
 

veranderingstraject sociaal toerisme  
Werklabo Brugge 

 
 
Datum : 10/02/2015 

Tijd : 10u00 – 12u00 

Plaats : Jeugdherberg Europa – vergaderzaal en tv-zaal 

Aanwezig : Bart Hollevoet (OCMW Brugge – vrijetijdsparticipatie), Bruno Paternoster (Toerisme 

Vlaanderen), Canet Karaman (Toerisme Vlaanderen), Christien Vanlerberghe (Inloophuis Sas Brugge), Filip 

Delmotte (Volkstoerisme), Geneviève Delefortrie (Toerisme Vlaanderen), Hilde Vande Ginste (Uze Plekke), 

Hilde Watteeuw (Welzijnsschakel Integraal Brugge), Kathleen De Meyere (B&B Altijd Genieten), Katrien Van 

den Bulcke (Kazou vzw), Morwenna Buysse (Oranje vzw), Patrick Blondé CKG Kapoentje), Paul Vaernewyck 

(Localabora / Roodhof), Philippe Vermoortele (MOP Libo),  

Begeleid door : Jens Dils (Toerisme Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie), Jeroen Marijsse (Toerisme 

Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie) 

Verontschuldigd : Caroline Uyttendaele (Aan de Plas), Lieven Vandepitte (Hoogveld vzw) 

 

Verslag 

 

1. Brainstormronde 

De brainstormronde leverde volgende clusters : 

Informatie-uitwisseling 
- Van de aanbodszijde :  

o Beschikbaarheid te kennen 
geven (alle aanbod?) 

o Aanbod toegankelijke 
activiteiten rondom de 
vakantiebestemming 
verzamelen / Info over 
algemene voorzieningen in 
de buurt (parken, winkels, 
post,…) 

o Prijzen dienen gekend te 
zijn / Garanderen van de 
laagste prijs 

o Duidelijke informatie over 
medische zorgen in de 
buurt 

o De nodige materialen 
kenbaar maken 

o Checklist mee te nemen 
documenten 

- In functie van de 
vakantieganger :  
o Duidelijke informatie over 

wat kan en niet 

Samenwerking  
- Installeren netwerken 
- Ondersteuning van  personeel 

in begeleiden van 
vakantiegangers ter plaatse 

- Samenwerking partners : 
doorverwijzen naar bestaand 
aanbod (per regio) 

- Samenwerking met andere 
beleidsdomeinen 

Promotie 
- Promotie op maat 

(doelgroepgericht) 
- Vakantiegangers stimuleren en 

informeren om naar nieuwe 
bestemmingen te gaan 

- Aanbod vakanties voor 
alleenstaanden is te weinig 
gekend 

- Globaal betere info over 
aanbod; nu te 
versplinterd/beperkt (enkel 
brochure steunpunt) 

- Grotere naambekendheid van 
het steunpunt 
Vakantieparticipatie  

- Ontwikkelen van de juiste 
toeleidingsinstrumenten : 
eenvoudigere toeleiding 
 



 

o Budget vooraf duidelijk 
kennen/bepalen 

o Overzicht extra kosten 
(bovenop verblijf) 

o Praktische drempels in 
kaart brengen : valies?, 
slaapzak?, zakgeld?,… 

o Beleving op de 
vakantieplek zelf 

- Nog meer vragen aan 
ondernemers ter plaatse naar 
wat zij nodig hebben ter 
ondersteuning 

- Goede en tijdige informatie 
- Bekendheid : communicatie 

(brochures nog voldoende 
interessant vandaag?) 

-  ‘Rap op stap’-pasje 

Voorbereiding vakantieganger 
- Gedetailleerde praktische 

informatievoorziening 
- Transport moet duidelijk én 

geregeld zijn 

Vervoer 
- Meldpunt voor delen van 

transport bij boekingen 
- Onvoldoende openbaar vervoer 

ter plaatse 

Internationalisering 
 

Onderzoek naar andere mogelijke 
drempels  

 

Groep vakantiegangers die 
lowbudget op vakantie willen, 
wordt in de huidige samenleving 
steeds groter 

Toerisme voor Allen streeft naar 
inclusief toerisme voor een 
gemengd publiek. Dat is niet 
hetzelfde als de beperking tot 
specifieke doelgroepen 

 

Na het bepalen van de prioriteiten, werden volgende onderwerpen voor de tweede ronde weerhouden :  

a. Informatie bundelen, delen,… 

b. Promotie  

c. Samenwerking  

d. Vervoer 

 

2. Tafelronde  

 
a. Informatie bundelen, delen,… 
- Uitbouw van het Rap op Stapnetwerk in Vlaanderen (als grote toevoeging op het fysieke boek dat 

nu al de brug slaat tussen aanbod en gebruiker) 

- Digitaal (actueel) netwerk/databank 

- Dialoog tussen Toerisme Vlaanderen, de gebruikers en het aanbod moet gecontinueerd worden 

- Automatische toekenning van rechten op basis van de kruispuntbanken van de sociale zekerheid 

- Aanbieders meer mogelijkheden geven om last-minute aanbod bekend te maken en sneller 

opgevuld te krijgen 

- Meer mogelijkheden creëren om de ruimere aanbodszijde samen te brengen 

 
b. Promotie  
- Minder stigmatiseren 

- Grotere samenwerking met netwerkorganisaties 

- Labels toekennen aan partners 

- Gemeenschappelijk aanbod 



 

- Doelgroepgericht promotie voeren 

- Centrale website en/of applicatie (grote databank) 

- Sociaal reisbureau (zonder aankoopverplichting) 

- Netwerken groeperen rond thema’s (vb. partners die zich inzetten voor mensen met een visuele 

beperking) 

- Via gemeente in plaats van via sociale instantie 

- Folder ‘Ik wil op vakantie, maar…’ : folders beschikbaar stellen in gemeenten, scholen, 

reisbureaus,… (lokale reisbureaus zullen zich zeker willen inzetten, want ze zijn op zoek naar 

vernieuwing) 

- Discrete manieren vinden om toegelaten te worden tot het sociaal tarief (zoals 

mutualiteitsklevertjes) 

- Drempels wegnemen in reguliere toeristische sector (---> autocaristen, autodelen, Blablacar,…) 

- Minder stigmatiseren van de doelgroep  

 

c. Samenwerking 
- De reguliere sector meer betrekken in bvb een levende werkgroep. Hierdoor kunnen we mekaar 

meer ‘bestuiven’ 

- Keuze maken tussen sociale partners : met welke stappen we naar de reguliere sector? 

- Toerisme ruimer beschouwen : meer onder de noemer ‘vrije tijd’ (toerisme is te economisch 

getint). Vrije tijd gaat over ‘vakantiebeleving’ (niet ‘toerismebeleving’) 

- Meer samenwerking tussen toeristische diensten, lokale middenstand en verblijven 

- Promotie via scholen (leerplicht) 

- Meer duidelijkheid creëren naar klanten en goegemeente : kortingen via het Steunpunt komen van 

de aanbieder zelf, en zijn geen subsidies van de Vlaamse gemeenschap 

 

d. Vervoer  
- Bestaande alternatieven in kaart brengen lokaal : 

o Minder mobielencentrale (maar relatief duur) 

o Avondlijnen en algemeen netwerk openbaar vervoer 

- ‘deeleconomie’ : 

o Vrijwilligers zoeken die willen vervoeren 

o Mogelijkheid om bij boekingen via het steunpunt vakantieparticipatie vraag/aanbod van 

vervoer te stellen/doen 

- Samenwerken met sociale partners in dorp, stad of regio 

- Pendeldienst door de aanbieder/uitbater? 

- Uitbater :  

o Info geven over bereikbaarheid 

o Zelf nadenken over alternatieven 

o Zelf organiseren 

- Treintickets aan sociaal (groeps)tarief bij vakantie mee te boeken 

- Delen van railpass/go-pass 

 

3. Parkeerbord 

Structurele financiële ondersteuning door de overheid. 

 


