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Verslag 

 

1. Brainstormronde 

De brainstormronde leverde volgende clusters : 

Vervoer    
- Gratis met de trein op vakantie 

(2 x per jaar) 
-  Financiële stimulans voor 

‘goede’ aanbieders 
- Afspraken nodig met de 

autocarsector 

Maatwerk  
- Dialoog nodig met de klant en 

gebruiker 
- Buddysysteem (Geel) uitbreiden 
- Werken aan de 

verzelfstandiging van de 
gebruiker 

- Op maat van de organisatie 
- Gerichte acties! Maatwerk 
- Aandacht voor minder 

mobielen en ouderen 

Communicatie  
- Spreken over ‘toerisme’; niet 

over ‘sociaal toerisme’. Sociaal 
is een onderdeel van het 
algemene toerisme? 

- Maaltijden : boterhammen 
mogen opeten op verschillende 
plaatsen 

Maatschappelijk verantwoorde 
ondernemers/relaties 
- Corporate Social Responsability 

(CSR) en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
(MVO) 

- Criteria nodig om te voldoen 
aan ‘interne’ MVO-voorwaarden 

- Zonder subsidies : 
onderneming? 

Netwerk  
- Afstemming vraag en aanbod 

en de rol daarbinnen van een 
Rap Op Stap 

- Vanuit verblijf : zo aangepast 
mogelijk maken 

- Lijst sociale restaurants  
- Samenwerken uitleendiensten 

materialen 
- Logies : nood aan specifieke 

netwerking 

Verantwoordelijkheid overheid 
- Rol voor overheid is basis 
- Zorgtoerisme = prioriteit, maar 

zeer divers 
- Flankerend beleid 
- Overheid : persoonsgebonden 

zorg kan voor vakantie een 
valkuil zijn 

- Drempels : nood aan subsidie 



 

- Aanmoedigen van HORECA om 
te participeren 

- Vorming voor aanbieders rond 
armoede 

Betaalbaar  
 

  

 

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

a. Welke opdracht(en) kan de overheid opnemen? 

b. Hoe kunnen we maximaal inzetten op maatwerk? 

 

2. Tafelronde   

 
a. Welke opdracht(en) kan de overheid opnemen? 
- Middelen herverdelen : korting versus niet-korting 

- Communicatie over doelgroep (armoede, zorg,…) 

- Overheid moet ‘niet alles’ organiseren en doen 

- Ondernemerschap stimuleren 

- Subsidie mag warm engagement niet stuk maken (basis = sociaal engagement) 

- Eenvoudiger, beter op elkaar afstemmen (ook voor aanbieders) 

- Toeristentaks (terugvloeien) 

- Minder folders 

- Sensibiliseren ‘iedereen verdient vakantie’ naar : 

o Vakantieganger 

o Ondersteunende organisatie 

- Beleid welzijn / mobiliteit / toerisme / … 

- Publiek private samenwerking (PPS), doch sterker inzetten op privaat 

- Burger kent maar 1 overheid! 

- Duurzaamheid! (alle systemen die bedacht worden moeten nieuws zijn) 

- Inclusief beleid versus flankerend beleid 

- Klankbord ‘gestructureerd samenkomen/netwerken’ 

- 1 actor bewaakt sociaal toerisme en houdt het zichtbaar, ook voor de politiek (---> Toerisme 

Vlaanderen) 

- Vakantieketen ‘samenhouden’ 

- Beleidsorgaan : steunpunt vakantieparticipatie met partners uit het netwerk 

- Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen (VAW’s) betrekken 

 
b. Hoe kunnen we maximaal inzetten op maatwerk? 
- Maatschappelijk draagvlak creëren :  

o Vakantie is recht versus vakantie is luxe (luxe omdat je het exclusief maakt) 

o Vakantie versus rust en vrijetijdsbesteding 

o Toegevoegde waarde van sociale voordelen = bewezen 

- Best practices uitwisselen 

o Vb buddysysteem : taak van de markt of niet? Rol overheid? 

o Vb Rap Op Stap : als proefproject te beschouwen 

o Multidisciplinaire vertakkingen (cohesie creëren binnen disciplines) 

o Nood aan een informatiesysteem/database/persoon die connecties legt die 

opportuniteiten/aanbod/informatie bundelen 

- Aanbod/markt :  

o Moet evolueren 

o Netwerk nodig 

o Profiel van mogelijke sociale ondernemers in kaart brengen 



 

o Van een klassiek naar een innovatief model 

o Knowhow voor binnenlands toerisme (lokale overheid? : zie verder onderaan) 

o Heeft ook een verantwoordelijkheid/maatschappelijke bijdrage : duurzaam verhaal 

o Op maat werken : kleinschaligheid + focus op kwaliteit 

- Sociale organisaties :  

o Divers  

o Ongedefinieerd 

o Geen aanspreekpunt 

o Grote markt (vertaling van deze markt is nodig) 

- Leren door te doen : doelgroep leren kennen (niet in hokjes-denken vervallen) 

- Overheid : lokaal/nationaal : 

o Simulator voor sociale organisaties 

o Facilitator van het netwerk 

o Geeft vertrouwensbasis 

o Moet vooroordelen doorbreken in samenwerking met armoedeorganisaties 

o Herverdeling (vb. prijzenbeleid) 

o Informatiebundeling? Vb. lokale dienst voor toerisme die mensen naar bvb sociale 

horeca… 

o Stimuleren sociaal engagement ondernemers 

- (Burger)initiatieven 

o Leren van elkaar (onderling) 

o Kennis delen 

o Maatschappelijk draagvlak verhogen 

o Belang van kleinschaligheid 

o Lokale aanwezigheid 

- Vrijwilligers  

o Uitwisselen van vrijwilligers tussen organisaties (vb. Horizont en Welzijnsschakels) 

o Engagement 

o Werken lokaal 

o Wat met lange termijn? 

- Doelgroep  

o Divers 

o Mensen hebben bepaald budget 

o Wie is die klant? (huidige beeld is achterhaald) 

- Markt organiseren op een commerciële manier met een maatschappelijke visie 

o Behoefte-onderzoek van de klanten en daarop aanbod op afstemmen 

o Dialoog aangaan met gebruiker 

o Personeel opleiden 

 

3. Parkeerbord 

Er werden geen onderwerpen aangehaald die geparkeerd dienden te worden. 

 


