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Verslag 

 

1. Brainstormronde 

De brainstormronde leverde volgende clusters : 

Screening   
- Via steunpunt 

vakantieparticipatie 
- Mensen haken af, willen 

rechtstreeks boeken  

Promotie 
- Internationaal? Over de grens 

(Wallonië, Brussel)? 
- Link tussen vraag en aanbod : 

vraag makkelijker naar aanbod 
krijgen 

- Waar zit de win-win? 

Samenwerking (verschillende 
niveaus) 
- Actoren verbinden 
- Info geven aan de klant 
- Doorstroom/communicatie 

(weg vinden naar…) 
- “Walk in my shoes” : laten 

ervaren 
- Sterk verenigingsleven 
- Samen tot oplossingen komen: 

draagvlak! 
- Platformfunctie : brug / 

schakels verbinden 
- Zorghulpmiddelen & 

zorgnetwerk 
- Aandacht voor de niet-

georganiseerde vereenzaamde 
potentiële vakantieganger 

- Welke linken zijn mogelijk met 
onderwijs? Structureel 
overleggen op beleidsniveau 

Betaalbaar ontspannen 
- Verhogen zelfbeeld 

Bemiddeling 
- Bij aanvragen tot uitstap 

Mobiliteit  
- Openbaar vervoer is duur en 

niet (altijd/overal) mogelijk 
 



 

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

a. Promotie  

b. Samenwerking (verschillende niveaus) 

 

2. Tafelronde  

 
a. Promotie  
- Groepsverblijven 

o Gids : zoekfilters afstemmen op noden van de doelgroep (vb. Rap-Op-Stapkantoor met 

tablet met digitale gids) 

o Waar vind ik het aanbod? ---> helpen bij het zoeken 

o Promotie afstemmen op ‘soort’ groep 

o Hoe groter de groep, hoe meer drempels je kan overwinnen 

- Filmpje met motivaties van aantal toeristische partners over medewerking aan het steunpunt 

vakantieparticipatie; ook van toepassing voor sociale (lid)organisaties en vakantiegangers. Deze 

overtuigde toeristische partners kunnen hefboom zijn voor andere toeristische partners 

- Via google adds, bij zoekopdracht ‘goedkope vakantie’ laten uitkomen op Rap-Op-Stapkantoren 

- ‘Vereenzaamden’ naar steunpunt vakantieparticipatie toeleiden : op lokaal vlak netwerken en 

samenwerkingen stimuleren (voedselbanken, sociale restaurants,…) 

- Voorbeeld van ‘community builders’ van VAPH / ambassadeurschap  

- Partners : huisartsen, mutualiteiten, andere intermediairen 

- Sensibiliseringscampagne via SOCIUS om het recht op vakantie te promoten bij sociale 

(lid)organisaties 

- Uitpakken met mogelijkheden naar speciale voedselwensen 

- Steunpunt vakantieparticipatie beter bekend maken : vb 1, 2 of 5 euro te storen op vakantiefonds 

: extra verkoopargument 

- Mogelijkheden onderzoeken met ‘Logeren in Vlaanderen’ : ontsluiten van correcte informatie (via 

telefoon, website,…) 

- Eén grote website waar alle drempels aan bod komen 

- Hoe ver willen toeristische partners gaan om te helpen in mobiliteit? 

o Fietsen ter beschikking stellen 

o Bus ter beschikking stellen (vb. van organisaties die in het weekend ‘stil’ staan) 

o Groepen stimuleren om buiten de piekuren te reizen 

o Vrijwilligers mobiliseren 

o VAPH-project ‘AVIRA’ onderzoeken (cambio-systeem, maar voor aangepaste wagens) 

- Vakanties (paas, herfst, krokus) promoten als goedkopere opties 

- Mensen die hun situatie verbeterd hebben, gaan terug naar dat verblijf (WIN-WIN)  

 
b. Samenwerking (verschillende niveaus) 
- Op zoveel mogelijk zaken aansluiten bij bestaande dingen! Niet telkens opnieuw het warm water 

heruitvinden 

- Infosessies voor doelgroep van OCMW ’s,… 

- Subsidies : regionale trekker/ambassadeur om netwerk steunpunt vakantieparticipatie verder uit 

te bouwen 

- Netwerk (lokaal) opstarten of sterker maken 

- Zicht op activiteiten in de buurt (vb lokale vereniging organiseert iets voor boogschutters 

(deelnemen op vrijwillige basis) 

- Kinderen al vanaf jonge leeftijd sensibiliseren omtrent vakantie 

- Inclusie in jeugdwerk blijft moeilijk : bestaande projecten kenden weinig succes 



 

- Laagdrempelig loket (vb. gemeente, post, bib!,…) waar iedereen sowieso langs komt. Bibliotheek als 

centraal punt voor informatie en mogelijkheden met betrekking tot vakantie : vormingen voor 

medewerkers bibliotheek door medewerkers steunpunt vakantieparticipatie 

- Bepaalde organisaties hebben informatie, andere niet : ontsluiten! 

- ‘Walk in my shoes’ : kan hulp zijn voor bepaalde aanbieders 

- Steunpunt vakantieparticipatie gaat op pad : lokaal! Niet alleen tussen ambtenaren 

- Aanbod verblijven aanvullen met openbaar vervoersopties; lokaal verenigingsleven/aanbod 

- Lokale toeristische diensten en sociale diensten inschakelen als ambassadeurs voor het steunpunt 

vakantieparticipatie 

o Communicatie over steunpunt vakantieparticipatie 

o Eigen documentatie/communicatie aanvullen met informatie over specifieke doelgroepen 

- Thuisverpleging, diensten aan huis,… kan doorverwijzen naar aanbod van het steunpunt 

vakantieparticipatie  

- Uitleendiensten zorghulpmiddelen ontsluiten naar de toeristische sector 

- Deelplatformen opzetten voor andere materialen/vervoersmiddelen 

- Project ‘toeren met taxi’s’ in regio Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse 

- Trouwe vakantiegangers van steunpunt vakantieparticipatie als ambassadeurs om de 

vereenzaamden te bereiken en helpen met boeken 

- Meer structurele samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, Steunpunt Vakantieparticipatie, en 

organisaties van/voor doelgroepen (cf. de samenwerking met VAPH) 

 

3. Parkeerbord 

Er werden geen onderwerpen aangehaald die geparkeerd dienden te worden. 

 


