gemaakt 

 

Volgende stappen  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


