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Toerisme brengt veel mensen naar Vlaanderen. 

Hun komst creëert welvaart en draagt bij tot 

de uitstraling van onze regio. Onze bezoekers 

verdienen dan ook een bestemming die aan 

hun verwachtingen voldoet. Het ontwikkelen 

én het promoten van onze bestemming voor 

internationale bezoekers zijn de twee kanten van 

een en dezelfde medaille die Toerisme Vlaanderen 

wil laten blinken. We investeren daarom gericht 

in hefbomen die met een uitgekiende promotie 

onze bestemming boven zichzelf laten uitstijgen.

De toerist van de toekomst verjongt, veroudert 

en verandert. Kapitaalkrachtige babyboomers 

kunnen de gemiddelde besteding omhoog 

duwen. Oudere toeristen of toeristen met 

specifieke behoeften voelen zich aangetrokken 

tot bestemmingen met een zorgende en solidaire 

reputatie. Jongeren worden een alsmaar belang-

rijkere megafoon die via sociale media of mond-

aan-mond een bestemming zullen maken of 

kraken. Zij zijn de besteders van de toekomst. 

Om de juiste toeristenstromen te vangen, verlegt 

Toerisme Vlaanderen als kenniscentrum op het 

juiste moment de bedding. 

In de eenentwintigste eeuw reizen mensen 

meer dan ooit om hun horizon te verbreden of 

iets unieks te ervaren, maar ook vaker om 

beroepsredenen. Onderzoek toont aan dat 

de meetingindustrie aan belang wint voor 

Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen kiest de 

volgende jaren voluit voor de meetingindustrie 

zowel in de ontwikkeling van zijn product als in 

zijn promotie. 

Toerisme naar Vlaanderen kan alleen groeien 

als de bekendheid van Vlaanderen toeneemt bij 

potentieel geïnteresseerden en als de (klanten)

tevredenheid bij de bezoekers stijgt. Vlaanderen 

wil internationale bezoekers aantrekken omdat 

dit welvaart creëert in de vorm van toegevoegde 

waarde en jobs (economisch kapitaal), maar ook 

omdat een goede reputatie als reisbestemming 

positief afstraalt op alle activiteiten die relevant 

zijn voor onze samenleving (symbolisch kapitaal).

Toerisme steunt op levende wortels. In Vlaan-

deren is vakantie een basisrecht van iedereen - ook 

voor wie met weinig moet rondkomen of met een 

beperking door het leven gaat. Toegankelijkheid 

is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van 

wat we te bieden hebben. Toerisme Vlaanderen 

gelooft in de positieve effecten van vakantie en 

wil dat niemand daarvan verstoken blijft. 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 onze bestemming (sociaal kapitaal).

Reputatieversterkende initiatieven omzetten in 

economische return. Dit is precies wat Toerisme 

Vlaanderen al jaren doet. Door de reputatie van 

Vlaanderen en zijn deelbestemmingen in het 

hart van missie en visie te plaatsen. Door gericht 

te investeren en voor allerlei doelgroepen 

campagnes te ontwikkelen die het bewustzijn 

over Vlaanderen versterken. Door de sterktes 

van Vlaanderen te verbinden in verhalen en die 

verhalen te vertellen aan pers en publiek, aan 

bezoekers en bedrijven. Toerisme Vlaanderen 

heeft de expertise om uit de grondstof die 

door andere sectoren uit cultuur, economie en 

samenleving wordt gecreëerd, het beste naar 

boven te halen, het te interpreteren in functie 

van doelgroepen en te verrijken tot een wervende 

boodschap. Particuliere belangen worden daarbij 

verzoend en overstegen om samen de buitenwereld 

tegemoet te treden. Toerisme Vlaanderen kan en 

wil die rol opnemen voor heel Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen wil bijdragen tot een gunstiger 

ondernemingsklimaat en zal hiertoe niet alleen 

zijn eigen instrumenten gebruiken maar ook de 
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toeristische belangen behartigen bij belendende 

beleidsdomeinen.

Om het economisch, symbolisch en sociaal 

kapitaal te laten groeien, maken we de komende 

legislatuur een aantal op kennis gebouwde 

keuzes die Vlaanderen kunnen laten uitstijgen 

tot een toeristische topbestemming in Europa. 

De toeristische industrie draagt in Europa 6% 

bij aan het bruto binnenlands product (Bron: 

OESO, 2014). Voor Vlaanderen bedraagt dat 

5%. De directe bruto toegevoegde waarde van 

toerisme is in Vlaanderen 2,8%. Nederland haalt 

2,9%, Oostenrijk meer dan 5%. Er is dus nog 

ruimte voor groei. Toerisme Vlaanderen is het 

instrument van de Vlaamse overheid dat deze 

internationale ambities mogelijk moet maken en 

dat zich verder wil laten opmerken als een van de 

succesvolste en meest geconsulteerde DMO’s 

(destination marketing organizations) in Europa. 

Veel internationale bezoekers ontdekken Vlaanderen 

via Brussel. Onze hoofdstad vormt een belangrijke 

toegangspoort en aantrekkingspool van onze 

bestemming. Toerisme Vlaanderen zal met alle 

relevante partners samenwerken om Brussel als 

internationale toeristische trekpleister verder te 

ontwikkelen en te promoten.

Op de Travel & Tourism Competitive Index staat 

ons land 18de gerangschikt op 144 bestemmingen 

(Bron: WEF, 2013). Een grote belemmering om 

te kunnen klimmen op deze ranglijst vormt de 

prioritisering van toerisme (66ste plaats). Op dat 

gebied hinken we internationaal fel achterop. Als 

we de ambitie hebben om het als bestemming 

beter te doen, zal Toerisme Vlaanderen burgers en 

overheden moeten overtuigen van de meerwaarde 

en het hefboomeffect van toerisme. Dat doen 

we niet alleen, maar samen met de partners die 

mee het belang van toerisme voor Vlaanderen 

kunnen duiden. Hoger inzetten op toerisme gedijt 

bovendien pas ten volle in samenwerking met de 

andere sectoren. Voor Toerisme Vlaanderen en zijn 

partners is samenwerking met o.a. de domeinen 

cultuur, jeugd, sociale zaken, onroerend en roerend 

erfgoed, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer 

en werkgelegenheid essentieel. Samenvoegen van 

beleidsvoorbereiding en -uitvoering is voor het 

agentschap een absolute noodzaak om deze taak 

tot een goed einde te brengen. Het versnipperen 

van middelen voorkomen, een andere. 
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Een tevreden klant keert pas terug als hij je eerst 

heeft weten te vinden. We moeten de reputatie 

van Vlaanderen als aantrekkelijke bestemming 

voor bezoekers versterken omdat dit een heel 

belangrijke economische en sociale hefboom 

op langere termijn vormt. Die reputatie is de 

verantwoordelijkheid van iedereen en verrijkt ook 

de uitstraling van ieders product. Die reputatie 

is de koepel waaronder alle deelbestemmingen, 

Brussel en de kunststeden voorop, internationaal 

zullen glanzen. 

De veelzijdigheid van onze publieke en private 

partners is de belangrijkste troef die Toerisme 

Vlaanderen kan uitspelen om onze reputatie te 

versterken. We gaan in dialoog met onze partners, 

respecteren hun eigenheid en zoeken vanuit 

onze rol naar de eenheid in de verscheidenheid. 

Toerisme Vlaanderen treedt hierbij op als 

een speler in het toerismeveld die vanuit zijn 

eigen opdracht naar partners zoekt om deze te 

realiseren. Daarbij houdt het altijd rekening met 

de belangrijkste economische wetmatigheid van 

moderne marketing namelijk dat een bezoeker 

in de eerste plaats wordt aangetrokken door de 

onderscheidende kracht van belevenissen en 

ervaringen. Bovendien heeft Toerisme Vlaanderen 

dankzij zijn internationale blik en netwerk voeling 

met wat buitenlandse doelgroepen belangrijk 

vinden, hoe zij naar onze producten en toeristische 

troeven kijken en welke belevenissen zij de moeite 

vinden.

Om in het buitenland scherper voor de dag te 

kunnen komen, moet onze boodschap naadloos 

aansluiten bij onze identiteit. Vlaanderen 

onderscheidt zich door zijn baanbrekend 

vakmanschap. De creatieve uitmuntendheid 

en gedrevenheid van de mensen die hier 

vandaan komen, wonen of werken, worden de 

kwaliteitsnorm om internationaal gepromoot 

te worden. Die uitmuntendheid is niet het 

resultaat van een trend maar wel van een 

grensverleggende gewoonte die over generaties 

heen is opgebouwd door een koppig streven 

naar kwaliteit. Dit komt tot uiting in onze hang 

naar perfectie, de experimenteerdrift van onze 

gastronomie, de innovaties van onze meesters, 

de ondernemingszin van onze managers, de 

faam van onze festivals maar evenzeer in de 

internationale roeping van onze bestemming. Het 

getuigt van onze economische langetermijnvisie 

om uitmuntendheid in harde munt om te zetten.

Een merk is echter een compositie, geen 

amalgaam. Vergelijk het met de polyfonisten, 

nog een baanbrekende troef uit onze regio. Het 

succes van de meerstemmigheid schuilde in het 

vermogen van de auteur om alles in één partituur 

onder te brengen. Daarom heeft de Vlaamse 

overheid dringend behoefte aan zo een auteur die 

beleid omzet in een sterkere identiteit. Toerisme 

Vlaanderen wil de auteur zijn die Vlaanderen van 

een smoel voorziet. In samenwerking met alle 

stakeholders zal Toerisme Vlaanderen het merk 

‘Flanders’ internationaal in de markt zetten. 

1. Vlaanderen is een reputatie
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Door over de Vlaamse Overheid versnipperde 

competenties te bundelen, zijn efficiëntiewinsten 

en een hogere return on investment mogelijk. 

Dit vraagt nog een tweede coördinerende rol. 

Het verder professionaliseren en internationaal 

promoten van onze bestemming kan immers niet 

zonder een gestroomlijnd evenementenbeleid. 

Vanuit zijn internationale marketingervaring 

als Visit Flanders heeft het agentschap als 

enige op grote schaal ervaring met prospectie 

en bidding op internationale, reputatie- en 

positioneringsversterkende evenementen. We 

mikken hierbij op een nu nog veelal ontbrekende 

bovenlaag van topevenementen. Onze expertise 

op dit vlak willen we binnen de samenwerking 

Event Flanders graag maximaal benutten.

Toerisme Vlaanderen wil uitgroeien tot de 

internationale marketingorganisatie van Vlaan-

deren en de aansturing verzekeren van ‘Visit 

Flanders’, ‘Brand Flanders’ en ‘Event Flanders’.

2. Kwaliteit is een keuze

Waarom kiest een bezoeker voor Vlaanderen? 

Het antwoord hierop groeit uit de kennis die we 

verzamelen, analyseren en vervolgens ontsluiten. 

Deze kennis is de kern van onze producten en 

de grondstof die nodig is om het toerismebeleid 

voor te bereiden en te ondersteunen. 

Kennis geeft richting aan de ontwikkeling van 

onze bestemming. In opvolging van de interne 

staatshervorming ontwikkelt Toerisme Vlaanderen 

een product alleen (nog) als er vraag naar is van 

internationale bezoekers die past binnen onze po-

sitionering. Toerisme Vlaanderen ontwikkelt een 

integraal kwaliteitsbeleid voor de bestemming 

Vlaanderen waarbij het op duurzame wijze inzet 

op de kwaliteit van de beleving van de toerist op 

elk moment van de reis. 

De keuze om naar Vlaanderen te reizen, is ofwel 

recreatief van aard ofwel zakelijk. Maar in beide 

gevallen staat de klantentevredenheid voorop. 

Door zijn maatschappelijke en geografische con-

text kan  Vlaanderen als bestemming niet op prijs 

spelen en dus hebben we maar één keuze: we 

moeten voor een gedurfde kwaliteitsinjectie gaan 

(value for money). Onze toeristen ondersteunen 

deze stelling aangezien een ruime meerderheid 

de prijs-kwaliteitsverhouding van onze bestem-

ming als zeer goed quoteert. 
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Vlaanderen is geen massabestemming. Door de 

economische realiteit waarin we leven, kunnen 

we niet anders dan een state of the art bestemming 

zijn. Dit sluit aan bij de reputatie van baanbrekend 

vakmanschap en staat diametraal tegenover 

een bestemming voor massaconsumptie (low 

cost). Dit sluit ook aan bij de unieke manier 

waarop we als DMO niet louter commercieel 

denken maar sociale en duurzame aspecten van 

toerisme steeds mee in de ontwikkeling van onze 

bestemming betrekken. Daarom kiezen we er 

voortaan voluit voor om inkomsten te genereren 

via hogere bestedingen, niet via grotere volumes. 

Hierdoor houden we meteen de draagkracht 

van onze bestemming goed in het oog. Wel 

vraagt dit om een andere soort marketing dan de 

mainstreamcampagne: nichemarketing. 

Beleid voeren en uitvoeren vraagt enig rekenwerk. 

Je moet immers rondkomen met de middelen 

waarover je beschikt. Toerisme Vlaanderen 

kiest er strategisch voor om meer te doen met 

minder; door scherpe keuzes te maken. We 

kunnen het ons niet veroorloven onze middelen te 

versnipperen want dan gaan hefboomeffecten 

verloren. We zullen dus een beperkte reeks 

hefboomprojecten identificeren op grond van 

de internationale klantenbehoefte, topkwaliteit 

en reputatieversterking; zonder daarbij onze 

sociaal corrigerende rol uit het oog te verliezen. 

Voor de ontwikkeling van het vrijetijdstoerisme 

kunnen de cruiseterminal in Zeebrugge en een 

maritiem museum in Oostende een hefboom 

vormen voor de Kust en het hinterland. De nood 

aan kwalitatieve en toegankelijke toeristische 

belevenissen in onze steden is groot. Het Lam 

Gods in Gent, een Biertempel in Brussel, een 

rebranding van Groeningemuseum tot museum 

voor de Vlaamse Primitieven in Brugge, de 

versterking van Bokrijk en andere SALK-projecten 

in Limburg of een ervaringsgericht centrum 

rond diamant in Antwerpen zijn maar enkele 

mogelijkheden. We kijken met nieuwsgierigheid 

uit naar de voorstellen van onze partners.

Om toekomstgericht en transparant met onze 

partners te kunnen samenwerken, zal het 

agentschap instrumenten ontwikkelen die deze 

keuzes glashelder maken. Enerzijds zal een 

meerjarenmarketingkalender de belangrijkste 

projecten aanduiden. Deze kalender is als het ware 

het kompas waarmee we samen met onze partners 

de koers van onze toekomstige acties bepalen en 

waarmee we ontwikkeling en promotie op elkaar 

kunnen afstemmen. We gebruiken de specifieke 

projecten op deze kalender als aanleiding om 

de bestemming Vlaanderen te ontwikkelen en 

maken daarbij straffe keuzes om het hefboom-

effect van de ontwikkeling van topsites en 

topevenementen te maximaliseren. Anderzijds 

zal een kwaliteitsradar helpen om de hele be-

stemming een spiegel voor te houden waardoor 

de lat hoger komt te liggen op het vlak van o.a. 

klantvriendelijkheid en service in internationaal 

onthaal of accommodatie. Op termijn vatten we 

de hele toeristische waardeketen met als einddoel 

een marktconforme en duurzame bestemming. 

Beide instrumenten versterken de bestemming 

Vlaanderen en zijn deelbestemmingen. 

Het recht op vakantie is een streven verweven 

in het DNA van Vlaanderen. De voorbije inspan-

ningen voor infrastructuur worden verzilverd 

en toeleiding komt op de voorgrond. De 

opdracht van het Steunpunt Vakantieparticipatie 

verbreedt: naast een dynamisch netwerk waar 

diverse partners elkaar versterken, wordt het ook 

een platform om kennis te delen en expertise 

rond sociaal toerisme uit te bouwen. Toerisme 

Vlaanderen houdt de vinger aan de pols en neemt 

een faciliterende rol op.

Ten slotte zal een nieuw dienstverleningsmodel 

onze klanten duidelijkheid verschaffen over wat 

wij voor hen kunnen betekenen en alternatieve 

vormen van financiering (via Vlaanderen en/of 

Europa) mogelijk maken. Toerisme Vlaanderen 

zal daardoor enerzijds rechtstreeks in hefbomen 

kunnen investeren en anderzijds ondernemers 

meer op maat kunnen steunen.

In de voorbije jaren organiseerde Toerisme 

Vlaanderen  grote symbolische acties rond 100 

jaar Ronde van Vlaanderen (Vlaanderen als 

wereldwijde referentie voor het wielertoerisme), 

Flanders is a festival (Vlaanderen als bakermat van 

baanbrekend organisatietalent) en momenteel 

uiteraard de herdenking van WO I (Vlaanderen 
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als ‘lieu de mémoire’, waar heden en verleden 

elkaar raken). Dit laatste langetermijnproject is 

een mooi voorbeeld van hoe het inzetten van het 

hele ontwikkelingsinstrumentarium leidt tot een 

promotioneel hefboomeffect dat afstraalt op de 

hele bestemming.

Als concreet voorbeeld van topprioriteiten 

denken we aan een noodzakelijke  inhaalbeweging 

voor de meetingindustrie. Recent onderzoek 

wijst uit dat de meetingindustrie aan belang 

wint voor zowel de economische return als 

de indirecte return via onze reputatie. Na het 

congrescentrum in Antwerpen zijn investeringen 

in de meetingindustrie in Gent, Brugge en Leuven 

noodzakelijk. 

3. Het buitenland is groter dan ooit

Vlaanderen heeft meer buitenland dan ooit. 

De planeet wordt vlakker want elke plek is 

bereikbaarder dan ooit. Grenzen vervagen door de 

globalisering, het internet en de exponentiële groei 

in kwaliteit en kwantiteit van transportmiddelen. 

Binnen die nieuwe realiteit bieden traditionele 

keuzes voor nationale markten, dus met een 

opdeling volgens landsgrenzen, niet langer 

automatisch de beste garantie voor economische 

en symbolische return. Toerisme heeft niet 

representativiteit maar rendabiliteit als motor. 

Een verzameling van hubs, zoals internationale 

vlieghavens en internationale stedelijke kernen, 

is belangrijker dan een verzameling van landen. 

Het reisgedrag, maar ook de socio-economische 

en psychografische status van de bevolking in de 

stedelijke en toegankelijke hubs verschilt zo sterk 

van de bevolking die in hetzelfde land buiten deze 

zones woont, dat het geen zin heeft om zich op 

beide te richten. 

Toerisme Vlaanderen bouwt daarom een 

regiowerking uit die toelaat om flexibeler te 

werken op die plaatsen waar het grootste 

potentieel voor onze producten schuilt. Enerzijds 

kunnen we onze huidige landenkeuzes uitbreiden 

met deelmarkten binnen landen waarin we 

actief zijn (vb. Berlijn in Duitsland, terwijl we ons 

vroeger voornamelijk richtten op de inwoners 

van Nordrhein Westfalen, of Schotland in het 

Verenigd Koninkrijk naast Engeland). Anderzijds 

zullen we nieuwe markten verkennen en bewerken 

als dit noodzakelijk blijkt (bijv. Australië en Nieuw-

Zeeland voor de herdenking van WO I). Meer en 

meer markten worden buiten de landenlogica 

om geclusterd tot grotere gehelen: regio’s 

(vb. Centraal-Europa, Scandinavië, Azië), 

waar onze regiomanagers het agentschap in 

strategische keuzes kunnen adviseren. Door 

deze schaalvergroting kunnen we binnen een 

regio sneller met acties en middelen schuiven. 

Dat is nodig om marktspecifieke behoeften 
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beter te kunnen verbinden met onze keuzes 

binnen de internationale marketingstrategie en 

opportuniteiten die onze partners ons aanreiken. 

Toerisme Vlaanderen is een actief en geëngageerd 

lid van de European Travel Commission (ETC). 

ETC verenigt meer dan 30 Europese DMO’s in 

een gemeenschappelijk doel om de bestemming 

Europa te promoten op verre doelmarkten en 

om via netwerking en eigen onderzoek aan 

kennisverwerving te doen voor de eigen leden en 

de ruimere toeristische sector.

Toerisme Vlaanderen moet de toekomst van het 

toerisme naar Vlaanderen vrijwaren. Markten die 

vandaag een melkkoe zijn, kunnen om macro-

economische redenen plots leeggemolken 

blijken. Ook onze toeristische partners moeten 

zich hiervan bewust zijn. Bovendien verandert 

de voorkeur van de consument voortdurend 

en moet deze zorgvuldig gemonitord worden. 

Daarom speelt Toerisme Vlaanderen al jaren een 

voortrekkersrol in verre en opkomende markten 

en probeert het de sector te sensibiliseren 

voor de kansen die schuilen in het opkomende 

toerisme in Azië, Zuid-Amerika, Rusland en 

andere groeilanden. Daarvoor zijn interculturele 

vaardigheden en een dosis internationaal 

ondernemerschap nodig. Dit zal de volgende 

jaren ook zo blijven en nog versterkt worden. 

Capacity building behoort tot  de kerntaken van 

het agentschap. 

Als toerisme toekomst is, dan moet Vlaanderen 

zich klaar houden voor de toerist van morgen. 

Een eerste segment is hier de zakelijke toerist. 

Als we fors investeren in de ontwikkeling van 

de meetingindustrie dan moeten we daar ook 

promotioneel gevolg aan geven en moeten we 

bekijken of de doelmarkten ook uitgebreid moeten 

worden. Een tweede segment is de toerist die 

meer zorgen behoeft. Het voorbije decennium 

zijn grote inspanningen geleverd op het vlak 

van toegankelijkheid van de aanbodszijde. Het 

is tijd om al die inspanningen promotioneel te 

valideren en toegankelijkheid, samen met onze 

duurzame en sociale voetafdruk, internationaal 

als troefkaart uit te spelen. Een derde segment 

zijn de jongeren. Zij vormen de ruggengraat van 

het toerisme over 10 jaar. Nu al hun aandacht 

wekken voor onze bestemming, werpt op 

lange termijn vruchten af. Door hun organische 

omgang met sociale media vormt deze groep 

een toekomstgericht promotiekanaal voor onze 

bestemming. Informatietechnologie zorgt er 

voor dat het fysiek toerisme van personen en het 

immateriële verkeer van informatie twee stromen 

zijn die meer en meer in elkaar vloeien. 
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4. Ondernemerschap is een eigenschap

Vlaanderen is een van de productiefste regio’s ter 

wereld. Maar de voorbije dertig jaar verminderde 

de werkgelegenheid in de traditionele industrie 

in ons land met meer dan 300.000 banen. De 

totale tewerkstelling in de toeristische sector 

in Vlaanderen en Brussel bedraagt volgens de 

meest recente cijfers 182.000 loontrekkende jobs, 

51.000 jobs voor zelfstandigen en helpers en 2.500 

jobs voor studenten. Toerisme is in Vlaanderen 

goed voor 6,7% van alle jobs en scoort daarmee 

licht boven het mondiaal gemiddelde (Bron: 

Studiedienst Vlaamse Regering, 2013). Jobs in 

toerisme zijn niet delokaliseerbaar en verdienen 

dus meer aandacht en waardering van heel 

Vlaanderen, zeker in tijden van crisis.

Ondernemerschap is naast een beroepscategorie 

ook en vooral een eigenschap, een attitude, 

de goesting om te creëren en produceren, de 

flexibiliteit om zichzelf voortdurend in vraag te 

stellen en kansen te grijpen. Daarom willen we 

ondernemende mensen binnen het toerisme 

in de ruime zin maximaal ondersteunen in hun 

inspanningen om meerwaarde te genereren. We 

willen, eerder dan als overheid zélf de markt te 

betreden, een gunstiger ondernemingsklimaat 

tot stand brengen waarbinnen hij of zij zowel 

rendabel als creatief kan zijn. Groei staat niet 

noodzakelijk voorop als enig zaligmakende 

factor voor een stijgende rendabiliteit. Het 

ondernemerschap kan ook het sociaal en 

symbolisch kapitaal verhogen. Het gaat ons in 

eerste instantie om vakmanschap dat kwaliteit 

beoogt eerder dan massa. Zich onderscheiden 

door originaliteit, maatwerk, innovatie is in het 

toerisme van morgen erg belangrijk (cf. VIA). 

Verbindingen tussen de toeristische en de 

creatieve industrie kunnen dat bevorderen.

De idee dat het concurrentievoordeel van de 

westerse economie in de toekomst vooral ligt in 

het ‘creatieve’ en het ‘innoverende’ wint terrein in 

Europa. De sector van de creatieve industrie heeft 

volgens waarnemers nog veel groeipotentieel. 

Toerisme Vlaanderen wil creatief toeristisch 

ondernemen stimuleren, inspireren, ondersteunen 

en mensen daarvoor samenbrengen. Het hoeft 

daarvoor allerminst alles zelf te doen, maar wel 

een vruchtbare bodem helpen klaarleggen en 

een gunstig klimaat scheppen waaruit creatieve 

toeristische initiatieven duurzaam kunnen groeien, 

in een internationale context.
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Een gunstiger ondernemingsklimaat wil Toerisme Vlaanderen ook afdwingen door bij flankerende 

beleidsdomeinen de belangen van het toerisme en van de toeristische sector te verdedigen.

Creatief ondernemerschap binnen toerisme gedijt slechts in een context waarin de overheid niet te 

veel knellende keurslijven oplegt. Ons land verliest al enkele jaren op rij terrein in de Nation Brand 

Index van Simon Anholt. ‘Policy’ is daarbij een van de indicatoren die ons meer en meer naar beneden 

duwt. Minder regulering vanuit de overheid is dus aan de orde, zeker in die sectoren die sterk onder 

druk staan van internationale concurrentie door nieuwe technologieën. Voor toerisme denken we o.a. 

aan de logiessector. De economie transformeert nu eenmaal snel en de grenzen tussen producent en 

consument worden vager. Concreet gaat het om allerlei nieuwe samenwerkingsmodellen zoals co-

creatie, premiummodellen of sharing met het internet als motor. Vandaag is het vaak de consument 

zelf die de norm bepaalt. Uiteraard moeten alle basisvereisten, zoals brandveiligheid, gegarandeerd 

zijn. Toch wil Toerisme Vlaanderen op het vlak van logies minder regels op Vlaams niveau. Als uit een 

evaluatie van het logiesdecreet blijkt dat er voor de consumenten(bescherming) toch een bepaalde 

mate van regulering nodig is, adviseren wij een aansluiting bij Europese systemen, zoals Hotel Star 

Union, omdat het de Vlaamse sector niet moeilijker moet gemaakt worden dan in de ons omringende 

landen die net ook onze grootste concurrenten zijn. Anderzijds, een topbestemming promoten heeft 

geen zin indien de hele vakantieketen niet aan alle kwaliteitsvereisten voldoet.

Voor Toerisme Vlaanderen is rendabel ondernemen binnen toerisme vandaag de dag een vorm van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen die rekening houdt met de drie P’s van Profit, People en 

Planet. Ondernemersinspanningen die niet in eerste instantie zijn gemotiveerd door rendabiliteit, kan 

de overheid ondersteunen als ze een noodzakelijke sociale correctie voor bepaalde doelgroepen (lage 

inkomens, personen met een beperking , ...) betekenen. De toeristische sector kan ook zelf hét goede 

voorbeeld geven. Met het Steunpunt Vakantieparticipatie bieden we de ondernemer een platform aan 

om sociaal ondernemerschap voor een stuk in te vullen.

Toerisme Vlaanderen wil zich onderscheiden van andere DMO’s door sociaal ondernemerschap en wil 

het recht op vrije tijd en toerisme waarmaken. Een betaalbaar en gediversifieerd vakantieaanbod, vrij 

van praktische, 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.

Om in het buitenland scherper voor de dag te kunnen komen en meer mensen te bereiken, is het 

nodig de krachten te bundelen. Zullen we? 


