
Reizen is voor iedereen

TOEGANKELIJK REIZEN IN ZEVEN STAPPEN
Toegankelijk reizen, what’s in a name? Reizen voor mensen met een beperking is op 
de keper beschouwd niet zo ‘anders’ of ‘verschillend’. Wel zijn er zeven belangrijke 
aandachtspunten, waarmee reizigers én reisorganisaties best rekening  houden. 
Want ook hier geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is!

Informatie
Alles begint met de beschikbaarheid van correcte, up-to-date en 
volledige informatie. Enkel daarmee kunnen (kandidaat)reizigers zich 
goed informeren en kan de reissector zich verder ontwikkelen.

Toegankelijke verblijfplaatsen
Toegankelijkheid is, naast comfort, ligging en sfeer, het belangrijkste 
criterium voor reizigers met een beperking. Dat is vanzelfsprekend, 
maar in de praktijk toch vaak nog een werkpunt.

Vlotte transfers
Hoe geraak je op je bestemming? Met een vlotte privé-transfer met 
aangepast vervoer. En, indien nodig, een helpende hand van een 
assistent(e).

Hulpmiddelen
Meestal kan de rolstoel mee naar de reisbestemming. Maar soms 
ook niet. Dan kunnen er ter plaatse een rolstoel of andere lichaams- 
ondersteunende hulpmiddelen voorzien worden. Op elke bestemming 
moet er een keuze op maat beschikbaar zijn.

Medische assistentie
Vaak hebben reizigers met een beperking een of andere vorm van 
medische assistentie of begeleiding nodig. Ook dat moet goed geregeld 
worden.

Aangepaste excursies
Per bestemming kunnen er excursies aangeboden worden, die voor 
iedereen toegankelijk zijn, afgestemd op de persoonlijke noden van de 
reiziger(s).

Vluchten
De vliegtuigreis is een belangrijk onderdeel van de reis. Die begint best 
met een zorgeloze vlucht naar de bestemming. Met al dan niet de 
rolstoel in de bagageruimte.

REIZEN IS VOOR IEDEREEN. 

Beste lezer,

In wat volgt hoor je de stemmen van heel uiteenlopende mensen, die allemaal 
– op de een of andere manier – bezig zijn met hetgeen we vandaag ‘toegankelijk reizen’ 
of ‘reizen voor iedereen’ noemen. Daar zijn Toerisme Vlaanderen en WeTravel2 al 
lang grote pleitbezorgers voor. In woord en daad. Dit krantje  is onderdeel van een 
sensibiliserende actie, bestemd voor iedereen die professioneel of vanuit een zekere 
interesse met reizen bezig is. 

We moeten er niet flauw over doen: werken aan toegankelijk reizen is niet alleen 
een kwestie van ‘gelijke kansen’, maar ook van commerciële kansen. De vergijzing
manifesteert zich heel duidelijk in onze maatschappij. Alleen dat al zorgt er mee voor 
dat de reizigersmarkt diverser en ook ouder wordt. In zowat elk gezelschap reist 
tegenwoordig wel iemand mee met een – permanente of tijdelijke – beperking of 
specifieke noden. 

De sleutel tot verandering – meer aangepaste reizen en aanbod op maat van mensen 
met een beperking – ligt ook bij de outgoing reissector: touroperators, reisbureaus en 
agenten. Zij zijn degenen die reizen van a tot z bedenken, verzorgen en uitvoeren. Maar 
ook bij alle andere betrokkenen. Uit de verhalen die je verderop leest blijkt duidelijk 
dat mensen met een beperking gewone klanten of reizigers zijn, die net zo goed als 
iedereen op reis willen gaan. De rode draad? Reizen is voor iedereen. 

Wat kan jij doen om toegankelijk reizen in de realiteit om te zetten? Toegegeven,
Rome is ook niet op één dag gebouwd. Het is met individuele en collectieve acties, 
dag na dag, dat we samen het verschil kunnen maken. Hoe? Laat je om te beginnen 
inspireren door dit krantje, volg een training, . . . maar vooral, verspreid de boodschap 
“Reizen is voor iedereen”.

  Veel succes!

Maar dan ook 
écht 

voor iedereen
!

#ReizenIsVoorIedereen

#WijReizenOok

#toegankelijk2016



REIZEN IS EEN VERRIJKING
Hoe zou een reiziger die ook rolstoelgebruiker is het in Afrika vergaan? Jenny is vijftig- 
plusser en heeft multiple sclerose. Ze ondernam in augustus 2015 een avontuurlijke reis 
naar Kenia – een safari en overnachtingen in de bush inbegrepen. Daarmee bewijst ze dat 
toegankelijk reizen ook kan naar bestemmingen en types reizen die als ‘minder vanzelf- 
sprekend’ gelden voor mensen met een beperking.

“Ik wou al lang een avontuurlijke reis naar Kenia maken. Een land dat ik altijd al had 
willen bezoeken, want het spreekt erg tot mijn verbeelding. Want wie droomt er nu 
niet van om zelf echte leeuwen, olifanten, giraffen en zebra’s in het wild te zien én 
te horen? Zo’n safari hield ik niet voor mogelijk. Tot ik WeTravel2 leerde kennen, een 
reisbureau dat in toegankelijk reizen gespecialiseerd is. Ik was meteen enthousiast en 
tegelijk toch ook een tikje argwanend. Maar het idee dat mijn dochter en ik samen zo’n 
mooie tijd zouden kunnen beleven vond ik fantastisch. Geen klassieke vakantie, maar 
een echt avontuur in het wilde Afrika, met overnachtingen in tenten! Ik hou erg veel 
van de natuur, de landschappen en de dieren.”

DURF TE DROMEN!
Inge is een jonge vrouw van 27 en bezig aan een doctoraat. Ze is muzikaal aangelegd en 
omschrijft  zichzelf graag als een ‘familiemens’. Bovendien is ze dol op reizen. Toen Inge 
amper twee jaar oud was, kwam ze na een verkeersongeval terecht in een rolstoel. 
“Dat heeft me echter nooit tegengehouden om te gaan reizen en dingen te ondernemen,” 
zegt ze ferm.

“Wel integendeel. Mijn ouders hebben me net altijd heel erg aangemoedigd om te 
gaan studeren, te reizen en mijn eigen weg te volgen. Mijn verlangen om te reizen is 
allicht niet anders dan bij andere mensen, die geen beperking hebben. Ik haal er ook 
altijd veel energie uit.” 

“Het is heel belangrijk om als 
reiziger met een beperking 
vertrouwen te hebben. Er is altijd 
wel iemand die wil helpen. 
Mensen zijn doorgaans heel 
behulpzaam. Er komt altijd een 
oplossing uit de bus. De grootste 
barrière leg je vaak zelf: boek 
dus dat vliegtuigticket, en je 
ziet dan wel waar je uitkomt. 
Dat is ook een kwestie van tijd, 
en ervaring. Zelf probeer ik die 
organisatie stilaan af te bouwen, 
en te vertrouwen op wat er komt. 
Durf te dromen, en gooi je vrees 
overboord.”

IK WIL ZO GEWOON MOGELIJK DOEN
Nathalie Van D’Huynslager is 45 en blind. Ze werkt als instructeur sollicitatietraining in een 
organisatie waar mensen met een beperking loopbaanbegeleiding krijgen. Maar bovenal is ze 
iemand die heel graag reist. Al ervaart ze reizen op een andere manier dan mensen zonder een 
beperking, toch weerhoudt dat haar niet om erop uit te trekken. 

“In de winter moet ik mijn batterijen opladen, en dat doe ik liefst in een land waar ik over-
donderd word door de zintuigelijke indrukken, van zodra ik uit het vliegtuig stap. Je voelt 
er meteen de warmte en de vochtige lucht. Daar hou ik enorm van! Net als van lekker eten. 
Het fruit bijvoorbeeld, die ananassen en mango’s smaken daar helemaal anders dan hier. 
Als je de merenguemuziek hoort, dan kom je toch meteen in een heel andere sfeer? 
Geluiden zijn sowieso erg belangrijk voor mij.” 

“Liefst wil ik zo gewoon mogelijk doen. Gewoon reizen, naar interessante bestemmingen! 
Ik heb wel begeleiding nodig. Ik ga nergens heen zonder een begeleider. En dat maakt, 
toegegeven, reizen soms wel moeilijk, omdat ik altijd iemand moet vinden die de tijd en de 
middelen heeft om mee op reis te gaan. Het aanbod van begeleiders is ook klein.” 

“Mensen met een beperking moeten vooral durven de stap te zetten om op reis te gaan. 
Veel mensen hebben schrik. Ik las net over een reis naar India, met tal van bezoeken aan 
forten en tempels. Vaak gaat men er dan vanuit dat je als blinde daar eigenlijk ‘niets kunt 
gaan doen’. Maar reizen is toch een heel veelzijdige ervaring? Wat je allemaal kunt voelen, 
horen, smaken… is onvoorstelbaar.” 

“Onze reis was helemaal tot in de puntjes 
voorbereid, met als gevolg dat het een pracht 

van een vakantie is geworden. 
En dat maakt me heel 
gelukkig. Ik vind op reis gaan, 
en kunnen gaan, immers
erg belangrijk. Het is zo 
plezierig om andere 
plekken en culturen te 
ontdekken. Je ontmoet 
heel wat mensen. Die 
ervaringen verrijken je 
leven toch?” 

“Wie droomt er nu niet van om zelf 
 echte leeuwen, olifanten, giraffen en zebra’s in het wild 
   te zien en te horen?”

     “Geen klassieke vakantie, 
maar een echt avontuur in het wilde Afrika, 
 met overnachtingen in tenten!”

“Mijn verlangen om te reizen is allicht niet anders 
  dan bij andere mensen, 
   die geen beperking hebben.”

“Het is heel belangrijk om als reiziger 
  met een beperking vertrouwen te hebben.”

“Durf te dromen, en gooi die vrees overboord.”

Liefst wil ik zo gewoon mogelijk doen. 
 Gewoon reizen, naar interessante bestemmingen!



TOERISME ALS HEFBOOM 
Jo De Bock staat als gedelegeerd 
bestuurder aan het roer bij Vayamundo. 
Dat  is een onderneming die toerisme 
met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen succesvol combineert. 

“We zeggen niet langer dat we sociaal toerisme organiseren. Het blijft uiteraard wel 
ons voornaamste leitmotiv. Sociaal toerisme is niets iets dat je bent, maar wel wat je 
doet! Toegankelijkheid gaat niet alleen over fysieke hindernissen. Dat begrip kun je dus 
eng interpreteren, maar dan beperk je je tot die mensen die omwille van een fysieke 
beperking niet van de toegang kunnen genieten. Wij zien dat veel ruimer, en willen 
ons richten tot om het even wie die een hindernis ondervindt en die desalniettemin wil 
deelnemen aan een vakantie. Dat kan dus een fysieke beperking zijn, maar ook een 
mentale of financiële hindernis.” 

 “Veel heeft ook te maken met hoe je je organiseert, intern. Een onderneming als 
de onze moet gewoon goed gerund worden. Dat maakt dat we  toerisme kunnen 
gebruiken als hefboom voor hogere sociale, maatschappelijke doelen. En precies dat 
onderscheidt ons van de profit. Toch moet je ook commercieel zijn. Want als je niet 
commercieel bent, kun je niet sociaal zijn.” 

REIZEN VOOR MENSEN MET EEN 
BEPERKING IS ALTIJD MAATWERK

Marc Van den Eynde is directeur van het team 
‘speciale reizen’ van Jetair, de grootste tour- 
operator van België. Zijn team catert voor onder 
meer wereldreizigers, avonturiers, en klanten 
met heel speciale, vaak wat excentrieke wensen. 
Maar ook voor mensen met een beperking. 

“We zijn druk bezig met het opstellen van 
inventarissen van bestemmingen, accommodaties 
en activiteiten ter plaatse die geschikt zijn voor 
mensen met een beperking. De regel is dat je je 
steevast grondig informeert over de graad van beperking en welke noden de reiziger 
heeft. Met andere woorden: wie hebben we voor ons? En wat moeten we voorzien opdat 
we deze klant een mooie vakantie kunnen bezorgen? We hebben Kristof Steegmans, de 
zaakvoerder van WeTravel2, gevraagd om zijn inzichten en ervaringen met ons te delen. 
Op basis van zijn reiservaringen hebben we een basispakket samengesteld. En zijn we op 
zoek gegaan naar gespecialiseerde leveranciers.” 

“Concreet komt het aanbod voor mensen met een beperking altijd neer op maatwerk. 
Dat wil ook zeggen: een hoge workload. Daarbij is de factor vertrouwen sowieso erg
belangrijk. Net als de kennis en de expertise terzake.

Je moet heel goed weten wat er nodig is. Ik zie wel dat er een stijgende vraag is op de 
markt. Ik vind dit initiatief van Toerisme Vlaanderen heel goed en waardevol. Het is in de 
praktijk echter een zeer langzaam proces, waarvan we de resultaten pas over drie, vier 
jaar kunnen zien. Veel zal ook afhangen van hoe snel en grondig het kennisnetwerk kan 
worden uitgebreid. Het idee dat reizen voor iedereen moet kunnen, moet verder ingang 
vinden. Zij die in de toeristische industrie actief zijn moeten zowel nadenken over
toegankelijk reizen, als erover spreken!”

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
Je moet het maar doen, heel je hebben en houden verkopen, je familie gedag zeggen en 
duizenden kilometers verderop een onderneming starten. En dat is precies wat Veerle en 
Bert hebben gedaan. Deze twee Antwerpse verpleegkundigen startten begin 2016 aan de 
Spaanse Costa del Sol hun Finca Corasol. 

“Belangrijk voor ons was dat we iets anders wilden dan een zoveelste, ‘gewone’ bed and 
breakfast. We zijn namelijk erg begaan met ons werk en de mensen die we verzorgden. 
Dus dachten we er aan, telkens we op vakantie gingen, dat het echt bijzonder moest zijn 
om een vakantieverblijf te openen voor mensen met een beperking, of zorgbehoeven-
den.” 

“Wanneer we een vakantieaanvraag ontvangen nemen we daar steeds uitgebreid de tijd 
voor. Zo bevragen we onze gasten over hun behoeften, noden en eventuele hulpmid-
delen die ze nodig hebben. Bovendien hebben we maar vier kamers. Dat maakt dat we 
het verblijf kleinschalig kunnen houden, en ook persoonlijk. Wat niet wil zeggen dat onze 
gasten niet op zichzelf kunnen zijn. (lachen) Maar misschien is het belangrijkste nog 
geduldig personeel. Want mensen maken écht het verschil.”

HIER GEBEUREN MOOIE DINGEN 
Kathleen De Meyere is de zaakvoerster van de Bed and Breakfast ‘Altijd Genieten’ in 
Moerkerke, nabij Damme. Na dertig jaar als verpleegkundige in een rusthuis gewerkt te 
hebben, combineert ze nu haar kennis en kunde met een grote dosis gastvrijheid in dit 
warme verblijf.

“Altijd Genieten is een B&B
waar zowel mensen met én zonder 
een beperking terecht kunnen. 
De naam heb ik gekozen omdat mensen 
met een beperking op dezelfde manier 
genieten van vakantie als eender wie! 
Ik wou een B&B runnen die voor werkelijk 
iedereen open staat. Ik sta helemaal achter
het idee van ‘toerisme voor iedereen’. Iedereen 
moet hier kunnen logeren.

Het is dan ook nooit mijn bedoeling geweest om het verblijf volledig op mensen met 
een beperking te richten. De samenleving moet, wat mij betreft, breeddenkend genoeg 
zijn om samen onder een dak een vakantie te delen. En hier lukt dat ook! Ik heb vaak 
wandelaars en fietsers te gast, naast mensen met een beperking. Heel vaak zie je dan 
iets opmerkelijks gebeuren. De mensen zonder beperking staan dan even stil bij het 
leven en het feit dat ze het goed hebben… Omgekeerd vinden mensen met een 
beperking het ook fijn als ze als gewone gasten behandeld worden, en niet verengd 
worden tot hun beperking. Wie hier samen verblijft, draagt dat mee voor de rest van 
zijn of haar leven – op een positieve wijze, welteverstaan!” (lacht hartelijk)

“En als ik dan mensen die het echt moeilijk hebben toch blij zie worden, en een 
glimlach op hun gezicht zie verschijnen, omdat ze hier zijn, en omdat ze fijne dingen 
doen, dan maakt me dat heel gelukkig!” 

“We gebruiken toerisme als 
 hefboom voor hogere 
     sociale, maatschappelijke 
   doelen.”

“We willen ons richten tot om het even wie die een
 hindernis ondervindt en die desalniettemin wil 
   deelnemen aan een vakantie. 
       Dat kan dus een fysieke beperking zijn, 
                maar ook een mentale of 
                            financiële hindernis.“

“Als ik mensen die het echt moeilijk hebben 
 toch blij zie worden, en een 
glimlach op hun gezicht zie verschijnen, 
 omdat ze hier zijn, en 
   omdat ze fijne dingen doen, dan 
     maakt me dat heel gelukkig!”

“Mensen met een beperking vinden het ook fijn 
 als ze als gewone gasten behandeld worden, 
  en niet verengd worden tot hun beperking.”

“De regel is dat je je steevast grondig 
 informeert over de graad 
  van beperking en welke noden 
de reiziger heeft. Met andere woorden: 
       wie hebben we voor ons?”

“We hebben Kristof Steegmans, de zaakvoerder van WeTravel2,  
 gevraagd om zijn inzichten en ervaringen 
   met ons te delen. 
  Op basis van zijn reiservaringen 
         hebben we een basispakket samengesteld. 
                        En zijn we op zoek gegaan naar 
                                            gespecialiseerde leveranciers.”

“Het belangrijkste is geduldig
  personeel. 
 Want mensen maken 
          écht het verschil.”



DE UITDAGINGEN VAN TOEGANKELIJK REIZEN
Sommigen zouden hem misschien een moderne Don Quichote noemen; de 
beroemde ridder die tegen windmolens vecht en ‘onmogelijke’ dromen najaagt. 
Maar Kristof Steegmans realiseert met zijn reisorganisatie WeTravel2 stap voor stap 
zijn ambitie: de wereld van het toegankelijk reizen ten gronde veranderen. Op korte 
tijd heeft WeTravel2 een indrukwekkend parcours gelopen. En dat is geen toeval.

“Met WeTravel2 willen we veel meer doen dan louter reizen verkopen, wat de gebruike-
lijke dienstverlening is van een reisagentschap. Veel van hetgeen wij doen, is immers 
nauw met elkaar verbonden. Wij weten uit ervaring wat er nodig is, wat er allemaal kan 
en wat reizigers op prijs stellen. En met ‘op reis gaan’ bedoel ik niet de klassieke groeps- 
of zorgvakantie. Die bestaan weliswaar nog steeds, en zijn uiteraard ook zinvol. Ik merk 
steeds duidelijker dat mensen andere noden hebben: ze willen gewoon op reis gaan, naar 
leuke, exotische of zelfs avontuurlijke bestemmingen!” 

“We doen wat we doen omdat in de eerste plaats niemand anders dit doet, met een
grondige kennis van zaken en bovendien op een rendabele en overtuigende manier. 
En natuurlijk ook omdat ik dat zelf ook erg belangrijk vind. Mijn motivatie is dat ik de 
wereld van toegankelijk reizen echt ten gronde wil veranderen, in Vlaanderen, maar 
ook voor de rest van Europa. Als we erin slagen om Vlamingen naar het binnen- en 
buitenland te doen reizen, moet dat ook lukken voor een Nederlander of een Duitser. 
Dat probeer ik door een waaier van acties te combineren. Om te beginnen, en natuurlijk, 
door reizen te verkopen. Als je dus op reis wil gaan naar een toffe bestemming, maar 
je hebt een of andere beperking, die tijdelijk of permanent is, dan biedt WeTravel2 een 
oplossing. Zo kunnen ook ouderen en zwangere vrouwen – mensen die misschien iets 
minder makkelijk te been zijn – met ons op vakantie kunnen gaan. Welk soort beperking 
– fysiek, mentaal, auditief of visueel – speelt geen rol.”

 “Al de kennis die ik dankzij mijn reiservaringen heb opgebouwd, wil ik graag via 
WeTravel2 delen. Ik heb toegankelijk reizen als ondernemer ook altijd als een enorme 
commerciële én tegelijk ook maatschappelijke uitdaging gezien. Ik neem die rol graag 
op. Omdat ik zie dat het niet vanzelfsprekend is voor non-profitorganisaties om duur-
zame initiatieven rond toegankelijk reizen op poten te zetten. Dat is een gevolg van 
het feit dat ze bijna altijd afhankelijk zijn van subsidies en overheden. Daarom wou ik 
onafhankelijk zijn met WeTravel2, en dus commercieel. De hamvraag is voor mij is:
ben je relevant? Als je in je organisatie een verdienmodel inbouwt, en het werkt,
dan is dat voor mij het beste bewijs dat je dat bent.” 

Training ‘Onthalen en gidsen van personen met een beperking’
Gidsen en reisleiders: het zijn sleutelfiguren in de vlotte en aangename omgang met 
mensen met een beperking, wanneer ze op stap gaan in eigen land of in het buitenland. 
Maar hoe kunnen ze (nog) beter communiceren deze doelgroep? Welke beproefde 
technieken bestaan er om gidsbeurten en reizen boeiend en op maat te maken? 
Ben je een (toeristische) gids of reisleider? Dan is deze training voor jou!

Training ‘Onthaal van personen met een beperking’
Je welkom voelen, makkelijk je weg vinden, de dingen op een positieve manier 
ervaren… Er hangt enorm veel af van mensen. Personeel in de toeristische sector – denk 
aan het onthaal, in het restaurant, in of aan de attractie – kan een ervaring maken… of 
kraken. Het onthaal en, breder, omgaan met personen met een beperking en een gepast 
aanbod voorzien vraagt een heel bewuste aanpak. Werk je als onthaalmedewerker in de 
toeristische sector? Dan leer je tijdens deze training de kneepjes van het vak.

Training ‘Een toegankelijk reiskantoor en aanbod’
Wanneer een kandidaat-reiziger bij jou over de vloer komt, wil je dat hij of zij zich 
natuurlijk welkom voelt. Ook zo voor reizigers met een beperking. Maar waarmee hou je 
best rekening, als je kantoor of bureau inricht? Hoe zorg je ervoor dat mensen met een 
beperking bij jou goed geholpen worden? En daarmee begint de reis nog maar. Welke 
zaken spelen een rol als je naar het aanbod kijkt? Deze training geeft je het antwoord 
op al deze vragen!

Reizen is voor iedereen! Sensibiliseringspresentatie
‘Mensen met een beperking, die blijven toch altijd thuis?’ Of: ‘Kunnen die dat?’ 
Er bestaan nog héél veel stevige vooroordelen tegenover mensen met een beperking. 
Deze lichtvoetige (en allesbehalve belerende) presentatie wil daar voor eens en altijd 
komaf mee maken. In het najaar kun je deze presentatie meemaken, of bij jou in de 
buurt organiseren. 

Wil je op de hoogte blijven, of wil je zelf een presentatie of cursus organiseren voor je 
bedrijf, organisatie of vereniging? Inter en WeTravel2 slaan de handen hiervoor in
elkaar. Contacteer ons via mail op info@wetravel2.eu, bel ons op het nummer
014 700 600, of neem een kijkje op de website van bovenstaande partners!
We kijken ernaar uit om je te ontmoeten.

Idee en realisatie: WeTravel2 en Toerisme Vlaanderen
Interview en teksten: Beeld & Verhaal / www.beeldenverhaal.be 
Realisatie filmpjes: Concept To Screen
Verantwoordelijke uitgever: 
Kristof Steegmans – Herenthoutseweg 31 b – 2222 Wiekevorst – info@wetravel2.eu - 014 700 600

Bekijk, download en deel de integrale interviews, 
met foto’s, teksten en filmpjes via www.wetravel2.eu/actueel/testimonials 
en op www.toerismevlaanderen.be/doelgroep/reisbureaus.
Katrien, Jenny en vele anderen delen graag hun bevindingen met jou.

www.inter.vlaanderen www.toerismevlaanderen.bewww.wetravel2.eu

“Er is immers nog héél veel werk aan de winkel. 
            Steeds meer en meer mensen met een beperking willen 
        op reis gaan. En met ‘op reis gaan’ bedoel ik niet 
    de klassieke groeps- of zorgvakantie.”

     “Mijn motivatie is dat ik de wereld van 
  toegankelijk reizen echt ten gronde wil veranderen, 
   in Vlaanderen, maar ook voor de rest van Europa. 
 Als we erin slagen om Vlamingen naar het binnen- en 
       buitenland te doen reizen, moet dat ook lukken 
  voor een Nederlander of een Duitser.”

  “De hamvraag is voor mij is: ben je relevant? 
 Als je in je organisatie een verdienmodel inbouwt, 
    en het werkt, dan is dat voor
   mij het beste bewijs dat je dat bent.”


