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Verslag 

 

1. Brainstormronde 

De brainstormronde leverde volgende clusters : 

Netwerk   
- Gefaciliteerde coördinatie  
- Netwerk : wie is wie bij sociaal 

toerisme  
- Materiaal uitwisselen, uitlenen, 

aanbod 
- Gezamenlijk logo 
- Platform Toeristische 

Verenigingen  

Sensibilisering 
- Vakantiegangers zelf moeten 

ook openstaan voor diversiteit 
- Waar zijn de maatschappelijk 

verantwoorde ondernemingen? 
NMBS? De Lijn? 

Promotie 
- Hoe kunnen we de volledige 

doelgroep bereiken? 
- Informeren over aangepaste 

vakanties 
- Betere doorverwijzing van 

gasten 
- Communicatie 

Nazorg 
- Nadien nog contact houden; 

vakantieganger niet ‘verliezen’ 

Vraag en aanbod 
- Steunpunt vakantieparticipatie 

moet een actieve ‘promotie’rol 
spelen naar de centra toe 

Vervoer  
Hoe vervoer organiseren? 
Openbaar vervoer blijft moeilijk 

Ondernemerschap 
 

  

 

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

a. Netwerk 



 

b. Promotie  

c. Sensibilisering 

d. Vervoer 

e. Ondernemerschap  

 

2. Tafelronde  

 
a. Netwerk  
- Online platform voor data uitwisseling 

- Forum vakantieparticipatie 

- Informele netwerkmomenten (vb. nieuwjaarsreceptie met vorming/activiteit) 

- Een verenigd netwerk die naar buiten treedt 

- Toerisme Vlaanderen is trekker van het netwerkgegeven 

- Netwerk enkel focussen op Vlaanderen? 

- Materiaal kan een instrument zijn om een netwerk uit te bouwen en in leven te houden 

- Naar analogie met CJT (jeugd) nood aan een CVT (voor volwassenen) 

- Sociaal-toeristisch vakantiesalon 

- Groepsaankopen 

- Samenwerkingsverbanden  

 
b. Promotie  
- Best op te splitsen :  

o Volwassenen 

o Jeugd 

o Individu 

o Groep  

- Eenvoudige website/app voor het sociaal toeristisch aanbod (voor gebruiker en/of toeleider) 

- Promotie op plaatselijk niveau : rap op stap-kantoren / mobiel rap op stap-kantoor 

- Laagdrempelig reisbureau 

- Beter informeren van :  

o Thuisbegeleidingsdiensten 

o OCMW’s 

o CAW’s 

o Begeleidingscentra niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 

o Beschutte werkplaatsen 

o Voorzieningen van begeleid wonen/werken 

o Organisaties waar armen het woord nemen 
- Steunpunt vakantieparticipatie als online platform voor grotere souplesse met last-minute 

aanbiedingen (vb gelijkaardige structuur als booking.com) 

- Site uit-in-Vlaanderen  

-  Flexibiliteit van de aanbieders moet gekend zijn 

- Promotie in scholen via brugfiguren 

 

c. Sensibilisering  
- Hoe kunnen we als sociaal toeristische partners onze visie op sociaal toerisme uitdragen naar de 

buitenwereld/politiek/beleid? 

o Gezamenlijk logo voor sociaal toerisme 

o Vooroordelen wegwerken :  

 Vrijwilligerswerk doen 

 Good practices aantonen 



 

 Als sociale organisatie openstaan voor ‘verplicht vrijwilligerswerk’ (nood aan 

databank hiervoor, gelinkt aan bestaande databank) 

o Wat is sociaal toerisme? 

 Veel rond uit gelegd 

 Niet als basisbehoefte?! 

 Niet enkel in beleidsnota’s, maar ook verder 

- Iedereen die instapt in sociaal toerisme moet zich bewust zijn van de doelgroep : 

o Voeling/kennis van de doelgroep 

 Uitwisseling en vorming tussen organisaties 

 Bestaande expertise uitwisselen 

o Interne competentiedatabank :  

 Zowel voor organisaties als voor verblijven 

- Kunnen de rap op stap-kantoren een rol spelen? 

o Naar de klant? Naar de organisaties? Naar partners? ---> belichten maar één deel van de 

doelgroep! 

- Sensibilisering van klanten onderling :  

o Mix van mensen 

o Wat als ze grof reageren? 

o Sommigen vertrekken van zodra ze het weten 

- Sensibilisering in scholen : 

o Sprekers van de doelgroep 

o Leerkrachten die initiatief nemen; een verplicht nummer 

- Out-of-the-box denken : 

o Partnerschappen aangaan 

o Uit de comfortzone 

o Bench-marken / je laten begeleiden 

o Durven innoveren 

o Mogen experimenteren (=subsidies) 

- Bewustwording bij Toerisme Vlaanderen over het belang van de sector én de eigenheid van de 

sector 

o Expertise bij verblijven 

o 1/3e van de overnachtingen aan de kust en 1/4e in Vlaanderen zijn sociaal toerisme 

o Een regulier hotel en een sociaal toeristische vakantiecentrum zijn zeer verschillende 

gegevens 

o Waar zit de complementariteit? ‘wij’ <> ‘zij’? 

o Businessklanten ten opzicht van vrijetijdsklanten 

- In de reguliere sector komt het sociaal toerisme er vaak bij ‘omdat het zo hoort’, maar het is geen 

bewust keuze 

o Missie en visie intern duidelijk maken 

o Duidelijk maken dat er een solidariteitsprincipe is 

o Inclusie is een gegeven dat in theorie en praktijk soms verschilt 

o Transparantie naar klanten toe 

o Denkwijze van verblijven is soms tegenstrijdig 

 

d. Vervoer  
- Busmaatschappijen aanspreken en hen een aanbod laten doen (vb. op basis van geld via 

sponsoring van grote bedrijven) 

- Vrijwilligerssysteem voor vervoer van vakantiegangers (al dan niet ter plaatse) : database 

opstellen (niet gelijk aan organisatie toegankelijk maken) 

- Aangepast vervoer voor mensen met een beperking 

- NMBS dagpas? 

 



 

e. Ondernemerschap  
- Sociaal toerisme is een onderdeel van toerisme : commercieel (ingesteld) zijn is OK 

- Hoofdprocessen zijn conform de algemene markt :  

o Aanbod maken (cf. touroperator) 

o Aanbod verkopen 

o Waar past hierin ‘rap op stap’? 

---> Gieten in een knowhowstructuur 

---> Producten en organisaties versterken via PPS-instrument (privaat-publieke samenwerking) of 

op experimentele basis 

---> probleem : geld 

- Duidelijkheid creëren omtrent eigenheid als organisatie/verblijf : yield managment ten opzicht 

van geleverde inspanningen : visibel maken (door middel van een label?). Opletten om niet 

stigmatiserend te zijn, en geen waarden op te dringen 

 

3. Parkeerbord 

Er werden geen onderwerpen aangehaald die geparkeerd dienden te worden. 

 


