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Rechten  
Reproductie van deze training is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Tra-
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De volledige Travelife Training en de verschillende Travelife tools zijn online beschikbaar 
via  www.travelife.eu 
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Voorwoord 
 
Duurzaamheid en klimaatverandering zijn niet meer weg te denken onderwerpen gewor-
den in onze maatschappij. En dat is maar goed ook. De reissector vormt hierop geen 
uitzondering. Toerisme Vlaanderen is ervan overtuigd dat "business as usual" wat deze 
twee onderwerpen betreft geen optie meer is. Ook de reissector heeft nadrukkelijk een 
verantwoordelijkheid als het gaat om het stimuleren van duurzaamheid en het tegengaan 
van klimaatverandering. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de vakantiegan-
ger de verzekering te geven dat hij of zij met een gerust (duurzaam) gevoel op vakantie 
of op reis kan gaan. En dat wordt mogelijk, omdat een toenemend aantal organisaties in 
de reissector zich tot het uiterste wil inspannen om de negatieve impact van het reizen 
op de omgeving te beperken en de positieve aspecten te versterken. Er zijn inmiddels op 
bedrijfsniveau, in de reisondernemingen zelf, al tal van heel goede initiatieven die hier-
aan een bijdrage leveren. Variërend van het aanbieden van klimaatcompenserende 
maatregelen tot specifieke duurzaam toerisme projecten op diverse bestemmingen.  
 

Op sectorniveau gaan we nu ook aan de slag. Met dit Travelife – DTO (Duurzaam Toe-
ristisch Ondernemen) programma laten wij als sector in het algemeen en de Vlaamse 
reisbureaus in het bijzonder, zien dat onze plannen verder gaan dan alleen het uitspre-
ken van mooie intenties, maar dat we dit ook omzetten in acties en prestaties. 
 

Deze DTO-training is een heel belangrijke schakel in de gehele duurzaamheidsaanpak. 
Zonder deskundige medewerkers, zonder medewerkers met verstand van zaken zullen 
wij als reissector nooit in staat zijn onze toekomstige klanten goede duurzame voorlich-
ting te geven. 
 

Samen met een groot aantal van jullie collega’s hebben wij hard gewerkt om van dit tra-
ject, behalve nuttig en leerzaam, ook een leuke bezigheid voor de cursisten te maken. 
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.  
 

Ik wens jullie veel succes en ook veel plezier bij het volgen van deze cursus.  
 
 
Griet Geudens,  
Coördinator duurzaam toerisme bij Toerisme Vlaanderen 
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Overzicht  
 
Voor u ligt de gedrukte versie van de Travelife Training. Deze training biedt u een duur-
zaam toerisme introductiecursus. De cursus bevordert uw kennis over de positieve en 
negatieve invloeden van het toerisme en leert u hoe u duurzaamheid kunt introduceren 
binnen uw reisorganisatie. De juiste kennis en een begrip van de verschillende aspecten 
van duurzaamheid zijn essentieel om de duurzaamheid van uw onderneming te verbete-
ren. Het behalen van het Travelife getuigschrift is daarom ook een aanbeveling van Toe-
risme Vlaanderen voor reisondernemingen in het kader van het beleid van duurzame  
ontwikkeling van toerisme.  
 
De modules  
 
De Travelife Training die u kunt volgen via www.travelife.eu bestaat uit de volgende mo-
dules, onderverdeeld in submodules.  
 
De Inleiding duurzaam toerisme en reisorganisaties  geeft een introductie in het con-
cept duurzaam toerisme, behandelt de belangrijkste, aan toerisme gerelateerde, sociale 
en milieu aspecten. Tevens wordt ingegaan op het belang van duurzaamheid voor reis-
organisaties en op welke wijze zij hier invulling aan kunnen geven.  
 
Onder Duurzaamheidsmanagement komt aan de orde waarom en hoe u, als duur-
zaamheids-coördinator, duurzaamheid het meest effectief in uw bedrijf kunt implemente-
ren en welke middelen en instrumenten u ter beschikking staan om zo effectief mogelijk 
uw doelen te realiseren. De module is afgerond met een samenvatting voor medewer-
kers die geen DTO- coördinator zijn. 
 
De module Intern beheer  gaat over wat u zelf kunt doen binnen uw kantoor om duur-
zaamheid te bevorderen, zoals energiebesparing, gebruik van duurzame energiebron-
nen, afvalbeheer en het sociale beleid van uw onderneming. 
 
De module Duurzaam Ketenmanagement  laat zien hoe u als reisorganisatie de duur-
zaamheid van uw keten kunt vergroten door nieuwe leveranciers te kiezen of juist samen 
te werken met uw bestaande leveranciers. 
 
De module Duurzaam Vervoer  behandelt de verschillende vervoermiddelen binnen de 
toeristische keten. Wat is de milieubelasting per vervoermiddel en hoe kunt u dit vermin-
deren. 
 
In de module Duurzaam Verblijf  worden de sociaal-culturele, economische en milieuef-
fecten besproken. Hoe kunt u, samen met uw leveranciers, tot een meer duurzaam pro-
duct komen. 
 
Duurzame Activiteiten  behandelt de negatieve effecten van de activiteiten die de reizi-
gers op de bestemming ondernemen, en hoe deze kunnen worden verbeterd. 
 
De module Bestemmingen  behandelt de wijze waarop u, als touroperator invloed kunt 
uitoefenen en ondersteuning kunt bieden aan bestemmingen om te komen tot een duur-
zamer beheer van de bestemming. Specifiek kijken we naar wintersport en stedentoe-
risme.  
 
De laatste module betreft een belangrijke functie van de reisindustrie, namelijk Klanten-
communicatie . Hen bewust maken van de effecten van hun keuzes, stimuleren tot ge-
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dragsverandering en het informeren over het duurzaamheidsbeleid van uw onderne-
ming.  
 
Elke module bestaat uit verschillende onderdelen:  
 
• Introductie tot de belangrijkste aspecten van het onderwerp;  
• Mogelijke ‘Acties en oplossingen’ vanuit het perspectief van de reisorganisatie. Hier-

bij staat aangegeven of over de betreffende actie aan Travelife gerapporteerd moet 
worden en of u verplicht bent hieraan te voldoen; 

• 'Best Practices', voorbeelden van reisorganisaties uit heel Europa die de oplossingen 
al met succes in praktijk hebben gebracht;  

• ‘Verdere informatie’, relevante links voor meer informatie en instrumenten voor im-
plementatie.  

 
De onderdelen ‘Best practices’ en ‘Verdere informatie’ vindt u  op  www.travelife.eu.   
 
Examen  
 
Na bestudering van de cursusmodules kunt u het informele examen afleggen op ieder 
gewenst moment om uw kennis te testen en om te oefenen voor het formele examen. 
Het formele examen kan alleen worden afgelegd op bepaalde momenten in het jaar wel-
ke worden vastgesteld door Travelife. Zodra u bent geslaagd voor het formele examen 
ontvangt u een persoonlijk getuigschrift. Behalve de duurzaamheidscoördinatoren kun-
nen ook andere medewerkers de training volgen en het examen afleggen. 
 
DTO extra’s 
 
Indien u deze cursus met succes heeft afgerond bent u in staat om aan de andere Duur-
zaam Toeristisch Ondernemen (DTO) eisen te voldoen zoals het opstellen van een ac-
tieplan en het uitvoeren van een gestandaardiseerde rapportage. In deze training zijn de 
door Travelife gestelde rapportagevragen aan het eind van iedere module weergegeven 
onder ‘Acties en Oplossingen’.  
 
Travelife tools  
 
Ter ondersteuning van reisorganisaties en hun leveranciers biedt Travelife naast de trai-
ning een reeks standaarden en instrumenten (‘tools’) om u te helpen bij de uitvoering 
van uw duurzaamheidsbeleid: 
 
•  De online Travelife Actieplanning tool ondersteunt u bij het formuleren van een op 

uw bedrijf toegesneden actieplan met behulp van meer dan 150 mogelijke oplossin-
gen en maatregelen. 

 
• De online Travelife Reporting tool ondersteunt u bij het regelmatig rapporteren van 

uw vorderingen, zowel intern als naar Travelife. Het rapportage systeem hanteert ge-
lijke oplossingen en maatregelen als het Actieplanning systeem.  

 
• Het Travelife Sustainability System is een gemeenschappelijk online systeem voor 

de evaluatie van de duurzaamheid van leveranciers op basis van gemeenschappelij-
ke Travelife milieu- en sociale standaarden.  
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• Op de Travelife Market vindt u een internationaal overzicht van reeds duurzaam wer-
kende leveranciers (accommodaties, ground operators) en bestemmingen.  

 
Al deze tools zijn toegankelijk via www.travelife.eu. Voor ondersteuning bij het gebruik 
van deze online tools verwijzen wij u ook naar de gedrukte handleiding.  
 
Uw reacties 
 
Deze training en de verschillende implementatie tools worden voortdurend geactuali-
seerd. Opmerkingen, aanvullende suggesties en adviezen worden zeer gewaardeerd, 
evenals meer voorbeelden uit de praktijk. Laat het ons weten via info@travelife.eu . 
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Inleiding duurzaam toerisme en reisorganisaties  
 
Toerisme kent vele positieve kanten, maar ook een aantal negatieve. Om de nadelige 
effecten van toerisme tegen te gaan, moeten we het duurzamer maken. Dat kan aan de 
hand van de 3 P’s: People, Planet, Profit.  
 
Toerisme en duurzaamheid 
 
Vrije tijd is belangrijk. Dan kan men herstellen van het dagelijks werk. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft een toenemend aantal mensen hun vakantie ingevuld met reizen. 
Dat werd mogelijk omdat men steeds meer ging verdienen en het aantal vakantiedagen 
groeide. Maakte de Nederlander een halve eeuw geleden zijn buitenlandse reis nog naar 
net over de grens, in de loop der jaren zijn de reisbestemmingen steeds verder weg ko-
men te liggen. Eerst waren het Frankrijk, Italië en Spanje, de laatste decennia zijn alle 
continenten in het vizier gekomen. Op dit moment gaat bijvoorbeeld de Nederlander ge-
middeld ruim twee keer per jaar op vakantie, waarvan de helft naar het buitenland.  
 
De toeristische sector is inmiddels de belangrijkste bedrijfstak ter wereld geworden. Er 
gaat veel geld in om en het levert heel wat arbeidsplaatsen op. Niet alleen in de landen 
waar de grote reisorganisaties gevestigd zijn, maar ook in de landen waar veel toeristen 
heen gaan. Voor menig ontwikkelingsland is toerisme de belangrijkste inkomstenbron. 
Veel lokale ondernemers verdienen er hun boterham mee. Ook levert toerisme een be-
langrijke bijdrage aan sociale en culturele ontwikkelingen.  
 
Maar reizen heeft ook negatieve kanten. Het zet toeristische bestemmingen onder druk: 
sociaal-cultureel, op milieugebied en economisch. Op korte termijn wordt er geld ver-
diend. Maar hoe robuust zijn de bestemmingen op de langere termijn? Wordt het eco-
systeem bijvoorbeeld aangetast, dan kan een attractie verloren gaan. 
 
Duurzaam toerisme 
Als reactie op de genoemde nadelige effecten van toerisme is het begrip “duurzaam toe-
risme” opgekomen. Het begrip duurzaam is trouwens niet het alleenrecht van het toeris-
me, maar is ook al op andere terreinen geïntroduceerd. Denk aan duurzaam inkopen, 
duurzame landbouw, duurzaam bouwen. De (Engelstalige) omschrijving van duurzaam 
toerisme van de Wereld Toerisme Organisatie (WTO) van de Verenigde Naties is als 
volgt: 
 
“Sustainable tourism meets the needs of present tourists and host regions while protect-
ing and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management 
of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled 
while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity 
and life support systems.”  
 
Centraal in deze definitie staat dus dat genieten van en verdienen aan toerisme mag. 
Maar dat we er wel voor moeten zorgen dat dit ook nog geldt voor de toekomstige gene-
raties, dus onze kinderen en kleinkinderen. Als we de culturen van de bestemmingen te 
gronde richten en het milieu daar vernietigen, verliezen de bestemmingen juist datgene 
waarom zij zo populair zijn geworden. 
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People, Planet, Profit  - de 3 P’s 
“People” staat voor de sociaal-culturele belangen van de lokale bevolking. De instand-
houding van de cultuur en de betrokkenheid van de mensen bij de ontwikkeling van het 
toerisme. Dus goede arbeidsomstandigheden, aandacht voor kwetsbare groepen, men-
senrechten, geen discriminatie, geen kinderarbeid en geen seksueel misbruik. 
 
“Planet” betreft het milieu. Zo min mogelijk schade berokkenen aan de omgeving: flora, 
fauna, water, bodem, klimaat. Proberen het milieu te beschermen door diverse maatre-
gelen te nemen. 
 
“Profit” staat voor de economische belangen. Verantwoord zaken doen. Een langdurige 
bijdrage leveren aan de welvaart van de plaatselijke bevolking. Recht doen aan de be-
langen van de ondernemers, de werknemers, zakenpartners en leveranciers. 
 
Ecotoerisme  
Ecotoerisme staat voor duurzaam toerisme in natuurgebieden. De Wereld Toerisme Or-
ganisatie (UN-WTO) heeft hiervoor heldere criteria opgesteld. Ecotoerisme wordt vaak 
verward met duurzaam toerisme in brede zin. Ook wordt vaak niet duurzaam natuurtoe-
risme in de markt gezet als “ecotoerisme”. 
 
Duurzaam toerisme en reisorganisaties 
 
Touroperators zijn de spil van de toeristenindustrie. Zij kunnen de keuzes van consu-
menten beïnvloeden, het doen en laten van de aanbieders, en de ontwikkeling van be-
stemmingen. Vanwege deze unieke positie kan een touroperator ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan het bevorderen van duurzaam toerisme.  
 

Toerisme Vlaanderen verwoordt het in haar definitie van duurzame ontwikkeling van  
toerisme  als volgt: 
 
“Een duurzame ontwikkeling van toerisme in een land, regio of een toeristische bestem-
ming streeft naar een evenwicht in de relatie tussen economische, ecologische en socio-
culturele aspecten. 

Het is een participatieproces dat leidt tot kwaliteitsverbetering waar alle betrokken partij-
en nu en in de toekomst baat bij hebben.” 
 
 
Voordelen van een duurzame reisorganisatie 
De belangrijkste voordelen voor een duurzaam opererende reisorganisatie zijn: 
 
Winstgroei  
Te boek staan als een duurzame reisorganisatie kan ertoe bijdragen dat de inkomsten 
toenemen. Een duurzaam imago zorgt voor het behoud van bestaande klanten, het aan-
trekken van nieuwe klanten, resulterend in een groter marktaandeel. 
 
Kostenbesparing  
Duurzame maatregelen helpen de operationele kosten te verlagen, de productiviteit te 
verhogen, middelen doelmatiger te benutten en boetes te vermijden. 
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Toegang tot financieel kapitaal  
Sociale criteria en milieucriteria maken steeds vaker deel uit van de voorwaarden voor 
het verkrijgen van leningen. Duurzame reisorganisaties hebben meer kans op het aan-
trekken van kapitaal. 
 
Menselijk kapitaal  
Medewerkers zijn trotser op werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkhe-
den serieus nemen. Reisorganisaties die bekend staan om hun beleid op het gebied van 
duurzaam toerisme hebben meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Talentvolle en 
ervaren werknemers zullen eerder worden behouden. Het innovatievermogen en de 
concurrentiekracht van de onderneming nemen hierdoor toe. 
 
Merkwaarde en reputatie  
“Duurzaam” wordt steeds vaker in verband gebracht met “kwaliteit” en “gezondheid”. 
Klanten vragen er vaker om. Een reputatie als duurzame reisorganisatie is daardoor be-
vorderlijk voor de merknaam. Hiermee wordt de marktpositie versterkt. Men wordt dan 
minder kwetsbaar voor marktontwikkelingen op de korte termijn en perioden van econo-
mische laagconjunctuur. 
 
Behoud van bestemmingen  
Door het nemen van duurzame maatregelen op toeristische bestemmingen wordt de 
situatie daar aangenamer. Dit geldt niet alleen voor de vakantieganger maar ook voor de 
lokale bevolking. Het verzekeren van een lange-termijn kwaliteit op de bestemming helpt 
om de levensvatbaarheid van de onderneming te vergroten. 
 
Risicomanagement en “license to operate”  
Reisorganisaties verminderen hun aansprakelijkheid door te voldoen aan eisen en re-
gelgeving. Door een proactieve houding te laten zien op het gebied van duurzaamheid 
en productkwaliteit kan men zich gemakkelijker verdedigen bij eventuele rechtszaken. 
Ook kan zo reputatieverlies worden voorkomen. 
 
Overbodig maken van overheidsregels  
Overheden staan onder toenemende druk van belangenorganisaties, vakbonden en bur-
gers om verdergaande regels op te leggen aan ondernemingen. Dit neemt toe wanneer 
kwalijke praktijken in de publiciteit komen. Touroperators die voor zichzelf gedragscodes 
opstellen, zich daaraan houden en onafhankelijke evaluaties kunnen tonen, zijn in een 
betere positie om voorgestelde wetgeving te beïnvloeden dan wel te voorkomen. 
 
 
Rol van reisorganisaties 
Reisorganisaties hebben de mogelijkheid duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoe-
ring bij de volgende activiteiten: 
 
Intern management 
De activiteiten die plaatsvinden op de eigen kantoren, zoals papierbeheer, energiebe-
sparing, afvalverwerking en goede werkomstandigheden.  
 
Ontwikkelen van producten  
Een reisorganisatie stelt een (pakket)reis samen waarbij een bestemming wordt gekozen 
en de 3 V’s (Vervoer, Verblijf, Vermaak) worden gecombineerd. De uitdaging is dan om 
voor al deze schakels in de toeristische keten de meest duurzame varianten te kiezen en 
toch het economisch rendement op peil te houden.  
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Managen van de keten van aanbieders  
Een touroperator heeft (langdurige) contracten lopen met vele aanbieders. Deze zijn niet 
allemaal duurzaam. Het is dan een uitdaging om deze aanbieders te motiveren in de 
richting van meer duurzaamheid. De reisorganisatie zal doorlopend moeten nagaan of 
haar aanbieders wel duurzaam bezig zijn. Zij moet hen hierbij ook ondersteunen en prik-
kels inbouwen om de doelen te halen. Dit kan door informatie en training maar ook door 
het geleidelijk opvoeren van de contractuele eisen op het gebied van duurzaamheid. 
 
Samenwerken met bestemmingen  
Reisorganisaties kunnen, afzonderlijk of gezamenlijk, de duurzaamheid van bestemmin-
gen op allerlei manieren beïnvloeden. Bijvoorbeeld door het besluitvormingsproces rich-
ting duurzaamheid bij de lokale autoriteiten en producenten te ondersteunen. Ook kan 
men zich sterk maken voor goede doelen.  
 
Klantenrelaties verbreden   
Reisorganisaties kunnen consumenten helpen om zich bewust te worden van duur-
zaamheid. Onder andere door hen te informeren over duurzaam gedrag: lokale produc-
ten kopen, de plaatselijke culturele normen en waarden respecteren, gedrag dat negatief 
is voor het milieu vermijden. 
 
Reisorganisaties kunnen duurzaamheid echter niet alléén realiseren. Dat lukt enkel in-
dien alle relevante partijen de handen ineenslaan: reisorganisaties, overheden hier en op 
de bestemmingen, NGO’s,  lokale aanbieders, de plaatselijke bevolking, consumenten.  
Door haar centrale positie tussen leverancier en consument heeft de reisorganisatie 
hierbij een speciale verantwoordelijkheid. Deze kan zij door haar economische kracht 
ook gemakkelijker ten uitvoer brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cruciaal is het om begrip te kweken, een breed draagvlak te verwerven voor duurzaam-
heid. De uitvoering is vooral een zaak van inkoop- en productmanagers, facilitymanagers 
en bestemmingsmedewerkers (lokale vertegenwoordigers en reisleiders), die immers 
rechtstreeks contact hebben met de plaatselijke agenten en leveranciers. Het is daarbij 
van groot belang om het DTO beleid binnen alle afdelingen te integreren. De aanstelling 
van een duurzaamheids coördinator is aangewezen. Hij/zij  is het aanspreekpunt en 
heeft een trekkersrol binnen het bedrijf. Hij/zij zal het duurzaamheidbeleid ontwikkelen, 
acties plannen, monitoren en verbeteringen aanbrengen. 
 
Duurzaam Toeristisch Ondernemen is geen snelle oplossing, maar een geleidelijk pro-
ces! 
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1. Duurzaamheidsmanagement 
 
Om effectief te zijn dient ook de introductie van ‘duurzaamheid’ binnen de bedrijfsvoering 
op een planmatige manier te worden benaderd en beleidsmatig te worden verankerd. 
Om te verzekeren dat de acties op een grondige en systematische wijze worden doorge-
voerd, kan een reisorganisatie een duurzaamheidsmanagementsysteem invoeren. Een 
voorwaarde voor de implementatie van een duurzaamheidsmanagementsysteem is te 
erkennen dat duurzaamheid een onderdeel van de bedrijfscyclus is door het dezelfde 
status te geven als de andere bedrijfsactiviteiten. 
 
Doel van duurzaamheidsmanagement 
Het doel van een duurzaamheidsmanagementsysteem is een voortdurende verbetering 
van de duurzaamheidsprestaties van de organisatie met behulp van de cyclus ‘plan, do 
& review’ (plannen, doen & evalueren). Een organisatie kan een duurzaamheidsmana-
gementsysteem gebruiken om de negatieve impact van haar activiteiten op milieu-, soci-
aal-cultureel en economisch gebied te beperken en de positieve impact te vergroten. 
Hiervoor kunnen systematisch prioriteiten voor actie worden gesteld en strategieën wor-
den ontwikkeld om deze te implementeren. Vervolgens worden de strategieën geëvalu-
eerd om de juiste invulling te verzekeren, en om eventuele zwakke plekken te verbete-
ren. 
 
Onderdelen van het systeem 
Een duurzaamheidsmanagementsysteem omvat alle activiteiten van een reisorganisatie 
welke een relatie met duurzaamheid hebben: intern management, productontwikkeling, 
de bedrijfsketen, klantenrelaties en de samenwerking met de bestemmingen. Het is be-
langrijk dat alle productiefases worden beoordeeld, vanaf productontwikkeling, planning 
en inkoop (van álle reisonderdelen) tot de aflevering van het reispakket. Aandacht voor 
de relatie met accommodatieverschaffers, vervoermaatschappijen en andere producen-
ten is uiterst belangrijk bij de inzet en de uitwerking van duurzaamheidsmanagement. 
Een DTO systeem verzekert dat alle gevolgen en verantwoordelijkheden aandacht krij-
gen en dat alle activiteiten worden gemeten, gecontroleerd, en indien nodig worden aan-
gepast. 
 
Een doeltreffend DTO systeem voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 
●         Veelomvattend – alle gevolgen en verantwoordelijkheden komen aan bod. 
●         Geïntegreerd – alle sleutelfiguren in de organisatie zijn erbij betrokken.  
 Er wordt constructief samengewerkt met belanghebbenden (overheden,  NGO’s,  
 lokale gemeenschappen, enz). 
● Geloofwaardig – alle activiteiten worden gecontroleerd,  gemeten,  gerap- 
 porteerd en waar mogelijk aangepast.  
   
Met een set van duurzaamheidsmaatregelen en programma’s worden sociale, milieu, en 
economische principes geïntegreerd in de bestaande bedrijfsvoering en in de interactie 
met belanghebbenden. Door met een managementsysteem te werken onderkennen di-
rectie en medewerkers het effect van hun activiteiten op de maatschappij en wordt de 
coördinatie van activiteiten door de duurzaamheidscoördinator vereenvoudigd. Tevens 
biedt het de mogelijkheid aan de spelers binnen het bedrijf en aan externe belangheb-
benden om bij het proces betrokken te worden. 
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Van PMZ naar Travelife 
Vanaf eind jaren ’90 implementeren reisorganisaties duurzaam management in de be-
drijfsvoering. Deze ervaringen zijn verzameld en vastgelegd door het TOI (Tour Opera-
tors’ Initiative for Sustainable Tourism Development), een groep van 25 geëngageerde 
touroperators ondersteund door UNEP (VN Milieu organisatie) en de UN-WTO (wereld 
toerisme organisatie).  
Vanaf 2000 zijn er ook sectorbrede initiatieven ontwikkeld. In 2003 introduceerde de Ne-
derlandse vereniging van reisondernemingen ANVR het PMZ systeem (Product Milieu-
Zorg) dat door alle leden touroperators geïmplementeerd werd en waarbij werd voldaan 
aan enkele minimale vereisten. In dezelfde periode introduceerde de Duitse vereniging 
Forum Anders Reisen de ‘Criteria Catalogus’, een lijst met duurzaamheidscriteria waar-
aan door bij hen aangesloten touroperators moest worden voldaan.  
 
Hoewel met deze initiatieven veel nuttige ervaring werd opgedaan, bleek de invoering 
veelal moeizaam te verlopen. Dit vooral omdat het toerisme een zeer competitieve markt 
met veel verschillende partijen is die binnen de toeristische keten nauw aan elkaar ver-
bonden zijn. Een collectieve en internationale aanpak met gemeenschappelijke informa-
tiestandaarden en criteria toegesneden op de toeristische sector, was noodzakelijk. 
 
Om hiertoe te komen heeft ECEAT-Projects (Nederlandse stichting voor duurzaam toe-
risme) in 2003 in samenwerking met TOERISME VLAANDEREN, ANVR, de FTO (UK 
Federation of Tour Operators), en Leeds Metropolitan University het initiatief genomen 
tot het ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijk duurzaamheidsma-
nagementsysteem voor de toeristische sector, het zogenaamde “Travelife” systeem. 
Hierbij werden eerdere ervaringen uit zowel het toerisme als andere sectoren verwerkt 
zoals het EU EMAS System (Environmental Management and Assessment System), 
ISO 14001 (internationale standaard voor milieumanagementsystemen) en het door de 
Verenigde Naties ondersteunde GRI (Global Reporting Initiative). 
 
Travelife en DTO 
Het Travelife systeem is een geïntegreerde verzameling methodes, criteria and instru-
menten om een eenduidige en effectieve introductie van duurzaamheid binnen de toeris-
tische sector te realiseren. Door deze gemeenschappelijke aanpak ontstaan financiële 
voordelen en wordt mogelijke verwarring onder aanbieders en consumenten voorkomen.  
 
Travelife is een methode van aanpak en stelt als zodanig geen harde minimale eisen. 
Wel kan een beroepsvereniging zoals ABTO, BTO, VVR… (minimale) voorwaarden aan 
haar leden stellen. Introductie van het Travelife systeem kan relatief eenvoudig of zeer 
ingenieus verlopen, afhankelijk van de omvang van de organisatie, het engagement en 
de beschikbare middelen. Het systeem biedt gestandaardiseerde en collectieve metho-
des en instrumenten die naar grotere efficiëntie en kostenbesparingen leiden. Het Trave-
life systeem is geschikt voor kleine en grote reisorganisaties en stelt u in staat uw duur-
zaamheidsbeleid te ontwikkelen en te implementeren.  
 
De introductie van Travelife in Belgie vindt plaats in het kader van het beleid van Toe-
risme Vlaanderen over de Duurzame Ontwikkeling van Toerisme.
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De 6-stappen methode   
Om Travelife op succesvolle wijze te introduceren is het nodig een serie stappen te zet-
ten. Samen vormen deze stappen het Travelife managementsysteem dat in principe de-
zelfde structuur heeft als bijvoorbeeld een kwaliteitsmanagementsysteem. De 6 stappen 
van het Travelife management systeem zijn: 

 
Stap 1: Engageer uw organisatie  
Stap 2: Voer een nulmeting uit  
Stap 3: Creëer een duurzaamheidsbeleid  
Stap 4: Stel een actieplan op en voer het uit 
Stap 5: Monitor en evalueer de prestaties 
Stap 6: Rapporteer en communiceer de prestaties 

 
De stappen moeten in de juiste volgorde worden gezet ongeacht de omvang van uw 
organisatie, hoewel kleinere organisaties soms ondervinden dat enkele stappen iets be-
perkt kunnen worden. 
 
Essentiële kenmerken van de cyclus zijn: 
• U weet wat u wilt bereiken door definiëring van het beleid en de doelstellingen.  
• Er worden prioriteiten gesteld, gebaseerd op de doelstellingen.  
• U evalueert hoe uw organisatie en uw toeleveranciers presteren in verhouding tot het 

beleid en de doelstellingen.  
• U rapporteert uw prestaties.      
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
De cyclus wordt regelmatig herhaald. De volgende tabel geeft een samenvatting van het 
Travelife managementsysteem met aandacht voor het proces en de uitkomsten van ie-
dere stap.  



 

T r a v e l ife  Tr a i n i n g  ●  D u u r z a a m  T o e r i s t i s c h  O n d e r n e m e n  v o o r  r e i s o r g a n i s a t i e s  

 

16 

 Overzicht van het Travelife Management systeem  
 

 
Stap 

 
Doel 

 

 
Acties 

 
Resultaten 

 
Engagement 

 
Ontwikkelt de betrok-
kenheid en het com-
mittent van de orga-
nisatie. 

 
• Verdeel verantwoordelijkheden  
• Overleg met personeel, leveranciers, 

consumenten en andere belangheb-
benden 
 

 
Grotere betrokkenheid en meer richting 
 
Output  
• Beleidsdocument 

 
Nulmeting  

 
Bepaalt de huidige 
waarde van de voor 
duurzaamheid rele-
vante indicatoren en 
het bestaande beleid.  

 
• Samenvatten en beoordelen van de 

impacts van de activiteiten, de leveran-
ciers en de bestemmingen  

• Bepaal de oorzaken van iedere impact, 
en de betekenis van de impacts  

• Stel meetmethodes vast en voer een 
nulmeting uit voor toekomstige vergelij-
kingen.  

 

 
Systeem gedefinieerd om impacts te 
herkennen en meten.  
 
Output  
• Overzicht van bedrijfsonderdelen en 

producten  
• Register van belangrijke impacts per 

onderdeel en product  
• Inzicht in totale impact  

 
Beleid 

 
Stelt concrete doelen 
en mijlpalen vast op 
basis van een reële 
inschatting van im-
pacts en gestelde 
prioriteiten.  
 
 

 
• Stel vast welke impacts prioriteit krijgen 
• Definieer duurzaamheidsdoelstellingen 

en activiteiten  
• Verzeker dat het beleid duidelijk, ge-

loofwaardig en haalbaar is.  
• Distribueer het beleid 
 

 
Werknemers en belanghebbenden zijn 
geïnformeerd over de prioriteiten, en 
weten hoe ze worden aangepakt 
 
Output  
• Een geschreven plan om de negatieve 

impacts te verminderen en de positieve 
impacts te maximaliseren  

 
Actieplan  

 
Concretiseert  het 
beleid door vaststel-
len en implementeren 
van meetbare tus-
senstappen. 

 
• Bepaal prioriteiten en ontwikkel een 

actieplan 
• Bepaal de taken en agenda om ieder 

doel te halen  
• Stel criteria vast  
• Specificeer verantwoordelijkheden en 

begroting  
• Maak een tijdschema, verdeel alle 

taken  
• Registreer uitvoering van het actiepro-

gramma 
 

 
De touroperator kan aantonen welke 
taken zijn uitgevoerd en hoe succesvol 
ze waren 
 
Output  
• Takenregister 
• Nieuwe afbakening van prestaties en 

management criteria  

 
Monitoring 

en evaluatie  

 
Garandeert dat het 
plan wordt uitgevoerd 
en dat het de ge-
wenste resultaten 
behaalt. Ook zorgt 
het voor bijstellen van 
de planning bij veran-
derde omstandighe-
den.  

 
• Verzeker dat zowel management als 

prestaties worden gecontroleerd  
• Voer een nieuwe meting van de im-

pacts uit ter verificatie van de verbete-
ringen 

• Stuur het toezichtrapport aan het hoger 
kadermanagement en schrijf een be-
oordelingsrapport voor de volgende cy-
clus  
 

 
Management kan de planning van de 
volgende cyclus baseren op concrete 
gegevens  
 
Output  
• Toezichtrapport met waardering van de 

effectiviteit van het duurzaamheidsma-
nagement systeem 

• Beoordelingsrapport inclusief acties 
voor de volgende management cyclus  

 
Rapport  

 
Communiceren van 
duurzaamheidsactivi-
teiten en prestaties 
aan alle belangheb-
benden. 

 
• Identificeer belanghebbenden 
• Verzamel informatie 
• Beslis over een rapportagesysteem  
• Publiceer en distribueer de informatie 

 
Interne en externe stakeholders krijgen 
inzicht in de inspanning en resultaten van 
het bedrijf.  
Output  
• Rapportage ten bate van Travelife 
• Externe rapportage voor leveranciers, 

klanten en andere stakeholders 
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1.1 Engageer uw organisatie 
 

Als voorbereiding tot de implementatie van duurzaamheid binnen de organisatie zijn de 
volgende acties van cruciaal belang:  
 
A. Engageer het management  
Om het beleid succesvol te laten verlopen, moet duurzaamheid deel uitmaken van de 
kerndoelstelling van de organisatie. Vanaf het begin is hiervoor de betrokkenheid van het 
management op ieder niveau van belang. Het management moet over de benodigde tijd 
en middelen beschikken om dit proces mogelijk te maken. Ze moeten bekend zijn met de 
Travelife stappen, en in staat zijn de voordelen van het duurzaamheidsbeleid binnen de 
organisatie en daar buiten uit te dragen. Zonder de instemming en ondersteuning van 
zowel het kader- als het lijnmanagement, is het voor de meeste werknemers moeilijk 
zich te identificeren met duurzaamheidsdoelstellingen en het ‘6-stappen’ verandering-
proces. 
 
Vanaf het begin is een open communicatie essentieel. Bijeenkomsten en vergaderingen 
kunnen dusdanig worden ingedeeld dat alle werknemers kennismaken met de beginse-
len en het belang van duurzaam ondernemen, waardoor ze  betrokken en gemotiveerd 
raken. In deze fase kan een presentatie over de principes van een duurzaamheidsma-
nagement systeem zeer gunstig uitwerken. Omdat kleinere bedrijven soms geen mana-
gementlaag onder het directieniveau hebben kan het voor hen zinvol zijn dergelijke pre-
sentaties, inclusief het betrekken van de werknemers bij het DTO proces, extern uit te 
besteden.  
Ook na introductie blijft de betrokkenheid en stimulering van het management uiteraard 
cruciaal.  
 
B. Benoem een DTO-coördinator 
De aangestelde duurzaamheidscoördinator (DTO-coördinator) is het centrale punt bij alle 
duurzaamheidsactiviteiten en de contactpersoon voor Travelife. Om tot een effectieve 
implementatie te komen dient hij/zij in loondienst te zijn van de reisorganisatie en geau-
toriseerd te zijn om in naam van de organisatie te handelen. Hoewel het niet noodzake-
lijk is dat duurzaamheid de enige verantwoordelijkheid is van deze medewerker is dat 
wel wenselijk, omdat het de functie inhoudelijk versterkt.  
Duurzaamheid past binnen verschillende afdelingen, in het bijzonder binnen de afdelin-
gen die zich bezighouden met productontwikkeling en kwaliteit. Bij kleine touroperators 
kan het werk goed worden ingevuld door de directeur en het management team.  
 
…  en DTO-team  
Allereerst stelt de DTO-coördinator een team samen van 2 tot 6 personen (afhankelijk 
van de bedrijfsomvang). Dit team moet een weergave zijn van de structuur van de orga-
nisatie. Bij de uitvoering van de Duurzame Ontwikkeling van Toerisme zijn álle werkne-
mers betrokken dus kan het niet vanuit een ‘ivoren toren’ gebeuren. Het is van belang 
dat de teamleden inzicht hebben in alle producten en diensten van de onderneming en 
daardoor goed in staat zijn de activiteiten te plannen.  
 
Contractmanagers, marketingmanagers, productmanagers, salesmanagers en quality-
managers kunnen zeer geschikte teamleden zijn. Hoewel de individuele teamleden niet 
altijd over alle relevante ‘hands-on’ ervaring beschikken, zijn ze in staat initiatieven en 
beslissingen te nemen over toekomstig DTO-beleid en activiteiten. Voorts spelen ze een 
belangrijke rol in het evaluatie- en herzieningsproces.  
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Sleutelrol 
Verantwoordelijkheden die de coördinator en het team hebben zijn: 
  
• Opzetten en coördineren van DTO-activiteiten; 
 
• Redactie en distributie van interne documentatie over duurzaamheid; 
 
• Coördinatie van duurzaamheidstrainingen voor het personeel, en waar mogelijk 

 voor leveranciers; 
 
• Planning van consultatie/brainstormbijeenkomsten met collega’s over mogelijke 

DTO-maatregelen; 
 
• Overleg met leveranciers over duurzaamheidsthema’s; 
 
• Integratie van DTO-beleid en activiteiten onder de medewerkers, de leveranciers en 

de consument. Om duurzaamheidsdoelen te halen is samenwerking en actie door 
deze partijen noodzakelijk; 

 
• Regelmatige informatievoorziening over de resultaten aan alle werknemers, om de 

motivatie te prikkelen; 
 
• Actieve interactie met externe belanghebbenden om optimaal geïnformeerd te blij-

ven. 
 
 
C. Functies en rolprofielen 
Binnen de functieomschrijvingen van de werknemers moeten de DTO-taken vastgelegd 
worden. Vooral voor het personeel dat het duurzaamheidsbeleid en de acties moet reali-
seren is dit van vitaal belang.  
 
De volgende tabel schetst hoe verschillende functies en afdelingen uw DTO-beleid en de 
doelstellingen kunnen ondersteunen en uitvoeren: 



 

T r a v e l ife  Tr a i n i n g  ●  D u u r z a a m  T o e r i s t i s c h  O n d e r n e m e n  v o o r  r e i s o r g a n i s a t i e s  

 

19 

 
Primaire functies en afde-

lingen  Betrokkenheid bij Duurzaam Toeristisch Ondernemen 

Hoofdbestuur • Verleent de middelen en ondersteuning aan het DTO 
programma  

Afdeling personeelszaken 
(P&O / HRM) en personeels-

management 

• Legt duurzaamheidstaken en verantwoordelijkheden 
vast binnen functieomschrijving en functiewaardering 

Product Management (Contrac-
tering/Inkoop) 

• Gebruikt duurzaamheid prestatieniveau als selectie cri-
terium voor aanbieders.  

• Legt afspraken over duurzaamheid vast binnen contrac-
ten met leveranciers (de inkopers zijn het belangrijkste 
contact met uw organisatie voor de leverancier, en 
soms zelfs het enige) 

Bestemmingsmanagement en 
reisleiding 

• Bespreekt duurzaamheidsonderwerpen tijdens het re-
gelmatige contact met leveranciers  

• Geeft feedback en opvolging ervan bij accommodatie-
verschaffers en andere leveranciers  

• Faciliteert de verspreiding van het DTO-beleid en van 
training & kennismaterialen  

Juridisch Adviseurs  • Geven juridisch advies over de opname, woordkeuze 
en rechtsgeldigheid van clausules in contracten met le-
veranciers  

Marketing Management  • Ontwikkelt het marketing- en communicatieplan waarin 
het DTO-beleid en actieplan weerspiegelt 

• Honoreert aanbieders die duurzaam presteren met aan-
vullend promotiemateriaal  

Financieel Management  • Onderzoekt de kostenstructuur van duurzaamheid gere-
lateerde veranderingen binnen de bedrijfsketen, en de 
invloed daarvan op de verkoopprijs  

Kwaliteit, Veiligheid en Zorg 
Management 

• Controleert het kwaliteits-, gezondheids- en veiligheids-
beleid van leveranciers 

• Neemt duurzaamheidsprestaties op in de controle van 
leveranciers  

DTO-team  • Coördineert het DTO programma  
• Adviseert over duurzaamheidskwesties, geeft prakti-

sche ondersteuning etc.  

Interne communicatie & training  • Ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van trai-
ningsmateriaal voor personeel en leveranciers t.a.v. 
duurzaamheid.  

 
 
NB: 
1) De tabel geeft een algemene rolverdeling. De primaire functies, afdelingen en functietitels kunnen hiervan 
afwijken. Toch is het van belang de sleutelfiguren van alle afdelingen bij het DTO-beleid te betrekken. Deze 
tabel kan tot steun zijn om de verschillende competenties te onderscheiden zodat deze kunnen worden sa-
mengebracht om het DTO-beleid en actieplan te ontwikkelen en implementeren.  
 
2) Er kunnen grote verschillen zijn tussen de structuur en functieverdelingen van grote en kleine touropera-
tors. Het management en andere werknemers van veel kleine touroperators vervullen soms meerdere rollen 
binnen het bedrijf.  
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D. Bevorder kennis en expertise t.a.v. duurzaamheid  
Met lesmateriaal en training gericht op verschillende doelgroepen, kan de praktische 
kennis over de implementatie van duurzaamheidsdoelstellingen binnen alle afdelingen 
verbeterd worden. De DTO-coördinator moet veel inzicht hebben in toeristische en aan 
duurzaamheid gerelateerde onderwerpen, en over een gedegen kennis van het Travelife 
management systeem en ‘tools’ beschikken. 
 
Travelife Training 
Travelife biedt daarvoor een online training over toerisme en duurzaamheid dat leidt tot 
een formeel certificaat. De training bestaat uit modules waarin alle relevante thema’s aan 
bod komen:  
 

• Intern management 
• Toeristische keten (vervoer, accommodatie, excursies, voedsel) 
• Verschillende type toerisme (wintersport, cruise, golf, safari, actief etc.) 
• Samenwerking met bestemmingen 
• Communicatie met de consument 

 
Iedere module behandelt dilemma’s en mogelijke oplossingen vanuit het perspectief van 
de reisorganisatie. De training geeft meer dan 200 goede voorbeelden van touroperators 
waar deze kwesties al zijn aangepakt, en wordt afgesloten met een online examen en 
een persoonlijk Travelife getuigschrift voor de deelnemer. Door middel van een proef-
examen kunt u uw kennis testen. Het formele examen kan een aantal keren per jaar 
worden afgelegd.  
Naast de verplichte deelname door de DTO-coördinator is het aan te raden dat ook de 
overige leden van het DTO-team en andere sleutelfiguren binnen uw organisatie de vol-
ledige Travelife training voltooien. Andere medewerkers kunnen uit de modules de 
meest relevante onderwerpen selecteren.  
 
Cursus voor gevorderden 
Aansluitend op de Travelife training adviseren wij om meer geavanceerde cursussen, 
lezingen te volgen. Deze kunnen zowel in- als extern zijn, en gericht zijn op de kenmer-
ken en vereisten van uw bedrijf. 
 
 
E. Formuleer een DTO-missiestatement 
Het startpunt van de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie is de verwerking van 
duurzaamheid in het missiestatement. Het DTO-missiestatement informeert belangheb-
benden en anderen, zowel in- als extern, over uw betrokkenheid bij duurzaam toeristisch 
ondernemen. Een missiestatement is een korte verklaring van het bestuur waarin de 
waarden, principes en intenties van de organisatie worden uitgedrukt.  
 
Het moet: 

• Beknopt en helder de intenties van de organisatie verwoorden 
• De geëngageerdheid weerspiegelen 
• Zinvol zijn voor de maatschappij 
• Oprecht zijn 
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Een DTO-missiestatement zou als volgt kunnen worden geformuleerd:  
 
“Ons streven is bij te dragen aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toeris-
tisch ondernemen. Het doel van ons DTO-beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-
culturele en economische gevolgen van ons product te minimaliseren. Wij steunen onze 
leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te behalen, creëren meer bewust-
wording onder onze afnemers en stimuleren meer duurzaam reisgedrag.”  
 
 
F.      Communiceer en stimuleer het DTO-beleid doo r interne communicatie 
Een interne communicatiecampagne biedt de garantie dat alle personeelsleden deelne-
men aan de uitvoering van het DTO-beleid en dat een blijvende verandering wordt be-
reikt. Het personeel moet weten wat van ze wordt verwacht en hoe ze hun werkzaamhe-
den kunnen aanpassen om bij te dragen aan meer duurzaamheid. Tevens moet duidelijk 
zijn hoe ze met hun persoonlijke kennis en ideeën kunnen bijdragen aan de uitvoering 
van het DTO-beleid. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De (interne) distributie van informatief en educatief materiaal kan bijvoorbeeld via work-
shops, briefings, feedback materiaal, nieuwsbrieven en natuurlijk via e-mail en intranet 
verlopen.  
 
 
1.2 Voer een nulmeting uit  

 
Voordat actie kan worden ondernomen om de gevolgen of impacts van alle zakelijke 
praktijken aan te pakken, is het van belang inzicht te krijgen in de huidige impacts van 
uw organisatie – een nulmeting. Dit is van balang om tot een goede prioriteitstelling te 
komen. Systematische onderkenning van deze impacts benadrukt actuele of potentiële 
milieu-, sociaal-culturele en economische risico’s en informeert besluitvormers. De nul-
meting is kwantificeerbaar en stelt u in staat om doelen te verbinden aan reducties. Door 
in de toekomst wederom een meting te verrichten kan helder worden gemaakt of, en 
welke, doelen gehaald zijn.  
 
Een nulmeting volgt de volgende stappen: 
 

A.  Inventariseer de bedrijfscomponenten en de productieketens  
B.  Bepaal de impact van de producten en diensten  
C.  Geef de totale impact van uw bedrijf aan  
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A. Inventariseer de bedrijfscomponenten en de produ ctieketens  
De nulmeting begint met de identificatie van de relevante componenten in uw bedrijf. 
Deze worden verdeeld over de volgende domeinen: intern management, de productieke-
ten, bestemmingen en klantenrelaties en bestaan onder andere uit de volgende onder-
delen:  
 
Intern management  
 

• Kantoren, locaties  
• Personeel per land  
• Inkoop kantoorproducten / voorraden  
• Inkoop drukwerk materialen  
• Contracten met derden  

 
Productieketen  

 
Vervoer  
• Type vervoer (vliegtuig, ferry, cruise, bus, auto, trein, enz.);  
• De totale afstand die wordt afgelegd met de verschillende vervoermiddelen;  
• De gebruiksfrequentie van de vervoermiddelen tijdens het operationele seizoen.  

 
      Accommodatie  

• De keuze aan accommodaties die via het productassortiment wordt aangeboden 
(hotels, appartementen, campings, bungalows etc.).  

• Het aantal accommodaties in verschillende bestemmingen, en hun relevantie 
voor uw bedrijf (aantal pax per seizoen/jaar).  

 
Activiteiten aanbod  
• De activiteiten/excursies binnen het reispakket (golf, duiken, watersport, safari 

etc.). 
• De activiteiten/excursies die geen integraal onderdeel van het reispakket zijn, 

maar wel door uw organisatie worden aangeboden via reisinformatie of via de lo-
kale verkoop (bv. het excursieprogramma). 

 
Bestemmingen 

• De meest relevante bestemmingen en het aantal pax per bestemming. 
  

Consumenten communicatiekanalen  

• De materialen die u gebruikt voor informatievoorziening aan de (potentiële) klant, 
zowel vóór als na de reservering. 

 
• De voorzieningen voor de distributie van consumenteninformatie (bv. automatisch 

via mailinglijsten, online nieuwsbrieven enz.). 
 
• Situaties waarbij de informatie verbaal aan de klant wordt doorgegeven. 
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B. Bepaal de impact van uw producten en diensten 
De tweede stap is om de voornaamste milieu-, sociaal-culturele en economische impacts 
van ieder onderdeel van uw organisatie vast te stellen. De impactmeting is gebaseerd op 
een verkoopseizoen of een handelsjaar. 

Van intern management kunnen de componenten relatief gemakkelijk worden bepaald 
omdat u de interne gegevens over bijvoorbeeld het energieverbruik en het werknemers-
beleid tot uw beschikking heeft.  

De vaststelling van uw volledige invloed in de productieketen, op de bestemmingen of 
het gedrag van uw klanten is minder eenvoudig. Touroperators werken met ontelbare 
leveranciers, bestemmingen en consumenten. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de so-
ciale- en milieugevolgen naar iedere individuele leverancier of consument te herleiden 
en het totaal voor een individuele touroperator te calculeren. In die gevallen kunt u het 
best gebruik maken van externe objectieve informatie welke uw aanbieders in “goed”, 
“minder goed” en “matig” indelen zonder zelf de exacte impact door eigen onderzoek te 
hoeven specificeren.  
 
Best practices  
‘Best practices” zijn specifieke technologische en managementprocessen die bijdragen 
aan de vermindering van negatieve en de maximalisatie van positieve impacts. Een 
voorbeeld is het waterverbruik van één hotel dat de waterhuishouding van een heel ge-
bied beïnvloedt. Dit waterverbruik kan gereduceerd worden door technologische maatre-
gelen (bv. ‘low-flow’ douchekoppen en andere waterbesparende apparatuur) en door 
ander management (bv. het waterverbruik verminderen, de toepassing van een duur-
zaam managementsysteem waar het waterverbruik aan de doelstellingen voldoet enz.).  
Een ander voorbeeld zijn de arbeidsomstandigheden in een hotel. Ook dit wordt sterk 
beïnvloedt door technologie en management (bv. arbeidsbesparende apparatuur, goede 
dienstroosters, toezicht op de arbeidsomstandigheden en zorgen dat deze voldoen aan 
het hotelbeleid enz.). 
 
Best practice standard   
Voor ieder type product of bestemming kunnen een aantal “best practice standards” 
worden gedefinieerd die alle relevante impacts behelzen. Voor accommodaties zijn bij-
voorbeeld het energieverbruik, waterverbruik, afvalwater (grijs water), sociaal beleid, 
biodiversiteit en het inkoopbeleid relevant. Samen vormen deze zaken een standaard 
waarmee de duurzaamheid van accommodaties bepaald wordt. De relevantie van de 
afzonderlijke onderdelen wordt in de calculatie gewogen omdat deze per ‘best practice’ 
kan verschillen. Zo weegt afvalverwerking bijvoorbeeld zwaarder dan de installatie van 
zonnepanelen, omdat het ontbreken van een goede afvalverwerking een grotere impact 
op het (lokale) milieu heeft.  
 
Door een onafhankelijke controle (audit) van ‘best practices’ kunnen de leveranciers in 
prestatiegroepen verdeeld worden. Bijvoorbeeld goed of slecht, of brons, zilver en goud. 
Een duurzaamheidscertificaat is waarborg voor de inzet en prestaties van de leverancier.  
 
Sinds eind jaren ’90 hebben verschillende touroperators zoals TUI, My Travel Noord-
Europa, Hotelplan Suisse en Aurinkomatkat, standaarden ontwikkelt om accommodaties 
te waarderen op duurzaamheidsprestaties. Hoewel ze er waardevolle ervaring mee op-
deden, bleek het relatief kostbaar voor individuele touroperators om deze informatie te 
verzamelen en op te slaan. Tevens bleken de onderlinge criteria van de touroperators te 
verschillen wat tot verwarring en irritatie onder de leveranciers leidde.  
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Om verwarring te voorkomen en het verwachtingspatroon op heldere wijze aan de leve-
ranciers te communiceren, heeft Travelife een standaard checklist voor ‘best practices’ 
ontwikkeld. Deze checklists zijn in overleg met verschillende belanghebbenden opge-
steld (milieuorganisaties, vakbonden enz.) en zijn in overeenstemming met bestaande 
breed geaccepteerde internationale standaarden zoals die van de International Labour 
Organisation (ILO), the UNEP en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling). De criteria beslaan zowel milieu- als sociale aspecten zoals: wa-
ter, energie, afval, schoonmaakmaterialen, lokale inkoop en werkgelegenheid, milieube-
leid, managementsystemen en milieucertificering.  
 
Informatieverzameling, opslag en verdeling  
Touroperators werken met zeer veel leveranciers. Met sommigen wordt gedurende een 
lange periode intensief samengewerkt, met anderen wordt er op ad-hoc basis gewerkt of 
slechts voor korte periodes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indien een touroperator van al deze leveranciers de duurzaamheidsgegevens zou moe-
ten verzamelen, zou dat een kostbare zaak worden. Bovendien zou het bij veel leveran-
ciers irritatie opwekken om voor iedere touroperator een verschillende of soortgelijke 
checklist in te moeten vullen.   
 
De oplossing voor dit probleem, kenmerkend voor een ‘network industry’ zoals het toe-
risme, is door Travelife ontwikkeld. Door middel van een online database, het Travelife 
Sustainability System,  wordt alle informatie over de duurzaamheidsprestaties van leve-
ranciers opgeslagen, geëvalueerd en gedeeld tussen touroperators.  
Het systeem biedt de leveranciers de mogelijkheid om online de eigen organisatie te 
toetsen, wat vervolgens ter plaatse door een touroperator of een externe auditor geveri-
fieerd moet worden. Die audit is gekoppeld aan het Travelife brons, zilver en goud er-
kenningsysteem. Door het delen van alle beschikbare informatie tussen de touroperators 
hoeft informatie maar één keer te worden verzameld. 
 
Het duurzaamheidsniveau van al uw leveranciers binnen een bepaald type kunt u bepa-
len door het aantal gecontracteerde producten met de Travelife brons, zilver of goud 
standaard in een percentage uit te drukken van het totale aantal producten van dit type 
in uw assortiment (bv. accommodaties, dierenattracties enz.).  
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                 Het Travelife Sustainability System   
 
• Het Travelife Sustainability System is geconcentreerd op de meest kenmerkende impacts zodat de 

vergelijking tussen verschillende leveranciers en hun ‘best practices’ vereenvoudigd wordt. 
 
• Het Travelife Sustainability System ondersteunt het kennisniveau van de leveranciers, hun capaciteit en 

het motiveert hen om bij een duurzaamheidsprogramma betrokken te zijn.  
 
• Het Travelife Sustainability System verzamelt informatie over de mate waarin leveranciers de  
      ‘best practices’ daadwerkelijk uitvoeren.         
 
• Het Travelife Sustainability System heeft instrumenten ontwikkeld voor de informatieverzameling. Deze 

zijn afgestemd op de verschillende soorten leveranciers waarmee u samenwerkt. De instrumenten om-
vatten checklists, rapportageformulieren en adviezen over informatieverzameling. Consumenten feed-
back d.m.v. enquêtes of informeel commentaar kan ook een belangrijke bron van informatie zijn. Waar 
mogelijk wordt gebruik gemaakt van administratieve, boekhoudkundige, en managementgegevens van 
de betreffende leveranciers.  

 
• De benodigde informatie kan verzameld worden door uw eigen hiervoor gekwalificeerd personeel of 

door externe auditors.  
 
• Door reguliere “on site” controle van de prestaties (min. 1x per 2 jaar) kunnen alle verbeteringen beoor-

deeld worden.  
 

 
 
C. Geef de totale impact van uw bedrijf aan 
Na de beoordeling van uw leveranciers volgt de evaluatie van de duurzaamheidspresta-
ties van uw eigen organisatie (waarbij uiteraard de prestaties van uw leveranciers mee-
tellen). Net als voor leveranciers heeft Travelife ook voor touroperators een aantal indi-
catoren ontwikkeld waarmee de goede praktijken van uw organisatie kunnen worden 
aangetoond. De indicatoren gelden voor de verschillende relevante onderdelen van uw 
bedrijf zoals: 
 
Duurzaamheidsmanagement 

- Percentage werknemers in organisatie met Travelife getuigschrift 
- Aanwezigheid van missiestatement en duurzaamheidsbeleidsplan  

 
Intern management 

- Percentage van drukwerk op milieuvriendelijk papier 
- Gebruik van ‘groene’ energie  
-     Wordt milieuvriendelijk woon-werkverkeer gestimuleerd 
- Hebben alle werknemers een formele arbeidsovereenkomst  
 

Product management  
- Percentage ‘klimaatneutraal’ vervoer naar bestemmingen 
- Prominente plaats voor duurzaamheidsclausules in contracten 
- Percentage accommodaties met Brons, Zilver of Goud Travelife certificaat  
 

Bestemmingen 
- Steunt u sociale of milieu-initiatieven in de bestemmingen  
 

Consumentencontact  
- Wordt duurzaamheid duidelijk toegelicht in alle publicaties  
- Wordt duurzaamheidsinformatie aan de reisdocumenten toegevoegd 
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De uitwerking van bovengenoemde punten A, B en C levert een duidelijke nulmeting op. 
Hiermee kunt u het beleid en actieplan bepalen waarmee u de prestaties kunt verbete-
ren.  
 
 
1.3 Creëer een duurzaamheidsbeleid 
 
Op basis van de informatie uit de nulmeting en de duurzaamheid missiestatement kan 
de organisatie een DTO-beleid ontwikkelen. Het DTO-beleid schept een kader waarbin-
nen de prestaties van de organisatie betreffende milieu en sociale onderwerpen worden 
geïdentificeerd, gecontroleerd en verbeterd. Binnen het DTO- beleid worden de doelstel-
lingen voor de middellange termijn vastgelegd (ca. 5 jaar). Het heeft zowel een interne 
als een externe functie: 
 

• Intern – het DTO-beleid promoot de DTO-doelstellingen onder alle werknemers 
en geeft ze inzicht in hun persoonlijke rol in de ontwikkeling en uitvoering ervan. 
Duurzaamheid wordt hierdoor een asset, een deel van het vermogen van de or-
ganisatie. Door alles in één document te integreren, straalt de organisatie sa-
menhang en eenheid uit m.b.t. duurzaamheid.  

 
• Extern – uw betrokkenheid bij duurzaamheid maakt aan uw klanten, leveranciers 

en andere belanghebbenden duidelijk hoe u de negatieve impacts van uw pro-
ducten nu en in de toekomst zult beperken, en hoe uw organisatie functioneert 
als duurzame touroperator. 

 
Het duurzaamheidsbeleid moet ondersteund worden door het bestuur en het kader ma-
nagement van de organisatie, en omvat de activiteiten van zowel het hoofdkantoor als 
van alle regionale en internationale operaties.  
Door de betrokkenheid bij duurzaamheid duidelijk in het beleid te omschrijven neemt het 
belang en begrip voor duurzaamheid onder het lijnmanagement toe. Tevens wordt hier-
mee het individuele engagement gestimuleerd om een positieve bijdrage aan de uitvoe-
ring van het beleid te leveren.  
 
 
A. Ontwikkel een beleidsplan 
Vanuit verschillende afdelingen, waaronder productmanagement, inkoop en kwaliteits-
management, wordt een DTO-team samengesteld om het duurzaamheidsbeleid te ont-
wikkelen. Om het beleid zo relevant en praktisch uitvoerbaar mogelijk te maken, vindt 
tijdens dit ontwikkelingsproces regelmatig overleg plaats met verschillende belangen-
groepen, inclusief personeel en leveranciers.  
 
Vervolgens kan een van de teamleden een concepttekst van het beleidsplan opstellen. 
Dit concept wordt besproken met het management, waarna het concept wordt aangepast 
en de definitieve versie wordt ondertekend door de directeur. Vanzelfsprekend past de 
werkwijze voor de ontwikkeling van dit plan binnen de gebruikelijke procedures voor be-
leidsbepaling in uw organisatie. 
 
Er zijn een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden tijdens de creatie van 
het DTO-beleidsplan: 

• Begin niet met duurzame activiteiten voordat het beleidsplan schriftelijk is vastge-
legd. Zonder duidelijke doelstellingen kan er een strategie worden uitgevoerd welke 
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deze doelstellingen uiteindelijk niet haalt. Voorts is het zeer demotiverend voor het 
personeel om te werken zonder duidelijke richting en einddoel.  
 

• De doelstellingen en speerpunten van het duurzaamheidsprogramma zijn gebaseerd 
op de resultaten van de nulmeting en de visie in het DTO missiestatement.  Doelstel-
lingen geven de duurzaamheidsresultaten weer, terwijl de speerpunten het beoogde 
verbeterniveau aangeven.  

 
• Alle managers in de organisatie steunen de inhoud van het DTO-beleidsplan en wor-

den betrokken bij de uitvoering en monitoring ervan.  
 

• Maak het beleidsplan niet te rigide, want tijdens de implementatie kunnen er aanpas-
singen of kan uitbreiding nodig zijn. Het beleid moet dusdanig geschreven worden 
dat het zowel in- als externe ontwikkelingen omvat.  

 
• Houd ruimte vrij voor verdere ontwikkeling van het beleid. Idealiter wordt de intentie 

om het beleid continu te evalueren en verder te ontwikkelen erin benoemd. Tijdens 
de praktische uitvoering zal regelmatige inzage in het beleid uitwijzen of het nog vol-
ledig van toepassing is.  

 
• Leg de lat voor de doelstellingen niet te hoog! Doelstellingen die te ambitieus gefor-

muleerd zijn, hebben weinig kans van slagen. 
 
• Werk samen met de leveranciers, de lokale gemeenschap en andere belanghebben-

den in een bestemming voor de ontwikkeling van het beleid. Het is heel rendabel uw 
ideeën met uw leveranciers te bespreken, want met hun feedback kunt u een effec-
tief beleid creëren. 

 
• Uw DTO-doelstellingen hoeven niet allemaal tegelijk behaald te worden, het is een 

voortdurende beweging richting meer duurzaam handelen. Begin met haalbare stap-
pen waarmee u geleidelijk de duurzaamheid van de organisatie bevordert.  

 
 

B. De inhoud 
Het beleidsplan moet de kern van de bedrijfsprocessen weerspiegelen, inclusief de life-
cycle van het reisproduct - vanaf de planning en ontwikkeling tot de levering van het 
eindproduct:  
  1-  Intern management  
  2-  Product management  
  3-  Keten management 
  4-  Bestemmingsmanagement  
  5-  Customer Relationship Management (CRM)  
 
Hoewel er geen algemeen erkende vereisten zijn aan een DTO beleid, moet het wel vol-
doen aan enkele voorwaarden:  

• Het stemt overeen met uw DTO missiestatement en andere doelstellingen van 
uw organisatiebeleid.  

• Het is gebaseerd op de eigen organisatie, geen kopie van een ander bedrijf.  
• Het benoemt de key-issues, inclusief de impacts zoals beschreven in de nulme-

ting.  
• Het past bij de omvang, het type en de impacts van de activiteiten en diensten 

van de organisatie.  
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• Het stelt duidelijke, eerlijke en realistische doelstellingen.  
• Het voldoet aan de juridische regelgeving en gedragscodes.  
• Het beschrijft uw streven naar permanente verbetering.  
• Het geldt voor al uw producten en diensten.  
• Het gaat over de kernaspecten van de hierboven onder B. genoemde vijf actie-

gebieden van de organisatie.  
• Het betrekt alle werknemers binnen uw organisatie, dus het is helder en begrijpe-

lijk geformuleerd.  
• Het richt zich op een bijdrage van alle leveranciers aan uw DTO-ambities.  
• Het zegt toe de bewustwording over duurzaamheid onder belanghebbenden te 

bevorderen, in het bijzonder onder leveranciers en consumenten.  
• Het is ondertekend door het hoofdbestuur met een verklaring dat het beleid vol-

ledig wordt gesteund door het management.  
• Het is extern toegankelijk voor belangstellenden.  
 

Natuurlijk is het cruciaal dat de DTO-activiteiten de concurrentiepositie niet negatief be-
invloeden. Daarom is het beter om niet alle doelstellingen tegelijk te willen bereiken, 
maar om de vooruitgang richting duurzaamheid gestadig te laten verlopen en zoveel 
mogelijk gelijktijdig op te trekken met sectorgenoten en leveranciers.  
 
 
C. De beleidsverklaring  
Om zowel intern als extern mensen te informeren over het duurzaamheidsbeleid kan een 
DTO-beleidsverklaring geschreven worden. In deze verklaring, ondertekend door het 
bestuur, wordt de inhoud van het DTO-beleid in heldere taal samengevat (ca. 0.5-2 blz.). 
Behalve in het Nederlands kan het in andere talen gepubliceerd worden, zodat het ook 
voor de lokale agent en leveranciers gemakkelijk leesbaar is. De meest belangrijke doel-
stellingen van het DTO-beleid worden in de verklaring benoemd. 
 
 
D. Communiceer uw beleid 
Om de DTO-doelstellingen te halen moet u het beleid en uw verwachting t.a.v. de duur-
zaamheid door leveranciers duidelijk communiceren. Dit betreft zowel managementacti-
viteiten die u van leveranciers verwacht (zoals deelname aan Travelife Sustainability 
System) als algemene of specifieke verbeteringen die u hoopt te bereiken met de sa-
menwerking.  
Houdt de berichten duidelijk en gefocust op duurzaamheid, en werk samen met andere 
touroperators indien zij dezelfde leveranciers hebben. De communicatie over het duur-
zaamheidsbeleid moet ook informatie bevatten over: 

� het beoogde tijdschema van de beleidsuitvoering; 
� in welke vorm u duurzaamheidsvooruitgang van leveranciers zult belonen; 
� technische ondersteuningsmogelijkheden; 
� uw plannen om duurzaamheidsclausules in leverancierscontracten te verwerken.  
 

De communicatie over het duurzaamheidsbeleid en het actieprogramma kan via de ge-
bruikelijke kanalen lopen. Dit is meestal een combinatie van drukwerk en informele 
bijeenkomsten, en overleg van uw medewerkers en uw lokale agent met leveranciers.  
 
Ook workshops zijn een goed communicatiekanaal. Ze kunnen in een bestemming ge-
geven worden of u kunt ze integreren in bestaande programma’s voor uw leveranciers, 
een en ander eventueel samen met andere touroperators. Verder zijn online webpagi-
na’s, checklists, en enquêtes geschikt om het beleid duidelijk over te brengen.  
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Behalve de leveranciers moeten ook uw medewerkers, consumenten en andere belang-
hebbenden over uw beleid geïnformeerd worden: 
 
• Plaats de DTO-beleidsverklaring in de reisgidsen, in de bedrijfsprospectus en op de 

website.  
 
• Geef regulier aandacht aan het DTO-beleid tijdens vergaderingen en andere bijeen-

komsten. 
 
• Communiceer uw DTO-beleid aan leveranciers, bijvoorbeeld tijdens informeel over-

leg en bijeenkomsten van leveranciers met uw medewerkers en via uw lokale agen-
ten. 

 
• Neem het DTO-beleid op in het introductieprogramma voor nieuw personeel, en voeg 

enkele DTO-criteria toe aan de functie-eisen en functiewaardering. 
 
• Publiceer jaarlijks een DTO-rapport. 
 
 
1.4 Stel een actieplan op en voer het uit  
 
Zodra het beleidsplan is voltooid, kan een DTO-actieprogramma worden ontwikkeld. Het 
benoemt de acties en taken die nodig zijn om de doelstellingen van het beleidsplan te 
realiseren. Het DTO-beleidsplan betreft de middellange termijn (ca. 5 jaar) terwijl het 
DTO-actieplan een korte termijn van 1 tot 2 jaar beslaat. De ontwikkeling van het actie-
plan omvat een aantal stappen, waaronder: 
 
 
• Bepaal welke actiegebieden prioriteit krijgen; 
 
• Stel doelstellingen en speerpunten vast;  
 
• Definieer en verdeel de verantwoordelijkheden, 

maak een begroting en een tijdschema. 
 
 
 
A. Bepaal prioriteiten 
Uw DTO-beleid is gericht op constante verbetering van de duurzaamheid van uw organi-
satie met het besef dat geen enkele organisatie in één dag duurzaam kan worden.  

In de beginfase van de implementatie van het actieplan is het zinvol de werkwijze te tes-
ten door enkele voorgenomen acties en werkwijzen op kleine schaal uit te proberen. 
Hiermee wordt duidelijk welke acties het meest effectief zijn en kan de aanpak geperfec-
tioneerd worden voordat ze op grotere schaal wordt toegepast.  
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Bijvoorbeeld: 

• focus op een specifieke groep leveranciers. Bijvoorbeeld de leveranciers van 
hetzelfde type product (all-inclusive hotels, self-catering appartementen, lokale 
agenten, duikscholen e.d.) of een dominante groep aanbieders in uw productie-
keten; 

 
• focus op de grootste impacts die u identificeert in de productieketen. Bijvoorbeeld 

wat het meest zorgwekkend is of waar het meest over geklaagd wordt; 
 
• focus op targets die gemakkelijk en met weinig kosten haalbaar zijn en een sti-

mulans geven voor toekomstige doelstellingen;  
 
• focus op uw kernbestemmingen of op bestemmingen waar u met andere tourope-

rators of lokale belanghebbenden kunt samenwerken; 
 

• door op korte termijn een aantal ‘easy wins’ prioriteit te geven, moedigt u uw 
werknemers én uw leveranciers aan om ook moeilijker activiteiten aan te pakken 
in de toekomst.  

 
 

B. Bepaal de activiteiten 
In de besluitvorming over de activiteiten moet u met een aantal factoren rekening hou-
den: 

• De resultaten uit de nulmeting en de voornaamste impacts van uw organisatie.  
 

• De DTO-beleidsdoelstellingen en mogelijke minimum criteria die uw organisatie 
hanteert.  
 

• De beschikbare middelen om het DTO-actieplan uit te voeren. 
 

• De instemming van de directie met de acties, taken en taakverdeling.  
 
• De grote variatie in afdelingen en sleutelfiguren die bij de bepaling van prioriteiten 

betrokken zijn.  
 
• Interne transparantie; stel het actieplan in overleg met werknemers en leveran-

ciers op. Dit verzekert een realistisch en haalbaar plan en het engageert de be-
trokken partijen.  

 
• Overleg met belangrijke stakeholders zoals lokale overheidsinstanties of eigena-

ren van grote hotels en hotelketens. Dit is cruciaal om zeker te stellen dat ze met 
de doelstellingen instemmen.  

 
• Coördineer DTO-activiteiten met andere touroperators om de effectiviteit te ver-

groten.  
 

• Beperk het aantal taken dat u verwacht uit te voeren tot de meest realistische. 
Houd rekening met de capaciteit van de leveranciers om verbeteringen aan te 
brengen.  
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• Acties en eraan gelieerde taken zijn ‘SMART’: Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebon-
den).  

 
• Bepaal prioriteiten voor de te nemen maatregelen. Schrijf een toelichting op de 

prioriteitenkeuze voor uw databestand.  
 

• Stel het actieplan beknopt en puntsgewijs op. Een toelichting kan bij voltooiing 
van het programma toegevoegd worden.  

 
Het centrale punt in het DTO-actieplan wordt gevormd door een tabel met een samen-
vatting van de activiteiten en taken. Met behulp hiervan worden de taken verder gespeci-
ficeerd (zie volgende paragraaf) en wordt regelmatig de voortgang getoetst.  
 
Tijdens de planning is het cruciaal te verifiëren dat de juridische regelgeving van zowel 
Nederland als het land waar de acties zullen plaatsvinden, wordt nageleefd. Waarschijn-
lijk beschikt uw organisatie over een informatiesysteem van bestaande of nieuwe juridi-
sche regelgeving. Omdat de directie juridisch aansprakelijk kan zijn voor de activiteiten is 
het uiterst belangrijk dat zij over alle activiteiten en juridische aspecten correct geïnfor-
meerd zijn.  
 
 
C. Definieer verantwoordelijkheden, budget en tijds chema 
Het actieplan moet een tijdsplanning bevatten voor de uitvoering van het gehele plan, en 
voor alle individuele acties. Ook moet duidelijk omschreven staan hoe de verantwoorde-
lijkheden van de diverse afdelingen verdeeld zijn, welke hulpmiddelen nodig zijn (zoals 
training of technische informatie) en het benodigde budget. De volgende punten kunnen 
bijdragen aan een optimale indeling:  

• Bepaal de tijdsplanning en de volgorde van de taken. Sommige taken kunnen pas 
uitgevoerd worden na beëindiging van andere, houd hier rekening mee! 
 

• Begin de planning vanaf het eind van de cyclus. Welke taken moeten voltooid zijn 
aan het eind van het jaar? Van hieruit volgt u de stappen die nodig zijn om het te rea-
liseren in omgekeerde richting. 
 

• Beslis wie verantwoordelijk wordt voor welke acties en de taakverdeling. Gebruik hun 
input, en benut hun voorstellen over een optimale uitvoering van de taken.  

 
• Voor grotere touroperators kan het doeltreffend zijn een gecoördineerd, maar sepa-

raat actieplan op te stellen per afdeling, merk, of bestemming.  
 
• Wijs de verantwoording voor de uitvoering van acties en taken zoveel mogelijk toe 

aan het lijnmanagement, niet uitsluitend aan het DTO-team.  
 

• Neem de acties in de reguliere bedrijfsprocedures op om inzicht te houden in de 
voortgang van de acties en de prestaties van het personeel.  

 
• Wijs een budget toe aan iedere taak en actie, en reserveer de benodigde materialen. 

  
• Communiceer het actieprogramma aan alle belanghebbenden, inclusief consument, 

leveranciers en lokale gemeenschap. Geef duidelijk aan wat u van de betreffende 
partijen verwacht.  
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D. Travelife actieplan-tool 
Het Travelife actieplan-tool voorziet u van een gemakkelijk online instrument om het ac-
tieplan en de rapportage stapsgewijs uit te voeren. Het bevat ruim 120 acties die onder 5 
bedrijfsthema’s gegroepeerd zijn:  

• Duurzaamheidsmanagement 
• Intern management 
• Product & keten management  
• Bestemmingsmanagement 
• Consumentencommunicatie 
 
In de online tool wordt een ruime keuze aan acties geboden waar iedere organisatie een 
selectie uit kan maken, gebaseerd op de kenmerken van de eigen organisatie en van 
leveranciers. Het aanbod aan activiteiten is geschikt voor alle soorten touroperators en is 
gebaseerd op acties die bij andere touroperators met succes worden uitgevoerd. Aan 
elke potentiële actie zijn ook een aantal voorbeelden toegevoegd van reisorganisaties 
die de acties al met succes hebben uitgevoerd. Nieuwe acties, methodes en voorbeel-
den zullen regelmatig worden toegevoegd. Via de tool kan een actieplan in PDF-formaat 
worden geproduceerd. Het actieplan-tool is gekoppeld aan het rapportage-tool. 
 
Niet toegestane reisproducten  
Een deel van de Travelife acties voor touroperators is verplicht voor Travelife leden.  
Zo is het aan Travelife reisorganisaties niet toegestaan reisproducten aan te bieden en 
activiteiten te ondernemen die mensen, dieren, planten, hulpbronnen (onder andere wa-
ter, energie), natuur en cultuur op maatschappelijk onaanvaardbare wijze benadelen, 
beschadigen, verstoren, uitputten of doden. Ook mogen deze producten geen elementen 
bevatten die in strijd zijn met de geldende lokale, (inter)nationale afspraken en wet- en 
regelgeving. 
 
Tot deze niet toegestane reisproducten en/of activiteiten behoren alle reisproducten die 
voldoen aan bovengenoemde omschrijving en in het bijzonder reisproducten waarbij: 

● promotie en verkoop van verboden souvenirs van dieren, planten en natuur 
conform de CITES-lijst en de ‘Red List’ van IUCN plaatsvindt. 

● kinderprostitutie het doel is; 

● sprake is van kinderarbeid tot en met de leeftijd van veertien jaar (bron:  
 Verenigde Naties); 

● de bestemming Zuidpool (Antarctica) is, tenzij deze reizen en excursies ecologisch 
verantwoord plaatsvinden; 

● op bedreigde dieren wordt gejaagd, tenzij dit - rekening houdend met  milieuoverwe-
gingen - expliciet door de overheid is toegestaan. 
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1.5 Monitor en evalueer de prestaties 
 

Een uiterst belangrijke fase tijdens de uitvoering van DTO is de vaststelling of het enga-
gement echt in praktijk wordt gebracht. Het is relatief gemakkelijk om het DTO- beleid en 
het actieplan op papier te zetten, maar kunt u ook aantonen dat de organisatie duurza-
mer onderneemt en produceert?  
 
Om te kunnen beoordelen of alle doelstellingen zijn gehaald worden de DTO-prestaties 
regelmatig gemonitord. Dit toont aan welke acties moeizaam verlopen en welke maatre-
gelen nodig zijn om het resultaat te verbeteren. U registreert de geplande en uitgevoerde 
taken en acties, en door de impacts regelmatig te meten kunt u zien of er verbetering 
optreedt.  
 
 
A. Voordelen van monitoren 
Monitoren en registratie van de voortgang stelt u in staat om: 

- Zeker te stellen dat belangrijke impacts worden aangepakt en dat de actuele 
prestaties ‘matchen’ met de doelstellingen.  

- Overzicht te houden over de onderdelen die succesvol zijn geweest, zodat deze 
kennis verwerkt kan worden in lopende DTO-zaken. 

- De transparantie vast te houden en de discussie over duurzaamheid te prikkelen. 
Hierdoor kunt u nog effectiever prioriteiten stellen voor toekomstige acties.  

- Adequate aanbevelingen te doen voor de managementcyclus van volgend jaar.  

- Uw gegevens met andere Travelife-leden te vergelijken. 

- Uw resultaten te publiceren voor externe belanghebbenden.  
 

De resultaten, in het bijzonder de aanbevelingen ter verbetering van de resultaten, wor-
den getoetst door het kadermanagement en het bestuur van uw organisatie.  
 
 
B. Monitor taken, doelstellingen en goals 
Het monitoren is vooral gericht op: 

• Zijn alle DTO-taken voltooid?  
• Worden de DTO-doelstellingen van middellange termijn gehaald?  
• Zijn de lange termijn DTO-doelstellingen haalbaar?  
 
Hebt u alle DTO-taken voltooid?  
Na evaluatie van het actieplan bent u in staat om vast te stellen of alle taken uitgevoerd 
zijn. Evalueer de volgende aspecten: 

• Is de voortgang van de afzonderlijke taken gecontroleerd en geregistreerd?  
• Wat zijn de prestaties tot dusver?  
• Welke problemen dienden zich aan tijdens de uitvoering van de taken?  
• Welke aanpassingen zijn eventueel nog nodig om het gewenste resultaat te berei-

ken?  
 
Hebt u de DTO-doelstellingen gehaald?  
Tijdens het eerste jaar van een DTO-programma is het zeer onwaarschijnlijk dat u al 
kunt vaststellen of alle doelstellingen zijn gehaald. Omdat een middellange-termijn 
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doelstelling meestal uit enkele subdoelen (‘goals’) bestaat, geeft de ervaring uit het eer-
ste jaar wel de mogelijkheid om de relevantie en haalbaarheid van de doelstellingen te 
evalueren. Voor de doelen die al gehaald zijn, stelt u ter evaluatie de volgende vragen:  
 
• Zijn de doelen gehaald op de manier die u verwachtte?  
• Welke belemmeringen dienden zich aan om de doelen te bereiken?  
• Welke aanpassingen aan de doelen zijn eventueel nodig om het gewenste resultaat 

te halen?  
 
Intern kunt u de monitor en evaluatie gebruiken ter ondersteuning van de planning van 
de volgende fasen van het actieprogramma. Misschien moeten de doelstellingen worden 
aangepast of is het nodig de taakverdeling en methodes te veranderen. Tijdens de im-
plementatie blijkt soms dat taken makkelijker of moeilijker uitvoerbaar zijn dan verwacht. 
Zorg daarom dat het actieplan flexibel op de praktijk afgestemd kan worden.  
 
 
C. Monitor tips 

• Overleg regelmatig met de bij de uitvoering van het actieplan betrokken personen. Zo 
houdt u overzicht over de voortgang en kunnen eventuele problemen gezamenlijk 
worden opgelost. Per afdeling hebben enkele sleutelfiguren het beste inzicht in mo-
gelijke oplossingen. Door ze bij de besluitvorming te betrekken, stimuleert u tevens 
hun engagement.  

 
• Verzeker u ervan dat de monitor regelmatig genoeg plaatsvindt om eventuele pro-

blemen in een vroeg stadium te ontdekken, en indien nodig te corrigeren.  
 
• Markeer en verfijn de meest succesvolle methodes voor duurzaamheidverbetering 

binnen de productieketen.  
 
• Wees niet beducht voor externe auditors, profiteer ervan!  
 Auditors dragen bij aan een succesvolle implementatie van het DTO-programma.  
 
 
1.6 Rapporteer en communiceer de prestaties 
 
Na monitoren en evaluatie van het DTO-programma is het van belang om de resultaten 
te communiceren. Dit biedt de kans om zowel aan de buitenwereld als aan alle belang-
hebbenden de resultaten van uw duurzaamheidsactiviteiten te demonstreren. Door een 
rapportage aan uw personeel en leveranciers erkent u hun betrokkenheid bij het DTO-
programma. Het toont de resultaten die tot dusver gerealiseerd zijn, en het herinnert ze 
aan de doelstellingen en speerpunten.  
 
Een extern rapport vergroot de transparantie en geloofwaardigheid van het beleid. Het 
versterkt het imago en daarmee de waarde van uw organisatie. Door rapportage wordt 
openheid en discussie gestimuleerd, waardoor in de toekomst effectiever prioriteiten 
kunnen worden gesteld.  
 
Het best is om de rapportages met regelmaat te publiceren want onregelmatige rappor-
tage werkt verzwakking van het DTO-proces in de hand. Een jaarlijks rapport is het 
meest adequaat.  
 
Travelife reisorganisaties kunnen een tweejaarlijks digitaal DTO-Rapport aanleveren.  
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Travelife zal, indien de reisorganisatie de vastgestelde rapportage volledig heeft ingevuld 
en voldoet aan de verplichte acties, het rapport goedkeuren en overgaan tot een be-
drijfsgebonden certificering (Travelife DTO Certificaat). 
 
 
A. Stelregels voor goed rapporteren  
Het Global Reporting Initiative (GRI), ondersteund door de Verenigde Naties, heeft de 
volgende stelregels voor een goede duurzaamheidsrapportage gedefinieerd:  
 
Evenwicht het rapport moet een nauwkeurig beeld van de resultaten geven, niet al-

leen de positieve voorbeelden noemen.  
 
Vergelijkbaar de onderwerpen en indicatoren in het rapport moeten op consistente  
  wijze geselecteerd, verzameld en gerapporteerd worden, zodat  
  belanghebbenden de veranderingen in de organisatie over langere  
  termijn kunnen analyseren.  
 
Betrouwbaar de informatieverzameling en de gehanteerde methodes voor  
  rapportage moeten dusdanig geregistreerd en gepubliceerd worden  
  dat het de informatie kwalitatief ondersteund en het met goed gevolg  
  (extern) gecontroleerd kan worden. 
 
Accuraat de gerapporteerde informatie moet accuraat en gedetailleerd genoeg  
  zijn voor belanghebbenden om uw prestaties te kunnen beoordelen.  
 
Tijdloos de rapportage vindt regelmatig plaats en belanghebbenden krijgen een 

resumé van de prestaties.  
 
Helder  de informatie moet toegankelijk en begrijpelijk zijn.  
 
 
B. Travelife rapportage tools 
Het Travelife rapportage systeem is ontwikkeld om u te ondersteunen bij het volgen van 
bovengenoemde stelregels. Het stelt u in staat aan Travelife te rapporteren dat u aan de 
minimum DTO-eisen voldoet, en het toont tevens de voortgang die tussen de afzonder-
lijke rapportages is gemaakt. Alle vragen bieden de keuze uit ja/nee, u voldoet eraan of 
niet. Wanneer u verklaart ergens aan te voldoen, kan er additionele informatie gevraagd 
worden, zoals:  
 
Toelichting, wat heeft u precies gedaan en hoe? Bijvoorbeeld welke aanvullende training 
heeft u aan uw werknemers aangeboden? 
 
Cijfers, om de huidige prestaties en de voortgang te meten kan wat cijfermatige informa-
tie gevraagd worden. Bijvoorbeeld het percentage accommodaties met een Travelife 
duurzaamheidscertificaat binnen uw product assortiment. 
 
Documenten, waarmee u kunt aantonen dat u het DTO-systeem volgt. Bijvoorbeeld een 
kopie van de energienota waarop te zien is dat u ‘groene’ energie gebruikt. 
 
De online tool voorziet u van een rapport in PDF-formaat waarin de prestaties binnen de 
verschillende bedrijfsthema’s en de vorderingen gepresenteerd worden.  
Via deze online-tool kan Travelife de voortgang van de leden monitoren en benchmarken 
met andere touroperators en met sectororganisaties in andere landen. 
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C. Reikwijdte van een extern rapport  
Voor een extern rapport adviseren we u het GRI kader te volgen: 
 
1. Strategie en analyse: bevat een verklaring van het hoogste kader over de relevantie 
van duurzaamheid voor de organisatie (missie statement), en een beschrijving van de 
belangrijkste impacts, risico’s, kansen en strategie (beleid).  
 
2. Organisatorisch profiel: achtergrondinformatie over de organisatie, type producten, 
voornaamste bestemmingen en pax-aantallen.  
 
3. Rapport parameters: karakterschets, bereik, grenzen en zekerheid van het rapport.  
 
4. Beleid, verplichtingen en engagement: beleid, externe initiatieven en engagement 
belanghebbenden.  
 
5. Management, prestatie indicatoren en resultaten: de actuele prestaties gebaseerd op 
de Travelife rapportagevragen en indicatoren en additionele informatie die u aan het 
rapport wilt toevoegen.  
 
Voorafgaand aan de publicatie kunt u het DTO-rapport eventueel ter inzage en beoorde-
ling aan een onafhankelijke derde partij geven. 
 
 
D.  Kies de beste communicatie  
Een rapport als drukwerk is één vorm van communicatie, maar er zijn nog vele andere! 
Afhankelijk van de beschikbare middelen en de behoefte van alle belanghebbenden aan 
informatie kunt u kiezen uit e-mails, flyers, persberichten en uw website.  
De meest gebruikelijke communicatievorm voor duurzaamheidsinformatie is via het In-
ternet. Hiermee worden de kosten in bedwang gehouden en de distributie vereenvou-
digd. Een aantrekkelijke samenvatting van uw duurzaamheidsresultaten en de vooruit-
gang kan nuttig zijn voor zowel uw klanten als leveranciers. 
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1.7 Samenvatting voor niet DTO- coördinatoren 
 
Deze samenvatting is bedoeld voor medewerkers die geen DTO-coördinator zijn.   
 
De activiteiten van iedere reisorganisatie hebben naast positieve ook negatieve effecten 
op het natuurlijk milieu, sociaal-cultureel terrein en op economisch gebied.  
Reisorganisaties die een duurzame ontwikkeling van toerisme vooropstellen, kunnen 
best: 

• Een DTO-coördinator aan te stellen; 
• Een DTO-beleidsverklaring op te stellen; 
• Een DTO-actieplan samenstellen. 

 
Om dit aan te tonen produceert de reisorganisatie vervolgens een tweejaarlijks, op basis 
van Planning & Report samengesteld, digitaal DTO-rapport.  Nadat zij dit heeft goedge-
keurd kan Travelife overgaan tot (bedrijfsgebonden) certificering.  
 
DTO bestaat uit de volgende 6 stappen: 
 
Stap 1: Betrokkenheid 
Vanaf het begin moeten alle medewerkers, van hoog tot laag, betrokken worden bij 
duurzaamheid. Het dient een kernactiviteit te zijn, gesteund door het management op 
alle niveaus.  
 
De spin in het web is de DTO-coördinator. Hij/zij is in dienst van of staat op de loonlijst 
van de reisorganisatie en is de contactpersoon naar Travelife.  Deze coördinator stelt 
een DTO-team samen waarvan de leden een goed inzicht hebben in alle producten en 
diensten van de onderneming.  
 
Samen moeten zij ervoor zorgen dat medewerkers, leveranciers en consumenten het 
toerisme duurzamer gaan maken. Dit doen zij door te adviseren over duurzaamheid, 
praktische ondersteuning te geven enzovoort. De medewerkers worden bij het DTO-
beleid betrokken door een goede interne communicatie,  bij voorkeur digitaal.  
 
Vergroten van kennis over duurzaam toerisme bij sleutelfiguren binnen de organisatie 
kan via de online Travelife training. Degenen die slagen voor het examen ontvangen een 
persoonlijk Travelife Getuigschrift. Dit getuigschrift blijft drie jaar geldig. De organisatie 
krijgt een Travelife Certificaat voor een bepaalde tijd.  
 
Een DTO-strategie begint met een DTO missiestatement. Dit is een korte verklaring van 
het bestuur waarin de waarden, principes en intenties van de organisatie worden ver-
woord. 
 
Stap 2: Basiswaardering 
Voordat beleid kan worden geformuleerd en acties ondernomen is het noodzakelijk een 
goed inzicht te hebben in de actuele situatie in de organisatie: de basiswaardering.   
Een nulmeting geeft een kwantitatief overzicht van de huidige en mogelijke invloeden 
van de producten en diensten op het gebied van duurzaamheid (milieu, sociaal-cultureel, 
economisch). 
 
Binnen het intern management kunnen de onderdelen relatief eenvoudig worden be-
paald omdat de gegevens hiervoor beschikbaar zijn, bijvoorbeeld energieverbruik en 
werknemersbeleid. Veel lastiger is het achterhalen van de invloed op duurzaamheid van 
de productieketen (vervoer, verblijf, vermaak), de bestemmingen en het gedrag van klan-
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ten. Een uitweg hiervoor is te werken met “best practices”:  specifieke technologische en 
management processen die een bijdrage leveren aan het verminderen van negatieve 
effecten en het vermeerderen van positieve effecten. Voorbeelden zijn: reductie water-
verbruik door aanwezig zijn van waterbesparende douchekoppen, spaarlampen, inkoop 
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en arbeidscontracten voor alle medewerkers.   
 
Wordt een pakket aan “best practices” samengesteld dan spreken we van een duur-
zaamheidstandaard die door middel van een checklist gecontroleerd kan worden. Deze 
kan verschillen per type dienst of product (bijvoorbeeld hotels, duikscholen, safari trips).  
Aan de hand van de mate waarin men aan de standaard  voldoet kunnen leveranciers in 
prestatiegroepen worden ingedeeld welke recht geeft op een duurzaamheidcertificaat.   
Travelife biedt een checklist “best practices”. Tevens heeft Travelife een online database 
ontwikkeld  waarin de duurzaamheidsprestaties van accommodatieverschaffers zijn te 
vinden (www.its4travel.com).   
 
De accommodatieverschaffers voeren zelf de gegevens in die ter plekke door de reisor-
ganisator of een externe auditor worden geverifieerd. Bij een goede prestatie wordt de 
leverancier beloond met een Travelife brons, zilver of goud certificaat.  Het percentage 
leveranciers met een Travelife certificaat binnen een bepaalde bestemming, of leveran-
ciersgroep zoals aangeboden door de touroperator, is een maatstaf voor de duurzaam-
heid van de keten.   
 
Na de beoordeling van de verschillende leveranciers volgt de evaluatie van de prestaties 
op het gebied van duurzaamheid van de eigen organisatie. Ook voor touroperators heeft 
Travelife een aantal indicatoren ontwikkeld  waarmee de best practices voor de verschil-
lende bedrijfsonderdelen kunnen worden aangetoond. 
 
Stap 3: Beleid 
De volgende stap is het ontwikkelen van een DTO beleid. In een DTO beleidsplan wor-
den de doelstellingen voor de middellange termijn (ongeveer vijf jaar) vastgelegd. Hier-
mee wordt zowel intern (de eigen medewerkers) als extern (leveranciers, klanten, ande-
re belanghebbenden) duidelijk gemaakt hoe de organisatie aan duurzaam toerisme 
werkt; waarom besteedt de organisatie aandacht aan DTO; wat zijn daarbij de uitgangs-
punten; en wat wil men bereiken?  
 
De speerpunten geven het beoogde verbeterniveau aan; de doelstellingen geven de 
duurzaamheidsresultaten weer. Wees duidelijk, eerlijk en realistisch en begin met haal-
bare stappen. Werk samen met de leveranciers, de lokale gemeenschappen en andere 
belanghebbenden in een bestemming. Natuurlijk zullen de DTO-activiteiten de concur-
rentiepositie niet negatief beïnvloeden, duurzaamheid levert voordeel op! 
 
Een DTO beleidsverklaring van ongeveer één bladzijde en ondertekend door het bestuur 
is een goed middel om intern en extern mensen te informeren over het duurzaam toe-
risme beleid.  

� Hoe ziet het tijdschema eruit en waarvoor gaat uw organisatie zich inzetten?  
� In welke vorm wordt de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid bij de leve-

ranciers beloond en hoe houdt u mensen betrokken?  
� Hoe worden duurzaamheidclausules verwerkt in leverancierscontracten?  

Werk bij het communiceren van het beleid eventueel samen met andere reisorganisaties 
wanneer zij dezelfde leveranciers hebben.   
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Stap 4: Actieplan  
Hierna wordt een DTO actieplan met concrete maatregelen ontwikkeld voor de korte 
termijn (twee jaar). Hierin wordt  duidelijk welke acties prioriteit hebben en kunnen de 
activiteiten worden getest voordat ze breed worden toegepast.  
 
Het beste is voorrang te geven aan een specifieke groep leveranciers of een hele be-
langrijke groep aanbieders in de productieketen. Of door te richten op de grootste pro-
blemen. Het gaat er uiteindelijk om de milieu, sociaal-culturele en economische gevolgen 
van de producten en diensten te beheersen. 
 
Wanneer men zich in eerste instantie richt op doelen die gemakkelijk en goedkoop te 
behalen zijn geeft dat werknemers en leveranciers een extra stimulans om later meer 
lastige doelstellingen aan te pakken. Ook kan men voorrang geven aan kernbestemmin-
gen of aan bestemmingen waar men met andere reisorganisaties of lokale belangheb-
benden kan samenwerken.   
 
Door de activiteiten, concrete maatregelen en acties op te stellen in overleg met werk-
nemers, leveranciers, eigenaren van grote hotels en lokale overheidsinstanties wordt het 
actieplan realistischer en eerder haalbaar. De activiteiten kunnen samen met andere 
touroperators en/of met Travelife gecoördineerd worden.    
Het actieplan moet een tijdschema bevatten met een volgorde van de taken. Ook moe-
ten de verantwoordelijkheden van de diverse afdelingen duidelijk zijn, inclusief de taak-
verdeling. En wat is het benodigde budget? Het actieplan wordt naar alle belanghebben-
den gecommuniceerd; leveranciers, consumenten, lokale gemeenschappen.  
 
Het Travelife actieplan tool is een online instrument om het actieplan en de rapportage 
stapsgewijs uit te voeren. Het bevat ruim 120 mogelijke acties die voor een deel verplicht 
zijn voor Travelife leden. Zo is het voor Travelife reisorganisaties niet toegestaan reis-
producten aan te bieden en activiteiten te ondernemen die mensen, dieren, planten, 
hulpbronnen (onder andere water, energie), natuur en cultuur op maatschappelijk on-
aanvaardbare wijze benadelen, beschadigen, verstoren, uitputten of doden. Ook mogen 
deze producten geen elementen bevatten die in strijd zijn met de geldende lokale, (in-
ter)nationale afspraken en wet- en regelgeving. 
 
Tot deze niet toegestane reisproducten en/of activiteiten behoren alle reisproducten die 
voldoen aan bovengenoemde omschrijving en in het bijzonder reisproducten waarbij: 
 
● promotie en verkoop van verboden souvenirs van dieren, planten en natuur conform 
  de CITES-lijst en de Red List van IUCN . 
 
● kinderprostitutie het doel is; 
 
● sprake is van kinderarbeid tot en met de leeftijd van veertien jaar (bron: 
   Verenigde Naties); 
 
● de bestemming Zuidpool (Antarctica) is, tenzij deze reizen en excursies ecologisch 
   verantwoord plaatsvinden; 
 
● op bedreigde dieren wordt gejaagd, tenzij dit - rekening houdend met 
   milieuoverwegingen - expliciet door de overheid is toegestaan. 
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Stap 5:  Monitoring en evaluatie 
Via monitoring wordt de voortgang bewaakt. Worden de belangrijke invloeden aange-
pakt? Hoe zijn de activiteiten verlopen en worden de maatregelen goed toegepast? Pas-
sen de prestaties bij de doelstellingen? Wat is een succes?  
 
Aanbevelingen voor verbetering worden gedaan richting management en bestuur.  
 
Monitoring is vooral gericht op: 
 
● De voltooiing van de DTO taken op korte termijn.  
Is de voortgang geregistreerd? Wat zijn de prestaties tot dusverre?  Welke problemen 
dienen zich aan?  Welke aanpassingen zijn noodzakelijk? 
 
● Het behalen van de DTO doelen op middellange termijn.  
Zijn de doelen gehaald op de manier die men verwachtte? Welke belemmeringen deden 
zich voor? Welke aanpassingen zijn nodig? 
 
● De haalbaarheid van de DTO doelstellingen op lange termijn. 
 
Enkele monitoring tips: 

- Verfijn de meest succesvolle methoden voor verbetering van de duurzaamheid.  
- Bewaar de monitoring informatie in het Travelife DTO databestand.  
- Maak gebruik van een audit systeem zoals Travelife. 

 
 
Stap 6: Rapportage en Communicatie 
Om bovengenoemde stappen aan te tonen dient een Travelife reisorganisatie vervol-
gens een tweejaarlijks digitaal DTO-rapport aan leveren. Dit Travelife DTO-rapport ver-
groot de transparantie en de geloofwaardigheid van het duurzaamheidsbeleid en ver-
sterkt het imago van de organisatie.  
 
Zo’n rapport moet een evenwichtig en objectief beeld geven van de duurzaamheidspres-
taties van het bedrijf. Onderwerpen en indicatoren dienen tussen de verschillende rap-
portages ongeveer hetzelfde te blijven om goed te kunnen vergelijken. Het rapport dient 
betrouwbaar te zijn en de informatie moet voor belanghebbenden accuraat en gedetail-
leerd genoeg zijn om prestaties te kunnen beoordelen.  
 
Het Travelife rapportage tool bestaat uit een lijst met mogelijke acties welke men wel of 
niet heeft geïmplementeerd. Een aantal acties zijn verplicht voor Travelife leden. Om 
aanvullende informatie kan worden verzocht zoals: toelichtingen, cijfers, documenten.  
 
Indien de reisorganisatie de volledige rapportage heeft ingevuld en voldoet aan de ver-
plichte acties zal Travelife het rapport goedkeuren en overgaan tot een bedrijfsgebonden 
certificering (Travelife Certificaat).  
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1.8 Travelife acties / oplossingen  

Duurzaamheidsmanagement  

 Titel  Actie / Oplossing  

 Engagement en voorbereiding van de organisatie  

1.1 DTO coördinator 
Een DTO coördinator is benoemd en diens rol en activiteiten zijn 
gedefinieerd. 

1.2 Procedures en processen 
Aan duurzaamheid gerelateerde taken en verantwoordelijkheden zijn 
onderdeel van de procedures en processen binnen de organisatie.  

1.3 
Verantwoordelijkheden 
personeel  

Personeel krijgt verantwoordelijkheden toegewezen voor acties ge-
relateerd aan DTO beleid.  

1.4 Mission statement Een DTO mission statement is gedefinieerd.  

1.5 Getrainde coördinator De DTO coördinator beschikt over een geldig Travelife certificaat. 

1.6 Getraind personeel 
Extra personeelsleden en / of management zijn geslaagd voor de 
Travelife cursus. 

1.7 
Aanvullende training & 
educatie  

De DTO coördinator, personeel en management hebben aanvullen-
de trainingen / educatie gevolgd gerelateerd aan Duurzaam Toeris-
tisch Ondernemen (bv. ISO 14001, universitaire opleiding, gidsen 
training e.d.).  

1.8 
Communicatie met perso-
neel  

Personeel wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het 
DTO beleid en gerelateerde onderwerpen (bv. via nieuwsbrieven, 
intranet en andere interne communicatiemiddelen). 

 Maatschappelijke samenwerking  

1.9 
Maatschappelijke samen-
werking    

De organisatie is actief betrokken bij externe forums en werkgroepen 
ter bevordering van duurzaam toerisme.  

1.10 Uitwisseling ervaring 
Ervaringen en goede praktijken m.b.t. duurzaam toerisme worden 
met andere organisaties, en/of via de Travelife website gedeeld.  

1.11 Donaties  

De organisatie doet financiële donaties en/of donaties in natura aan 
(lokale) instellingen, natuurbescherming organisaties en andere 
(nationale of lokale) initiatieven. Kan tevens door stimulering van 
personeelsdonaties.  

 Basiswaardering  

1.12 Overzicht leveranciers 

De organisatie heeft een duidelijk overzicht van het aantal en type 
leveranciers (vooral accommodaties) waarmee wordt samengewerkt, 
en van hun duurzaamheid  prestatieniveau (bv. via de Travelife ba-
siswaardering). 

 Beleid  

1.13 Beleidsverklaring De organisatie heeft een formele Duurzaamheidbeleidsverklaring. 

 DTO-actieplan  

1.14 Actieplan De organisatie heeft een duurzaamheidsactieplan. 
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 Monitoring en evaluatie  

1.15 Monitoring en evaluatie 

De organisatie heeft een intern (management) systeem ontwikkeld 
om de voortgang van het DTO programma te monitoren en evalue-
ren (bv. door bestaande management systemen uit te breiden met 
duurzaamheidsinformatie en bestanden).     

 Rapportage  

1.16 Management rapportage 
Het Travelife duurzaamheidsrapport wordt eens per 2 jaar aan Tra-
velife  voorgelegd. 

1.17 Openbaar rapport 
Jaarlijks wordt er een openbaar duurzaamheidsrapport gepubli-
ceerd. 
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2. Intern Beheer 
 
Om als reisorganisatie een geloofwaardig duurzaamheidsbeleid uit te kunnen dragen, is 
het allereerst nodig in het eigen kantoor de zaken op orde te hebben. Door zelf sociaal te 
handelen en de milieueffecten van de interne bedrijfsvoering te minimaliseren stelt een 
touroperator zich ten voorbeeld aan haar werknemers en leveranciers.  
 
 
2.1 Sociaal beleid 
 
Toerisme is een onderdeel van de dienstensector. Het is een bedrijfstak die sterk klant-
gericht is. Dit betekent dat het menselijk kapitaal voor de reisorganisatie heel belangrijk 
is.  
 
Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor tevreden en gemotiveerde werknemers en 
minder verloop van hoog gekwalificeerde medewerkers, wat op haar beurt weer bijdraagt 
aan een betere dienstverlening aan de klanten. De gezondheid van het bedrijf op de 
lange termijn is hierbij gebaat. Ook verhoogt het de concurrentiekracht van de sector. 
 
Wanneer in een land de arbeidswetgeving niet voldoet aan internationale standaarden 
zou de touroperator verder moeten gaan dan de nationale regels. Mensenrechten dienen 
te worden gerespecteerd zoals niet discrimineren, vrijheid van vereniging, collectief on-
derhandelen over arbeidsvoorwaarden, geen gedwongen arbeid en geen kinderarbeid. 
 
Trainingen zijn op alle niveaus van belang om de ‘employability’ van werknemers te ga-
randeren. Levenslang leren en het ontwikkelen van over te dragen vaardigheden moeten 
worden aangemoedigd. Daarom krijgen alle werknemers regelmatig training en informa-
tie over sociaal beleid en milieubeleid. Door stageplekken voor studenten te creëren ver-
vult men een maatschappelijke plicht en kan men toekomstige werknemers rekruteren. 
 
 
2.2 Intern milieubeheer 
 
Een reisorganisatie kan op het kantoor veel doen aan milieubesparing. Dergelijke maat-
regelen zijn niet alleen goed voor het milieu. Ze leveren meestal ook financieel voordeel 
op en het leidt tot een hoger milieubewustzijn onder het personeel, omdat zij het belang 
en de effecten van dichtbij leren kennen. 
Het intern milieubeheer richt zich op de onderwerpen papier, inkoop, afval, energie en, 
water. Daarnaast worden ook klimaatcompensatie en interne communicatie besproken. 
 
Papier 
De productie van papier is op wereldschaal verantwoordelijk voor 3 tot 4% van de totale 
CO2-uitstoot. Dit is ongeveer evenveel als de luchtvaartsector bijdraagt. Touroperators 
gebruiken grote hoeveelheden papier voor intern kantoorgebruik en voor promotiemate-
riaal, zoals brochures. De milieubelasting van het papierverbruik kan verminderd worden 
door enerzijds meer gebruik te maken van milieuvriendelijke papiersoorten, en ander-
zijds door het papierverbruik te verminderen bij de kantoorwerkzaamheden en promo-
tiematerialen. 
 
Koop papier dat duurzaam is geproduceerd. Aan de ene kant gaat het daarbij om de 
grondstoffen; is het papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en bestaat het pa-
pier voor een groot percentage uit gerecycled papier? Aan de andere kant moet ook het 
productieproces duurzaam zijn; zijn er zo min mogelijk schadelijke chemische stoffen 
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gebruikt tijdens het produceren? Chloor gebleekt papier moet gemeden worden. Komt 
het papier uit een fabriek waar men zeer zuinig omgaat met water en energie?  

 
Er zijn keurmerken op de markt om de inkoper te ondersteunen. Een 
goed voorbeeld hiervan is het Forest Stewardship Council (FSC) 
keurmerk voor papier uit duurzaam beheerde bossen. Brochures kun-
nen worden vervaardigd in drukkerijen die duurzaam werken. 
Voorbeelden van reductiemaatregelen voor kantoorwerkzaamheden 
zijn: email, dubbelzijdig printen en kopiëren.  
 

Bij reisorganisaties nemen de brochures een speciale plaats in. Het aantal brochures 
kan worden verminderd door meer gebruik te maken van internet voor het adverteren en 
verkopen van vakantiereizen. Beheer de klantendatabases goed, en schoon die om de 
zoveel tijd op om verspilling van brochures te voorkomen. Hetzelfde kan worden bereikt 
door de distributiesystemen van reisagenten regelmatig tegen het licht te houden, bij-
voorbeeld door te werken met barcodes om de voorraad te controleren. Hergebruik pa-
pier waar mogelijk. Stimuleer klanten om brochures na gebruik terug te brengen bij de 
reisagenten, bijvoorbeeld via terugroepkaarten. 
 
Inkoop 
Reisorganisaties kunnen ook duurzaamheidcriteria meenemen bij de inkoop en aanbe-
steding van producten en diensten van kantoorartikelen, catering, koffie- en snoepauto-
maat, hovenier, huishouding en bedrijfskleding. Let bij het inkopen van kantoorartikelen 
vooral op duurzame, recyclebare inktpatronen enzovoort.  

 
Koop alleen schoonmaakmiddelen die het milieu in geringe mate be-
lasten. En maak gebruik van schoonmaakbedrijven die verantwoord 
ondernemen ook hoog in het vaandel hebben staan.  

Maak bij de catering gebruik van gezond biologisch voedsel van het 
seizoen, dat via eerlijke handel is verkregen. Selecteer cateringbedrij-
ven hier ook op.  
 

De Nederlandse overheid gaat vanaf 2010 alleen nog maar duurzaam inkopen. Dit geldt 
ook voor reisproducten. De Nederlandse overheidscriteria voor reizen en andere produc-
ten kunt u vinden op www.marktplaatsduurzaaminkopen.nl. Deze kunt u ook zelf hante-
ren voor uw inkoop beleid.   
 
Afval 
Afvalpreventie richt zich op het voorkomen dan wel beperken van het ontstaan van afval 
en op het verminderen van de milieuschade van afval. Gescheiden afval wordt voor re-
cycling aangeboden. Afvalmanagement richt zich op het drieslagstelsel: verminderen - 
hergebruiken - recyclen.  
 
Probeer zo min mogelijk afval te produceren, bijvoorbeeld door in grote hoeveelheden in 
te kopen. Dat scheelt veel verpakkingsmateriaal en is ook goedkoper. Pas afvalschei-
ding toe, opdat het gerecycled wordt: glas, papier/karton, plastic, toner/inkt, batterijen, 
organisch materiaal. 
 
Energie 
Reisorganisaties kunnen het klimaat sparen door de milieubelasting van het energiever-
bruik (gas en elektriciteit) terug te dringen. Dit kan enerzijds door meer gebruik te maken 
van duurzame energiebronnen en anderzijds door het energieverbruik te verminderen in 
de bedrijfspanden en de kantoorinventaris. 



 

T r a v e l ife  Tr a i n i n g  ●  D u u r z a a m  T o e r i s t i s c h  O n d e r n e m e n  v o o r  r e i s o r g a n i s a t i e s  

 

45 

Voorbeelden van maatregelen voor de reductie van het energieverbruik zijn een goed 
management van de klimaatbeheersing in de bedrijfspanden. Verwarming en airconditi-
oning zijn goed voor zo’n 60% van de energierekening van kantoren. Deze kosten kun-
nen worden verminderd door de verwarming een graadje lager te zetten en de aircondi-
tioning zo zacht mogelijk. Thermostaatknoppen op radiatoren en een tijdschakelklok voor 
de verwarming zijn ook doeltreffend. Daarnaast scoort verlichting ongeveer 25% op de 
energierekening van kantoren. Het vervangen van gloeilampen door spaarlampen en 
LED verlichting levert op zeer korte termijn al financieel voordeel op. Computerappara-
tuur slurpt ook energie, dus bij aankoop kiezen voor de modellen met het minste ver-
bruik. En helemaal uitzetten wanneer u ze niet gebruikt! 
 
Water 
Toiletten gebruiken het meeste water in kantoorgebouwen. Reisorganisaties kunnen het 
watergebruik verminderen in de bedrijfspanden door reductiemaatregelen op het gebied 
van de toiletten en de kranen door te voeren. Voorbeelden van maatregelen zijn: 
● Werk met watermeters. 
● Installeer begrenzers in waterleidingen. 
● Koop kranen die automatisch stoppen, zoals sensorkranen, of schaf kranen aan 

die alleen maar water geven wanneer je erop drukt. 
● Meng meer lucht door het kraanwater. 
● Installeer een spaarknopsysteem. 
 
Mobiliteit 
Op het gebied van mobiliteit kan veel milieuwinst behaald worden. De mobiliteit van de 
medewerkers bestaat uit de kilometers die gereden worden tussen de woning en het 
kantoor en uit de kilometers die zakelijk gereden worden. De milieubelasting van de 
woonwerk- en zakelijke kilometers kunnen verlaagd worden door enerzijds milieuvrien-
delijke vervoersmiddelen aan te bieden en anderzijds het aantal kilometers te reduceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden om de milieubelasting van woon-werkverkeer te reduceren, zijn telewerken 
en promoten van openbaar vervoer en fiets. Hierdoor worden kilometers en files verme-
den. De milieubelasting van zakelijke kilometers wordt tegengegaan door te-
le/videoconferencing, de trein voor de zakenreizen op korte en middellange afstand en 
eventueel het vergroenen van het leasewagenpark. 
 
Klimaatcompensatie 
In de eerste plaats is het bij het interne milieubeheer van belang de milieubelasting van 
de verschillende onderdelen te reduceren. Daarnaast kan een reisorganisatie de over-
gebleven milieubelasting compenseren door te investeren in CO2 credits via het aan-
planten van bos of via duurzame energie projecten. Hiermee kan de organisatie “kli-
maatneutraal” worden. 
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Interne Communicatie 
Het is aan de reisorganisatie de “infrastructuur” te leveren aan haar medewerkers, zodat 
zij een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van de milieubelasting van energie, mo-
biliteit, papier, afval, water enzovoort. De communicatie rondom milieubesparende maat-
regelen moet regelmatig via interne communicatiemiddelen verspreid worden: nieuws-
brief op intranet, posters, campagneweken (zoals een fietsweek). 
 
 
2.3 Acties / oplossingen  
 

Intern beheer  

 

Titel Actie / Oplossing 

2.1 Sociaal beleid  

2.1.1 Vakbond lidmaatschap 
Vakbondslidmaatschap, collectieve onderhandelings afspraken, en de 
representatie van de leden door de vakbonden is toegestaan.  

2.1.2 
Formele schriftelijke 
contracten 

Alle werknemers van de organisatie hebben een schriftelijke arbeids-
overeenkomst.  

2.1.3 
Ziektekosten verzeke-
ring  

De organisatie draagt bij aan de ziektekostenverzekering van het per-
soneel.  

2.1.4 Zwangerschap  
De organisatie hanteert zwangerschapsverlof- en bevallingsverlofrege-
lingen voor het personeel.  

2.1.5 Invaliditeitsrisico's   
De organisatie draagt bij aan een invaliditeitsrisicoverzekering van het 
personeel. 

2.1.6 Pensioen  De organisatie heeft een pensioenregeling voor het personeel.  

2.1.7 Onderwijs  
De organisatie draagt financieel bij aan educatie en training voor het 
personeel.  

2.1.8 Andere voorzieningen De organisatie heeft andere voorzieningen voor het personeel.  

2.1.9 
Arbeidsomstandig-
heden  

Het risico op bedrijfsongevallen en ziekte is geminimaliseerd, en het 
fysieke en mentale welzijn in hoofdkantoor en bestemmingen wordt 
verzorgd volgens nationale wetgeving.  

2.1.10 Personeelsverloop  Het personeelsverloop is niet hoger dan het landelijk gemiddelde.  

2.1.11 
Voorkeur voor aanstel-
ling lokaal personeel 

De organisatie heeft een voorkeursbeleid voor aanname van lokaal 
personeel voor functies op de bestemming, incl. management functies.    

2.1.12 Geen discriminatie  

De organisatie verzekert dat er geen discriminatie op basis van etni-
sche achtergrond, ras, geloof of geslacht plaatsvindt gerelateerd aan 
personeelsaanname, aanbod van training/educatie en toegang tot ho-
gere functies.    

2.1.13 Klachten procedure  
Er is een effectieve klachtenprocedure waardoor het personeel bezwa-
ren kan uiten (incl. klachten over intimidatie) en compensatie kan eisen.  

2.1.14 Training en educatie   
Training voor de instandhouding van de competentie en inzetbaarheid 
van het personeel wordt gestimuleerd op alle verantwoordelijkheidsni-
veaus.  
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2.1.15 Representatie 
De organisatie biedt de mogelijkheid om belangrijke arbeidszaken aan 
het hoger management voor te leggen.  

2.1.16 
Documentatie discipli-
naire procedures  

De disciplinaire procedures zijn gedocumenteerd en het personeel is 
hiervan op de hoogte.  

2.1.17 Overige zaken Ander sociaal beleid gerelateerd aan uw personeel wordt benoemd.  

 

2.2 Intern Milieubeheer  

 Promotie Materialen  

2.2.1 Drukwerk bedrijf   
De drukwerk leverancier werkt met een gecertificeerd milieusysteem 
(voor meer dan 50% van het totale bedrijfsdrukwerk in kilo's of pagina -
s).  

2.2.2 Papier 
Brochures worden gedrukt op milieuvriendelijk papier voor meer dan 
50% van het totale bedrijfsgebruik (in kilo's of pagina's).  

2.2.3 
Efficiënt brochure ge-
bruik  

Efficiënt gebruik van brochures wordt gestimuleerd (bv. gebruik van 
een aanvraagsysteem, barcodes om de voorraad te controleren, of 
statiegeld regeling).  

 Inkoop  

2.2.4 Duurzame inkoop Het inkoopbeleid geeft voorkeur aan duurzame producten en diensten.  

2.2.5 Kantoor papier 
Meer dan 50% van het papierverbruik op kantoor bestaat uit milieu-
vriendelijk papier.  

2.2.6 
Gecertificeerde koffie 
en thee 

Minimaal 50 % van de gebruikte koffie en thee (in kilo) bestaat uit fair 
trade, biologisch of duurzaam gecertificeerd.  

2.2.7 Kantoor voorraden 
Andere kantoorartikelen (pennen, mappen, meubilair enz.) die inge-
kocht worden zijn duurzaam geproduceerd.  

2.2.8 Bulk Inkoop 
Goederen worden in bulk ingekocht om verpakkingsafval te verminde-
ren.  

2.2.9 Schoonmaak 
Gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en op milieu 
gecertificeerde schoonmaakbedrijven.  

2.2.10 Catering  
De catering werkt duurzaam (inkoop, transport, afval) en verkoopt zo-
veel mogelijk milieuvriendelijk geproduceerde (biologische) voeding.  

2.2.11 
Andere inkoop voor-
beelden  

Andere positieve voorbeelden van duurzame inkoop zijn aanwezig.  

 

 Afval  

2.2.12 Afval vermindering De organisatie is actief betrokken bij de reductie van vast afval.  

2.2.13 Hergebruik van afval  
Een effectief beleid voor de scheiding en hergebruik van afval is geïm-
plementeerd.  

2.2.14 Recyclage van glas Glas wordt gerecycleerd 

2.2.15 
Recyclage van pa-
pier/karton 

Papier/karton wordt gerecycleerd.  

2.2.16 Recyclage van plastic Plastic wordt gerecycleerd.  
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2.2.17 Recyclage toner/inkt Toner/inkt wordt gerecycleerd. 

2.2.18 
Recyclage van biologi-
sche afval Biologisch afval wordt gerecycleerd. 

2.2.19 
Recyclage van batterij-
en 

Batterijen worden gerecycleerd. 

2.2.20 
Recyclage van ander 
afval 

Overig afval wordt gerecycleerd.  

2.2.21 Regelgeving afval 
De organisatie voldoet aan de nationale regelgeving t.a.v. afvalverwer-
king.  

 

 Energie  

2.2.22 Energie reductie  De organisatie heeft een energiebesparingsbeleid. 

2.2.23 Spaarlampen Tenminste 75% van de verlichting bestaat uit spaar- of ledlampen.  

2.2.24 
Automatisch aan/uit 
systeem  

Een automatisch aan/uit systeem met bv. timers of bewegingssensoren 
wordt gebruikt.  

2.2.25 
Er is een "switch-off" 
beleid  

Apparaten en verlichting worden buiten kantoortijden uitgeschakeld 
(niet op "standby") 

2.2.26 
Energiezuinige appara-
tuur  

Gebruik van apparatuur met laag energieverbruik.  

2.2.27 Andere maatregelen Er worden andere, nog niet benoemde maatregelen genomen.  

2.2.28 Duurzame energie 
Tenminste 50% van het totale energieverbruik bestaat uit "groene" 
energie.  

2.2.29 CO2 compensatie 
CO2 compensatie vindt plaats voor het gebruik van energie uit fossiele 
energie door de kantoren.  

 

 Water  

2.2.30 
Beleid waterverminde-
ring  

De organisatie heeft een actief beleid voor reductie van het waterver-
bruik.  

2.2.31 Doorstroombegrenzer 
Doorstroombegrenzers zijn geïnstalleerd bij minimaal 75 % van de 
kranen 

2.2.32 Waterbeluchting Waterbeluchtings-apparaten zijn geïnstalleerd. 

2.2.33 Drukkranen Drukkranen zijn geïnstalleerd bij minimaal 75 % van de kranen. 

2.2.34 
Waterbesparende toi-
letten 

Spoelonderbrekers of andere waterbesparende apparatuur is geïn-
stalleerd in de toiletten.  

2.2.35 Andere voorbeelden Andere goede waterbesparende voorbeelden zijn beschikbaar. 

2.2.36 Recyclage grijs water 
Grijs water wordt gerecycled en op juiste wijze behandeld voor her-
gebruik. 

2.2.37 Afvalwater  
Het afvalwater wordt op correcte wijze behandeld, volgens de natio-
nale wettelijke voorschriften. 

2.2.38 
Bewustwording water-
besparing 

Het personeel wordt er regelmatig aan herinnerd water te besparen.  
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 Mobiliteit  

2.2.39 Mobiliteitsbeleid Er is een duurzaam mobiliteitsbeleid voor het personeel.  

2.2.40 CO2 compensatie Zakelijke vluchten van het personeel worden gecompenseerd.  

2.2.41 Personeel incentives  
Het personeel wordt door incentives gestimuleerd tot gebruik van 
openbaar vervoer of ander duurzaam vervoer zoals de fiets.  

2.2.42 Vervoer reductie  
Er is een beleidsregel die vervoer reduceert door telewerken, te-
le/video vergaderen en andere middelen.  

2.2.43 
Promotie energie zui-
nige auto's  

Bedrijfscompensatie voor het gebruik van de privé auto of een lease 
auto is gelimiteerd tot auto's met energie-klasse A of B. 

 

 Training en interne bewustwording  

2.2.44 
Reguliere personeels-
training  

Alle personeelsleden ontvangen regelmatig training en/of informatie 
(posters, email)  over sociale- en milieu beleidsmaatregelen.  

2.2.45 Stages Aan studenten worden stageplaatsen aangeboden.  
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3. Duurzaam Ketenmanagement 
 
De duurzaamheid van uw reisaanbod hangt direct samen met het duurzaamheidsniveau 
van uw leveranciers. Om de prestaties van uw leveranciers te verhogen kunt u gebruik 
maken van verschillende strategieën. Deze komen in dit hoofdstuk aan bod.  
 
 
3.1 Selectie van nieuwe leveranciers 
 
Een snelle manier om de duurzaamheid van uw productaanbod te verhogen is om bij het     
ontwikkelen van nieuwe bestemmingen en producten de voorkeur te geven aan meer 
duurzame leveranciers. Ook kunt u bestaande leveranciers vervangen voor meer duur-
zame alternatieven. Via het Travelife Sustainability System en de Travelife Market vindt 
per bestemming een groeiend overzicht van reeds duurzaam werkende leveranciers.   
 
Het kiezen voor meer duurzame leveranciers is in de praktijk echter niet altijd mogelijk. 
In veel bestemmingen zijn duurzame leveranciers nog niet of slechts in beperkte mate 
aanwezig. Daarnaast voldoen de beschikbare duurzame leveranciers soms niet aan de 
eisen die u stelt ten aanzien van prijs, lokatie of het kwaliteitsniveau van de geleverde 
diensten. Het is dan een goed alternatief om uw bestaande leveranciers te stimuleren tot 
meer duurzaamheid.    
 
 
3.2 Motivering bestaande leveranciers   
 
Touroperators verkeren in de ideale positie om leveranciers en daarmee de toerisme 
sector te bewegen naar meer duurzaamheid. De reisorganisaties zijn zich terdege be-
wust van de groeiende interesse vanuit de consument. Daarnaast hebben zij toegang tot 
kennis, informatie en goede voorbeelden welke in veel bestemmingen of bij kleinere le-
veranciers ontbreekt. Ook zijn ze in staat door hun inkoopmacht (economische positie) 
voorwaarden te stellen aan hun leveranciers.  

 
Voornaamste leveranciers en producten op contractba sis 

Producten en Diensten Leveranciers 

Vervoer naar & van de be-
stemmingen 

Openbaar vervoer (bv. trein), touringcars, taxi’s, 
luchtvaart (lijndiensten & charters), luchthavens, 
scheepvaart lijndiensten & charters, cruises 

Transport op bestemming Autoverhuurders, bootverhuurders, brandstof- le-
veranciers, tankstations, busverhuurders 

Accommodaties 
Hotels, bed & breakfasts, self-catering apparte-
menten, campings, cruise schepen, bungalow-
parken 

Voedsel en Catering  
Restaurants en bars, voedingswinkels, boeren, 
vissers, lokale markten, bakkers, slagers en su-
permarkten  

Vermaak  Excursies en rondreis leveranciers, sport en recre-
atiefaciliteiten, winkels en productiebedrijven  

Ground services De lokale agent die in de bestemming de zaken 
afhandelt  
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Er zijn verschillende instrumenten waarmee touroperators hun leveranciers kunnen sti-
muleren om tot meer duurzaamheid te komen:  
 

• Kennis en bewustwording  
• Technische ondersteuning   
• Het geven van (promotie) voordelen    
• Duurzaamheidscriteria in contracten  

 
Kennis en bewustwording  
Veel aanbieders zijn zich nog niet bewust van de negatieve effecten van hun product op 
de (locale) ecologische en sociale omstandigheden. Door kennis en bewustzijn te creë-
ren en tegelijkertijd aan te geven hoe het beter kan stimuleert u hen tot verbeteringen.  
 
De communicatie met uw aanbieders kan op verschillende manieren plaatsvinden:  
• Uw inkoop- of productmanagers kunnen duurzaamheid en het belang hiervan voor 

uw bedrijf, onder de aandacht brengen tijdens reguliere contacten.  
• U kunt in samenwerking met andere touroperators uw aanbieders informeren over 

duurzaamheidsstandaarden. De Travelife “Best practice” standaarden bijvoorbeeld 
geven per type leverancier aan welke verbeteringen mogelijk zijn. Indien meerdere 
touroperators gelijke standaarden communiceren kan hier een krachtig signaal van 
uitgaan. 

• U kunt in samenwerking met lokale organisaties informatie- en bewustzijnsactivitei-
ten organiseren. 

 
Technische ondersteuning  
Vanaf het moment dat aanbieders zijn gemotiveerd tot duurzaamheid is het van belang 
ze te ondersteunen. Dit kan door middel van het verspreiden van technische handleidin-
gen, trainingen, workshops of individuele consultaties. U kunt dit zelf doen, samenwer-
ken met andere reisorganisaties, NGO’s of overheden of het aan gespecialiseerde orga-
nisaties uitbesteden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Travelife heeft voor verschillende typen leveranciers een handboek ontwikkeld ter on-
dersteuning van hun duurzaamheidsbeleid.  Deze zijn online beschikbaar in verschillen-
de talen (www.its4travel.com). Daarnaast hebben ook andere organisaties trainingsma-
terialen ontwikkeld. Kijkt u hiervoor op de Travelife website onder de sectie “verdere in-
formatie”.  

Kleinere leveranciers kunt u ook ondersteunen door middel van leningen voor duur-
zaamheidsinvesteringen. Bijvoorbeeld kerosinebranders voor gidsen in Nepal om het 
kappen van bossen voor brandhout te voorkomen.  
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Het geven van voordelen   
Door zakelijke voordelen te bieden aan uw leveranciers kunt u hen stimuleren tot meer 
duurzaam gedrag. De eenvoudigste manier is door leveranciers die aan de minimale 
criteria voldoen een erkenning te geven zoals het Travelife brons, zilver of gouden label. 
Door deze erkenning aan de klant te communiceren in uw publicaties kan extra klandizie 
worden aangetrokken. Onderzoek heeft uitgewezen dat een meerderheid van de con-
sumenten voor de duurzame variant kiest bij gelijke prijs en kwaliteit. Ook kiezen steeds 
meer overheden en bedrijven er bewust voor om duurzaam in te kopen. 

Naast publicatie van erkenningen kan men ook nog andere voordelen aanbieden zoals:  
betere contractvoorwaarden ten opzichte van niet duurzame leveranciers; extra promoti-
onele aandacht in brochures en website; en hogere ratings in interne zoekmachines.  
 
Duurzaamheidscriteria in contracten  
Bewustwording en het stimuleren tot goed gedrag zijn de eerste stappen naar duur-
zaamheid. Nadat de duurzaamheid standaarden breed aanvaard zijn kunnen ze stap 
voor stap geïntegreerd worden in de contracten met leveranciers. Het is daarbij uiteraard 
van belang dit ruim van te voren aan te kondigen zodat de leveranciers tijd hebben om 
zich te verbeteren. De uiteindelijke consequentie kan echter zijn dat u uw samenwerking 
met achterblijvende leveranciers beëindigd. Deze strategie kunt u natuurlijk gemakkelij-
ker toepassen indien u kwalitatief gelijkwaardige, maar duurzamer alternatieven ter be-
schikking heeft.  
 
Door het toevoegen van duurzaamheidscriteria in uw contracten laat u duidelijk zien wat 
u verwacht. Door hierin samen te werken met andere touroperators kunt u op eenvoudi-
ge wijze bijdragen aan meer duurzaamheid in de bestemming.  
 
Een succesvol voorbeeld dat breed wordt gedragen door touroperators is de ECPAT 
Code ter voorkoming van sexuele exploitatie van kinderen welke als clausule in contrac-
ten met bijvoorbeeld hotels wordt geplaatst.  
 
Samenwerking  
Om succesvol te zijn is een juiste mix van instrumenten, toegesneden op het type leve-
rancier en bestemming essentieel. Ook is het van belang dat de acties van alle partijen 
zoals lokale sectororganisaties, overheden en NGO’s,  op elkaar zijn afgestemd.  Vaak 
zal het voorkomen dat een in duurzaamheid gespecialiseerde organisatie het initiatief 
neemt en dat een reisorganisatie gevraagd wordt een bijdrage te leveren.  
 
Het stimuleren van leveranciers werkt het meest effectief indien u samenwerkt met ande-
re reisorganisaties. Bijvoorbeeld door hantering van eenduidige duurzaamheidsstan-
daarden en logo´s en door gezamenlijk uw gemeenschappelijke leveranciers en be-
stemmingen te benaderen en te motiveren.  
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3.3 Acties / oplossingen   
 

Duurzaam Ketenmanagement  

 

Titel Actie / Oplossing 

 Selectie van nieuwe leveranciers 

3.1 
Duurzaamheid presta-
ties 

Nieuwe leveranciers worden mede geselecteerd op basis van hun 
duurzaamheid prestatieniveau. 

3.2 Kinderarbeid 
Leveranciers die werken met kinderen jonger dan 14 jaar oud,  worden 
niet geselecteerd.  

 Motivering bestaande leveranciers 

3.3 Contractering 
Leveranciers waarmee al wordt samengewerkt worden verondersteld 
te voldoen aan enkele basiscriteria zoals beschreven in de Travelife 
‘Best practice’ checklist.  

3.4 Stimulans 
Leveranciers worden gestimuleerd te werken met het Travelife duur-
zaamheidsysteem, certificering systemen of andere programma’s ge-
richt op meer duurzame productie.  

3.5 
Distributie van ‘Best 
practice’ standaarden 

De Best Practice standaarden worden naar (alle) leveranciers gedistri-
bueerd.  

3.6 
Aanmoedigen interne 
waardering 

Leveranciers worden aangemoedigd de eigen organisatie regelmatig 
te evalueren d.m.v. het Travelife Sustainability systeem of andere pro-
gramma’s.  

3.7 Training materiaal 
Handboeken en andere informatie om leveranciers richting duurzaam-
heid te motiveren worden met regelmaat naar (individuele) leveran-
ciers gedistribueerd.  

3.8 Training advies 
Leveranciers worden geadviseerd over specifieke training tools en 
(lokale) training- en educatiemogelijkheden.  

3.9 
Deelname aan trai-
ning/educatie 

Leveranciers hebben deelgenomen aan erkende lokale of (in-
ter)nationale duurzaamheidstraining en educatie.  

3.10 Incentives 
Financiële en niet-financiële incentives worden aan leveranciers gebo-
den die zich actief inzetten voor meer duurzame productie.  
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4. Duurzaam Vervoer 
 
De eerste van de 3 V’s - Vervoer, Verblijf, Vermaak - komt aan bod in deze module. Ver-
voer van de toerist naar en van de vakantiebestemming bepaalt in sterke mate de mili-
eubelasting van de vakantie.  
 
Milieubelasting vervoermiddelen 
Gemotoriseerd vakantievervoer maakt grotendeels gebruik van fossiele brandstoffen. 
Vliegtuigen verbruiken kerosine, auto’s en touringcars benzine, dieselolie of gas. De 
elektrische auto en bus zijn in opkomst maar zij maken nog slechts een zeer klein per-
centage van het wagenpark uit. Treinen rijden al heel lang op elektriciteit. Die wordt gro-
tendeels opgewekt in kolencentrales, maar wordt ook verkregen via waterkrachtinstalla-
ties, kerncentrales, windmolens en zonnepanelen. Het verbranden van fossiele brand-
stoffen heeft grote gevolgen voor het milieu.  
 
Ten eerste draagt de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen zoals 
methaan bij tot het broeikaseffect. Dit leidt tot klimaatverandering: opwarming van de 
aarde, stijging van de zeespiegel. 
In de tweede plaats leiden bij verbranding vrijkomende stikstofoxiden (NOx), zwaveloxi-
den (SOx), PM10 (fijn stof) en VOS (vluchtige organische stoffen) tot luchtverontreini-
ging. Vooral kinderen, ouderen en mensen met astmatische aandoeningen hebben hier 
last van.  
Bovendien is de fossiele grondstoffenvoorraad eindig. De International Energy Agency 
voorspelt dat rond 2020 de productie van olie wereldwijd zal gaan dalen. Deze schaarste 
leidt tot (aanzienlijk) hogere brandstofprijzen. 
 
 
4.1 Vliegtuig 
 
Het vliegtuig is hét vervoermiddel voor verre vakanties. Vliegtuigen verbruiken veel 
energie, omdat een zwaar gewicht urenlang over grote afstanden in de lucht moet wor-
den voortbewogen. De CO2-uitstoot van vliegtuigen is niet het enige effect van lucht-
vaart op het klimaat. Onder andere door de grote hoogte waarop wordt gevlogen ont-
staan contrails (condensstrepen) en allerlei chemische reacties in de atmosfeer die lei-
den tot een extra opwarming van het klimaat. Belangrijke factoren die invloed hebben op 
de emissies van vliegtuigen zijn: 
 
Vliegtuigtype 
Moderne vliegtuigen zijn veel zuiniger en geven minder vervuilende emissies dan oudere 
vliegtuigen. De mate van onderhoud is ook van belang. Turboprop vliegtuigen zijn in het 
algemeen zuiniger en hebben een kleiner effect op het klimaat door de lagere kruishoog-
te waarop ze vliegen. Kleine jets gebruiken juist relatief veel brandstof per passagierski-
lometer. 
 
Aantal stoelen en bezettingsgraad 
Meer stoelen in eenzelfde vliegtuigtype en hogere bezettingsgraden leiden ertoe dat 
chartervluchten en ‘low-cost carriers’ (prijsvechters) minder luchtverontreiniging en CO2-
uitstoot per reizigerskilometer opleveren dan lijndiensten. 
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Afstand 
Korte vliegreizen kennen logischerwijs een lagere luchtverontreiniging en CO2-uitstoot 
dan lange vluchten. Maar per reizigerskilometer is het omgekeerde het geval. Dat komt 
door de emissies bij het stijgen en dalen, en het feit dat bij korte vluchten vaak niet vol-
gens de kortste route kan worden gevlogen. 
 
Tussenlandingen 
Op korte reizen worden de emissies vergroot door het maken van tussenlandingen. Op 
intercontinentale reizen (meer dan 6.000 kilometer) kunnen tussenlandingen emissiever-
lagend zijn per reizigerskilometer, omdat het toestel dan minder brandstof hoeft mee te 
nemen, wat tot een lager brandstofverbruik leidt. 
 
Door veel overheden wordt aan vliegen een concurrentievoordeel geboden ten opzichte 
van andere vervoermiddelen, omdat er geen brandstofaccijns wordt geheven op kerosi-
ne en omdat vliegtickets zijn vrijgesteld van BTW. 
 
 
4.2 Auto 
 
De auto is nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel voor vakanties. De uitstoot van 
giftige stoffen door auto’s is de laatste jaren teruggebracht door de introductie van lood-
vrije benzine, katalysator en roetfilter. Een diesel met roetfilter houdt 99 % van het roet 
tegen. De emissie van CO2 gaat echter nog steeds door.  De belangrijkste factoren die 
invloed hebben op de emissies van de auto zijn de volgende: 
 
Afstand 
Hoe verder men reist, hoe meer verontreinigende stoffen en CO2 worden uitgestoten. 
 
Wegtype 
Op snelwegen wordt per kilometer minder brandstof verbruikt en is de luchtverontreini-
ging lager, evenals de CO2-uitstoot en de geluidhinder.  
 
Bouwjaar 
Oudere auto’s stoten vele malen meer verontreinigende stoffen uit dan nieuwere typen 
door de steeds strengere emissienormen, en ze zijn vaak minder zuinig met brandstof. 
 
Rijgedrag 
Een rustige rijstijl, het “nieuwe rijden” zorgt voor ongeveer 10% minder energieverbruik 
en daardoor minder uitstoot van verontreinigende stoffen en CO2.  
 
Attributen 
Het gebruik van attributen - zoals dakkoffer, fietsen in een rek op het autodak of op de 
trekhaak, caravan - verhogen het brandstofverbruik en de emissies met 20% tot 50% als 
gevolg van de hogere luchtweerstand. 
  
Bezettingsgraad 
Hoe meer personen een auto herbergt, hoe lager de emissies per persoon zijn. Door de 
geringe invloed van het extra gewicht aan passagiers (en bagage) levert een verdubbe-
ling van het aantal personen bijna een halvering van de emissies per persoon op.  
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4.3 Trein 
 
De trein is een geschikt vakantievervoermiddel voor de korte en de lange afstand. De 
meeste treinen rijden op elektriciteit. Het produceren van elektriciteit brengt milieubelas-
ting met zich mee. Maar de trein is energie efficiënt en stoot zelf geen verontreinigende 
stoffen en CO2 uit, behoudens wat fijn stof door slijtage. In sommige landen (Zwitser-
land, Zweden) rijden treinen geheel op duurzaam opgewekte elektriciteit, in andere lan-
den voor een deel (Nederland, Oostenrijk, Duitsland). 
 
Op grotere afstanden wordt de gewone internationale trein steeds meer vervangen door 
de hogesnelheidstrein. Het stroomgebruik is afhankelijk van de afstand, het type trein en 
de snelheid. Door de hogere snelheid gebruiken hogesnelheidstreinen anderhalf tot twee 
keer zoveel elektriciteit per zitplaatskilometer als gewone internationale treinen. Maar dit 
wordt gecompenseerd door hun twee keer zo hoge bezettingsgraad.  
 
Tot zo’n 1000 - 1500 kilometer is de (hogesnelheids)trein een goed alternatief voor het 
vliegtuig, zeker wanneer men van stadscentrum naar stadscentrum reist. In dat geval 
heeft men met de trein, vergeleken met het vliegtuig, minder reistijd en minder kosten 
voor het vervoer van thuis naar het vertrekstation en voor het vervoer van het aankomst-
station naar de plaats van bestemming. Het inchecken is in het geval van treinen niet 
nodig. 
 
 
4.4 Touringcar 
 
Het brandstofverbruik en de emissies van de touringcar zijn afhankelijk van de snelheid 
en het bustype. Het brandstofverbruik per reizigerskilometer is altijd lager dan van auto 
of vliegtuig en soms ook dan die van treinen. De dieselmotoren zorgen voor redelijk wat 
luchtverontreiniging. De meeste bussen naar het buitenland zijn slechts enkele jaren oud 
en voldoen daardoor aan recente emissienormen. De emissies per reizigerskilometer 
hangen af van de bezettingsgraad. Lijndiensten hebben een sterk wisselende bezetting, 
maar de bezettingsgraad van pendelbussen is hoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bussen ingezet voor excursies verbruiken nogal wat energie om het binnenklimaat op 
een aangename temperatuur te houden. Wanneer toeristen een uitstapje maken, blijven 
de motoren van de bussen vaak draaien om de verwarming of de airconditioning te laten 
werken. 
 
De Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf is een vrijwillig keurmerk in Nederland waarbij 
veel touringcarbedrijven zijn aangesloten. Het richt zich niet alleen op veiligheid en kwali-
teit, maar ook op milieu. Het gaat daarbij om een goede staat van onderhoud, naleving 
van de maximumsnelheid, lager brandstofverbruik en minder luchtverontreiniging.  
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4.5 Vergelijking vervoermiddelen 
 
Het vergelijken van de verschillende vervoermiddelen wat betreft hun milieubelasting is 
complex. Wel geldt voor alle vervoermiddelen: hoe groter de afstand, hoe meer energie-
verbruik, luchtverontreiniging en CO2-uitstoot. 
 
Laten we de milieubelasting - luchtverontreiniging plus broeikaseffect - per reiziger be-
zien op 3 afstanden: retour Amsterdam - Parijs (ongeveer 1000 - 1100 km), retour Brus-
sel - Nice (ongeveer 2000 - 3000 km) en retour Antwerpen - Faro (ongeveer 4000 - 5000 
km). Daarbij overbrugt het vliegtuig altijd de kortste afstand. 
 
Globaal is de volgorde van de laagste milieubelasting - luchtverontreiniging plus broei-
kaseffect - per reiziger (1) naar de hoogste (9) als volgt: 
 
1. Touringcar 

2. Internationale trein 

3. Hogesnelheidstrein 

4. Auto met 4 personen 

5. Auto met 2 personen 

6. Auto met 4 personen plus caravan 

7. Auto met 2 personen plus caravan 

8. Charter/low-cost carrier 

9. Lijndienst 

 

Twee kanttekeningen: 

• De bijdrage aan luchtverontreiniging is vooral groot bij de auto; vooral oudere auto’s 
en dieselauto’s scoren slecht. De auto met 2 personen (5) en de auto met 4 perso-
nen plus caravan (6) zijn nog vergelijkbaar met het vliegtuig, maar de auto met 2 
personen plus caravan (7) zorgt voor meer luchtverontreiniging per reiziger dan het 
vliegtuig. 

• In het geval van Charter/low-cost carrier (8) en Lijndienst (9) moet de uitstoot van 
CO2 en andere broeikasgassen worden geschat. Maar wel is duidelijk dat hoe gro-
ter de gevlogen afstand is, hoe minder ongunstig de verschillen zijn met de andere 
vervoermiddelen wat betreft het broeikaseffect.  

   
Enkele grove conclusies betreffende de totale milie ubelasting voor een specifieke 
reis (dus naar een bepaalde bestemming) zijn de vol gende: 
 
● Een vliegreis belast het milieu drieënhalf tot acht keer meer dan een reis per touring-
car. Het verschil is het grootst op een korte reisafstand.  
 
● Treinreizen zijn twee en autoreizen met 4 personen (zonder caravan) zijn tweeënhalf 
keer milieubelastender dan een reis per touringcar.  
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● Een vliegreis draagt op de kortste afstand meer aan de milieubelasting bij dan een 
auto met 2 personen (zonder caravan), maar op de langere afstanden is de bijdrage van 
de auto met 2 personen (zonder caravan) ongeveer anderhalf keer zo hoog. Hetzelfde 
geldt voor een autoreis met 4 personen plus een caravan. 
 
● De emissies per passagier van een hogesnelheidstrein en een gewone internationale 
trein zijn vergelijkbaar omdat de gemiddeld veel hogere bezettingsgraad van hogesnel-
heidstreinen het hogere energiegebruik compenseert. 
 
En wat betreft specifiek het broeikaseffect: 
 
● Een vliegreis draagt twee tot zes keer meer bij aan het broeikaseffect dan een treinreis 
of autoreis met 4 personen (zonder caravan). Het verschil is het grootst op de korte af-
stand. 
 
● De auto met 2 personen plus een caravan draagt op de kortste afstand ongeveer 
evenveel bij aan het broeikaseffect als het vliegtuig, maar op lange afstanden is de bij-
drage van de auto met 2 personen plus een caravan bijna drie keer zo hoog als van het 
chartervliegtuig. 
 
Hieronder een grafische weergave van de milieubelasting per reiziger voor de verschil-
lende vervoermiddelen op een middellange afstand. 
 

   

Milieubelasting (luchtverontreiniging + broeikaseff ect) 
per reiziger Retour Amsterdam-Nice
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      Bron: Milieu Centraal, Toerisme. 
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4.6 Minder milieubelastend vervoer naar de bestemmi ng 
 
Lopen en fietsen naar het vakantieverblijf is natuurlijk het meest milieuvriendelijk. Maar 
meestal zal men gebruik moeten maken van gemotoriseerde vervoermiddelen om de 
bestemming te bereiken. De milieubelasting kan op een aantal manieren worden be-
perkt. 
 
Tijd-afstandverhouding 
Eén lange, eventueel verre reis is beter voor het milieu dan meerdere korte trips naar 
niet dichtbij gelegen oorden. Een vliegvakantie van één maand naar Egypte is aanzien-
lijk milieuvriendelijker dan vier vliegvakanties van een week naar Istanbul, Rome, Bar-
celona en Lissabon. 
 
Alternatieve bestemmingen 
Het is leuk te skiën in de Rocky Mountains, maar in Oostenrijk kan dat ook. Zonnen op 
Isla Margarita is heerlijk, doch in Frankrijk schijnt de zon zomers ook volop. Minder ver 
op reis gaan, spaart het milieu. 
 
Alternatieve vervoermiddelen 
Op de korte en middellange afstand tot zo’n 700 km (Brussel - Midden-Frankrijk, Brussel 
– Berlijn, Brussel-Alpen), zijn de touringcar en de trein een goed alternatief voor het 
vliegtuig, maar tot 1500 km behouden zowel trein als bus een redelijk aandeel in de keu-
ze van vervoermiddel. Het snel uitbreidende netwerk van nachttreinen kan ook aantrek-
kelijk zijn. Van belang is hierbij dat bussen en treinen toegankelijk zijn voor fietsen ten 
behoeve van een sportief voor- en natransport. En als alternatief voor het (openbaar) 
vervoer op de bestemming. 
  
Alternatieven binnen vervoermiddelen 
Kies als het mogelijk is voor een chartervlucht in plaats van een lijnvlucht: meer stoelen 
(maar wel minder beenruimte) en een hogere bezettingsgraad. Vlieg met een lucht-
vaartmaatschappij die milieuvriendelijk is.  
Reis liever met een pendelbus dan met een lijnbus. Kies voor een busmaatschappij die 
als milieuvriendelijk bekend staat. Gecertificeerd vervoer heeft de voorkeur.  
 
Klimaatcompensatie 
Milieubelasting kun je compenseren: klimaatneutraal of CO2-neutraal reizen. Deze com-
pensatie vindt onder andere plaats door het planten van bomen. In hun groeiperiode 
halen zij dan een even grote hoeveelheid CO2 uit de lucht die met de (vlieg)reis is uitge-
stoten. Compensatie kan ook plaatsvinden via investeringen in energiebesparende 
maatregelen of opwekking van duurzame energie, waarbij emissies worden gecompen-
seerd door toekomstige vermeden emissies elders.  
Organisaties die faciliteren bij klimaat compensatie zijn bijvoorbeeld Trees for Travel, 
Green Seat en CompensCO2.  
 
Touroperators hebben diverse mogelijkheden om klimaatneutraal vervoer te bevorderen: 
1. Door klanten te wijzen op de mogelijkheid van klimaatcompensatie, bijvoorbeeld door 
het toevoegen van een folder bij de reisbescheiden. 
2. Het opnemen van klimaatcompensatie als een vrijwillige optie bij de boeking (zoals 
het geval is bij reisverzekeringen). De compensatie wordt dan afgerekend via de reisor-
ganisatie. 
3. Het standaard opnemen van klimaatcompensatie in de prijs van een reis, zoals de 
brandstoftoeslag. De consument kan er dan niet van afzien. 
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Bedacht moet worden dat klimaatcompensatie alleen op relatief kleine schaal en op kor-
te termijn helpt om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Op langere termijn 
helpt alleen het verminderen van de CO2 emissies zelf. 
 
 
4.7 Vervoer op bestemming 
 
Het merendeel dat is gezegd over vervoer naar bestemmingen geldt ook voor vervoer op 
bestemmingen. Maar het betreft daar kortere afstanden. Het vliegtuig zal er een kleinere 
rol spelen, hoewel het bij rondreizen in bijvoorbeeld China, Nieuw-Zeeland, Australië of 
de VS wel van groot belang kan zijn. De auto zal ook minder worden ingezet, omdat de 
eigen auto niet altijd beschikbaar is. Huurt men een auto, dan is het voordeel dat huurau-
to’s vaak nieuw zijn en daardoor aan de laatste milieu-eisen voldoen. Fietsen op de ei-
gen fiets of op een huurfiets is de minst milieubelastende wijze van verplaatsen. Het 
openbaar vervoer scoort ook goed. Maar huurt men een bromfiets, dan is men erg  
milieu-onvriendelijk bezig.  
 
De milieueffecten van vervoer op bestemmingen kunnen snel ernstig zijn, omdat het 
vaak gaat om een kwetsbare omgeving. Extra infrastructuur, toename van verkeer, ver-
vuiling en geluidsoverlast tasten natuur, landschap, flora en fauna aan.  
 
Op de veiligheid- en milieuaspecten van transfer- en rondreisbussen in de toeristische 
bestemmingen hebben reisorganisaties ook invloed. Zij vallen onder de plaatselijke wet-
geving maar de lokale agent heeft veelal een contract met een lokale busvervoerder en 
kan daarom veel invloed uitoefenen op diens duurzaamheidsbeleid. Ook komt het voor 
dat de lokale agent zelf de transfers verzorgt en het in de overeenkomst met de tourope-
rator is verwerkt.  
 
Soms wordt het autoverkeer op de bestemming ontmoedigd. In wintersportplaatsen kan 
men meestal op vertoon van de skipas gratis van de skibussen richting pistes gebruik 
maken. Ook kennen veel bestemmingen in Duitsland en de Alpen zeer voordelige aan-
biedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer ter plaatse. Op de meeste vakan-
tiebestemmingen neemt het aanbod van niet-gemotoriseerde vervoermiddelen zoals 
huurfietsen en fietstaxi’s toe. (Schoon) transport over water is ook een alternatief.  
 
Daarnaast ziet men steeds vaker park- en ride voorzieningen aan de rand van steden en 
dorpen. Enerzijds voor touringcars, die daar goed kunnen parkeren en de stad niet on-
veilig maken. Anderzijds voor toeristen met een eigen auto. Vandaar stappen de bus-
passagiers en de autorijders over op het openbaar vervoer of een niet gemotoriseerd 
vervoermiddel (gratis of tegen een gereduceerd tarief). 
 
Tot slot: ook lokaal geldt dat de totale afgelegde afstand een belangrijke factor is die de 
milieubelasting van het vervoer bepaalt. Het is van belang daar bij het plannen van rond-
reizen en excursies rekening mee te houden, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van de 
afstand tussen accommodatie en bijvoorbeeld het strand of de uitgaansgelegenheden. 
Ideaal voor vakantieganger en milieu is dat deze op loopafstand liggen. 
 



 

T r a v e l ife  Tr a i n i n g  ●  D u u r z a a m  T o e r i s t i s c h  O n d e r n e m e n  v o o r  r e i s o r g a n i s a t i e s  

 

61 

4.8 Acties / oplossingen  
 

Duurzaam Vervoer 

 

Titel Actie / Oplossing 

 Touringcar  

4.1 Gecertificeerd vervoer 
Er wordt gebruik gemaakt van duurzaam gecertificeerde busvervoer-
ders.  

4.2 Rijvaardigheden 
Transport leveranciers worden gestimuleerd een milieuvriendelijke 
rijstijl te introduceren door communicatie van bv. ‘Het Nieuwe Rijden’ 
(ANWB) of vergelijkbare internationale methodes.   

 Minder milieubelastend vervoer naar de bestemming  

4.3 
Vervoer naar vertrek-
punt 

Duurzaam (openbaar) vervoer wordt aangeboden naar het vertrek-
punt van de internationale reis.  

4.4 
Vervoer naar bestem-
ming 

Duurzaam vervoer voor de (internationale) reis naar de vakantiebe-
stemming is deel van de reis of wordt actief aangeboden.  

4.5 CO2 compensatie 
CO2 compensatie voor het internationale transport  is in de verkoop-
prijs van het reispakket verwerkt.  

4.6 Vlucht beperking 

De organisatie biedt geen vluchten aan: 

voor afstanden <700 km;  

indien de reisduur korter is dan 8 dagen geen vluchten voor de af-
stand 700-2000km; 

indien de reisduur korter is dan 14 dagen geen vluchten voor de af-
stand >2000 km. 

 Vervoer op bestemming  

4.7 
Milieuvriendelijk ver-
voer 

Leveranciers en lokale agenten worden gestimuleerd om milieuvrien-
delijke vervoersmogelijkheden voor (luchthaven) transfers en excur-
sies aan te bieden. 

4.8 Vaarpraktijken 
Leveranciers worden gestimuleerd meer milieuvriendelijke vaarprak-
tijken te stimuleren door de communicatie van de best practice stan-
dards. 
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5. Duurzaam Verblijf 
 
De tweede V van de toeristische keten is Verblijf.  Omdat cruiseschepen een soort drij-
vende dorpen zijn met vaak duizenden ‘dorpsbewoners’ aan boord, vallen ook Cruises 
hieronder. 
 
 
5.1 Accommodaties 
 
Het belangrijkste onderdeel van Verblijf zijn de accommodaties: hotels, appartementen, 
bungalows/vakantiehuisjes, campings.  Veel toeristen verblijven in het buitenland graag 
in een hotel. Camping, bungalows/vakantiehuisjes en appartementen scoren meestal 
iets lager.   
 
Sociaal-culturele en economische effecten 
Door middel van toeristische accommodaties kunnen snel banen worden gecreëerd, 
waarbij slechts beperkte vaardigheden zijn vereist. Dit biedt vooral kansen aan de lokale 
bevolking en jongeren.  
 
Grootscheepse emigratie uit omliggende regio’s, zoals berggebieden, kan hierdoor wor-
den tegengegaan. Landen kunnen zo gemakkelijk overgaan van een landbouw econo-
mie of een industriële economie naar een diensten economie. In veel landen levert het 
werken in hotels meer inkomen en prestige op dan handwerk in de landbouw of de vis-
serij. Voor een toeristische opleiding is daarom veel belangstelling. 
 
Ook de vele verschillende soorten diensten die nodig zijn in en rondom een accommoda-
tie bieden een breed aanbod aan werk voor mensen met diverse achtergronden en op-
leidingen, als werknemer of als ondernemer. Hotels kunnen ruimte scheppen voor cultu-
rele activiteiten, zoals kunst, handwerk, muziek, dans en gastronomie. 
 
In principe is het gewenst dat accommodaties in lokaal familiebezit zijn, omdat op zo’n 
manier lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd en een groter percentage van de 
inkomsten in de plaatselijke economie blijft. Maar dergelijke accommodaties zijn soms 
van geringere kwaliteit. De eigenaren hebben minder gemakkelijk toegang tot krediet. De 
werknemers worden, vergeleken met accommodaties in eigendom van grotere ketens, 
vaak slechter betaald en hebben minder trainingsmogelijkheden. 
 
Om kinderprostitutie in risicovolle regio’s tegen te gaan, zou het hotelmanagement de 
gedragscode moeten overnemen van ECPAT, een internationale organisatie die strijdt 
tegen kindersekstoerisme.  
 
Grote resorts aan de kust belemmeren vaak de toegankelijkheid van strand en zee voor 
de lokale bewoners. Dit kan economische gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer de 
visserij hierdoor wegvalt als inkomstenbron. 
 
Milieueffecten 
Het zorgvuldig plannen van accommodaties kan de leefomgeving van de plaatselijke 
flora en fauna helpen beschermen. Accommodaties kunnen historische gebouwen een 
nieuwe functie geven en die daarmee redden van de ondergang. Hotels gebouwd van 
lokale materialen en ontworpen volgens traditionele architectonische stijlen passen beter 
in de omgeving dan standaard hotels.  
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Bewoners zullen hier lokale trots aan ontlenen en toeristen zullen zich er prettiger bij 
voelen. 

Maar accommodaties hebben ook negatieve milieueffecten. De omvang daarvan hangt 
sterk samen met de mate van luxe en voorzieningen zoals zwembaden, fitnessruimten, 
tuin- en landschapontwerp en de wet- en regelgeving ter plaatse. De locatie speelt 
eveneens een belangrijke rol: in de stad, aan de kust of in/bij een natuurgebied.  En de 
plek op aarde: in de tropen of in gematigde streken.  
 
Energieverbruik 
Accommodaties gebruiken energie voor verwarming, verlichting, ventilatie, verkoeling en 
om eten voor de gasten te koken. De meeste energie wordt gebruikt voor het verwarmen 
van de kamers (ongeveer de helft). Gas wordt het meest gebruikt als energiebron. Ho-
tels (in Nederland) gebruiken veel meer gas en elektriciteit per persoon per overnachting 
dan bungalows/vakantiehuisjes en zeker meer dan campings (waarbij de tent beter 
scoort dan de caravan).  
 
Waterverbruik 
Het gebruik van water is op sommige bestemmingen een belangrijk lokaal probleem, 
daarom moet zuinig waterverbruik altijd worden nagestreefd. Veel toerisme is gericht op 
gebieden met een aangenaam klimaat: veel zon en hoge temperaturen. Dit zijn vaak ook 
droge gebieden waar vooral in de zomer weinig neerslag valt. In het hoogseizoen is de 
vraag naar water door toeristen juist bijzonder groot (veel douchen, zwembaden). Dat 
gaat dikwijls ten koste van de watertoevoer naar de plaatselijke bevolking, de lokale 
landbouw en omliggende natuurgebieden.  
 
Het watergebruik van een toerist op een gemiddelde zon- en strandbestemming is veel 
hoger dan thuis en ook hoger dan het watergebruik van de inwoner ter plekke. In hotel-
resorts ligt dit nog een stuk hoger. In Nederland is het watergebruik per persoon per dag 
in hotels aanzienlijk hoger dan in bungalows/vakantiehuisjes. Op campings ligt het ver-
bruik juist lager dan thuis. 
 
Afval 
De hoeveelheid afval die per persoon per overnachting wordt gegenereerd, verschilt niet 
veel tussen de verschillende soorten accommodaties en is vergelijkbaar met de situatie 
thuis. Problemen ontstaan wanneer de verwerking van vast afval en afvalwater niet goed 
verloopt: geïmproviseerde stortplaatsen, dumping in zee, geen rioolzuiveringsinstallaties. 
Het zeemilieu wordt hierdoor aangetast, vooral als er chemicaliën in het afval zitten, en 
het grondwater wordt vervuild wat weer negatieve effecten kan hebben op het drinkwater 
evenals op de flora en fauna.  
 
Zwerfvuil is een groot probleem op druk bezochte locaties zoals het strand en in populai-
re natuurgebieden. Het gaat daarbij vaak om plastic. Dit leidt tot vervuiling, onaantrekke-
lijk worden van gebieden en het is gevaarlijk voor dieren die hiervan eten of erin verstrikt 
raken. Zwerfvuil in de bergen is extra belastend. Doordat op grote hoogte minder zuur-
stof in de lucht zit wordt het afval daar veel langzamer afgebroken en blijft dus langer 
aanwezig.  
 
Natuur en landschap    
Accommodaties nemen ruimte in beslag. Hotels zijn over het algemeen gebouwd bij 
stranden en bergen wat qua milieu de meest kwetsbare gebieden zijn. Het vervangen 
van de natuurlijke begroeiing door gebouwen en asfaltwegen vermindert het vermogen 
van een gebied om water op te nemen. Het oppervlaktewater gaat harder stromen wat 
tot erosie kan leiden. Een opeenhoping van (hoge) hotels vindt vooral plaats in bergda-
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len en aan de kust. Dit kan leiden tot te druk verkeer en horizonvervuiling waardoor de 
kwaliteit van beleving achteruit kan gaan. Wanneer het ontwerp van de accommodatie 
niet aansluit bij het landschap en de lokale architectuur leidt dit tot esthetische vervuiling. 
Een concentratie van toeristische faciliteiten kan echter ook positief uitwerken. De hori-
zonvervuiling blijft beperkt tot een klein gebied en het is eenvoudiger om adequate infra-
structuur aan te leggen (bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties).  
 
Verstoring van de natuur, planten en dieren is een ander gevolg van accommodaties: 
lawaai en een fysieke barrière voor dieren in natuurgebieden en tussen strand en achter-
land. Dat geldt vooral voor hotels. Parken met bungalows/vakantiehuisjes zijn veelal 
groen aangelegd waardoor dieren daar gemakkelijker het terrein oversteken. Campings 
kunnen eenvoudig weer worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke natuurlijke 
staat.  
 
De wijze waarop de groenvoorziening rondom de vaak luxere resorts onderhouden wordt 
kan ook een grote impact hebben op de biodiversiteit en natuur door vervuiling met pes-
ticiden en overmatig watergebruik. Men gebruikt vaak exoten – uitheemse plantensoor-
ten - wat het natuurlijke ecosysteem kan aantasten. Met name accommodaties binnen 
natuur- en wildparken dienen zorgvuldig te worden gepland en beheerd. 
 
Essentieel voor een duurzame ontwikkeling in toeristische concentratiegebieden is een 
effectieve lokale planning en heldere, op de regio aangepaste architectonische regels. 
Hiervoor ontbreekt echter vaak een juridisch en cultureel kader. Touroperators en con-
sumenten kunnen de lokale instanties hierop aanspreken.  
 
Keurmerken 
Hotels en andere accommodaties nemen maatregelen om het energieverbruik en het 
watergebruik te verminderen en de afvalstroom te beperken. De toeristen zelf kunnen 
daarbij behulpzaam zijn door bijvoorbeeld minder te douchen, door handdoeken meerde-
re keren te gebruiken en verstandig om te gaan met licht, verwarming en airconditioning.  
      
Een beperkt aantal accommodaties heeft een keurmerk. Dit is een certificering die een 
toeristische onderneming krijgt wanneer deze de nodige inspanningen levert om de in-
vloed van toeristische activiteiten op het milieu en/of de sociale omgeving zoveel moge-
lijk te beperken. Zowel de touroperator als de consument weet dan welke accommoda-
ties en/of andere producten in de toeristische sector, echt duurzaam zijn.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De meeste keurmerken richten zich op het milieu (ecolabels). In Nederland en België 
kennen we bijvoorbeeld Green Key voor accommodaties en Blauwe Vlag voor schone 
stranden en jachthavens.  
Alleen al in Europa zijn meer dan 60 toeristische keurmerken. Sommige zijn van matige 
kwaliteit doordat ze te lage eisen stellen of geen onafhankelijke inspectie op locatie uit-
voeren. Een koepelorganisatie van de tien beste Europese keurmerken is VISIT (Volun-
tary Initiatives for Sustainability in Tourism).  
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De Europese Unie heeft een eigen Ecolabel voor Hotels en Campings welk in Nederland 
door de Stichting Milieukeur wordt geïmplementeerd. 
   
Omdat de meeste keurmerken geen sociale criteria bevatten en omdat in de meeste 
bestemmingen geen keurmerk bestaat, heeft Travelife een eigen certificeringsysteem 
ontwikkeld waarmee touroperators hun accommodaties en andere leveranciers kunnen 
waarderen, het Travelife Sustainability System. Duurzaamheidsinformatie wordt verza-
meld door touroperators of door derden in een gemeenschappelijke databank en ge-
deeld met alle deelnemende touroperators.  
Accommodaties kunnen een bronzen, zilveren of gouden Travelife certificaat halen dat 
door reisorganisaties gepubliceerd kan worden (zie www.its4travel.com). 
 

     
Internationaal proberen een aantal organisaties en initiatieven (waaronder Travelife) met 
ondersteuning van de Verenigde Naties tot een gemeenschappelijke minimum standaard 
te komen voor duurzaam toerisme. Zoiets bestaat al voor hout (FSC = Forest Steward-
ship Council) en vis (MSC = Marine Stewardship Council). In de toekomst krijgen we dan 
wellicht een TSC = Tourism Stewardship Council. De bestaande keurmerken zullen in 
dat geval erkend moeten worden door de TSC-accreditatie organisatie. 
 
 
5.2 Voedsel 
 
Voedsel dat door hotel-restaurants wordt opgediend of door toeristen wordt gekocht om 
in hun verblijf op te eten, dient bij voorkeur ter plekke te zijn geproduceerd. 
 
Lokaal geproduceerd voedsel stimuleert de plaatselijke economie via productie, distribu-
tie en verkoop. Het ondersteunt de traditionele werkgelegenheid en creëert ook nieuwe 
banen. Het beperkt het “import lek”, de bestedingen die weglekken uit de lokale econo-
mie doordat toeristen hun geld besteden aan producten die van elders worden geïmpor-
teerd. Het vermindert ook het aantal “voedselkilometers”, de afstand die voedsel aflegt 
van de plek waar het wordt geproduceerd naar de plaats waar het wordt geconsumeerd. 
Maar lokaal geproduceerd voedsel komt soms niet tegemoet aan de smaak van de ge-
middelde toerist. De kwaliteit van lokaal voedsel is soms iets minder dan wat de reiziger 
gewend is. Wanneer het toerisme snel groeit, kunnen het lokale aanbod en distributie 
daar tekort schieten. Hierdoor is er minder voedsel beschikbaar voor de plaatselijke be-
volking en/of lopen de prijzen op. Verder is het belangrijk rekening te houden met soor-
ten die lokaal, regionaal of globaal gezien aan het uitsterven zijn, zoals diverse vissoor-
ten. Een hotel zou deze niet op de menukaart moeten hebben staan. 
 
Veel hotels hanteren lage prijzen voor hun accommodatie en verdienen op het gebruik 
door gasten van de horeca in het hotel. Ze zullen de toeristen niet stimuleren buiten het 
hotel te gaan eten en drinken. Hierdoor profiteren lokale horeca ondernemers minder 
van het toerisme. Dit geldt natuurlijk vooral voor all-inclusive hotels. 
 
 
5.3 Souvenirs 
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Het kopen van een lokaal gemaakt product als souvenir levert een positieve bijdrage aan 
de plaatselijke economie en is goed voor de werkgelegenheid op de bestemming. Sou-
venirs kunnen in het laagseizoen worden gemaakt en in het hoogseizoen worden ver-
kocht. Dit komt de seizoensspreiding ten goede.   
 
Een deel van de souvenirs komt uit massaproductie en wordt in een ander land gepro-
duceerd. Een ander deel bestaat uit al dan niet handgemaakte lokale producten. Lokale 
souvenirs kunnen bijdragen aan het behoud van oude ambachten. Dat kunstvoorwerpen 
door toeristen worden gewaardeerd, verhoogt de status ervan in de ogen van de plaat-
selijke bevolking. De verkoop van souvenirs en in het bijzonder van modeartikelen zoals 
juwelen en tassen, evenals hoogwaardig kunstwerk, kan een internationale vraag op 
gang brengen. Dit is een sterke stimulans voor de lokale productie. De laatste jaren wor-
den ook steeds meer niet traditionele producten en diensten aan toeristen geleverd. 
Hierbij kan men denken aan het vervaardigen van maatkleding, het kopiëren van schil-
derijen, tandartsbehandelingen en oogcorrecties. 
 
Sommige souvenirs zijn echter illegaal, gemaakt van beschermde dieren en planten (o.a. 
schildpad, ivoor, koraal, sommige orchideeën en cactussen). Het importeren van deze 
bedreigde soorten, inclusief onderdelen verwerkt tot souvenirs, is strafbaar. Vraag van 
toeristen naar oude voorwerpen kan de lokale bevolking ertoe verleiden deze te verko-
pen waardoor cultureel erfgoed verloren gaat. Nog ernstiger is het wanneer archeologi-
sche vondsten worden gestolen en daarna aan toeristen worden verkocht. 
 
Soms is het voordelig voor de lokale economie wanneer souvenirs en kunstvoorwerpen 
enigszins worden aangepast aan de wens van toeristen. Dus bijvoorbeeld niet te groot, 
zodat ze gemakkelijk naar huis kunnen worden meegenomen. Ook is het mogelijk dat 
plaatselijke kunstenaars op basis van lokale grondstoffen en tradities nieuwe en aan-
trekkelijke souvenirs ontwerpen. 
 
 
5.4 Cruises 
 
Een cruise is een toeristische reis die zich voor een groot gedeelte op een schip af-
speelt. Het cruiseschip is accommodatie en vervoermiddel tegelijk. Bovendien zijn er 
veel mogelijkheden tot vermaak aan boord. Cruiseschepen zijn een soort drijvende dor-
pen, waar gemiddeld 3000 passagiers op meevaren. Cruises worden over vrijwel alle 
zeeën en oceanen gemaakt. Het Caribisch gebied is verreweg de populairste bestem-
ming, gevolgd door de Middellandse Zee.  
 
Sociaal-economische effecten 
Cruises versterken de lokale economie door havengelden, belastingen op inkopen, 
evenals diensten zoals loodsen, sleepboten, afvalverwerkingsdiensten, brandstof- en 
waterlevering in de bezochte havenplaatsen. Bezoek door cruiseschepen levert geld op 
voor toeristische attracties, restaurants, winkels (lokaal handwerk en souvenirs) en ex-
cursies op het vasteland.  
 
Maar op cruiseschepen worden wel vaak voorraden ingekocht in de landen waar de toe-
risten vandaan komen, omdat de kwaliteit dan is gegarandeerd. In de havens koopt men 
slechts verse groente en vers fruit. En cruisepassagiers besteden per persoon minder 
aan de wal dan reguliere toeristen. Ze maken namelijk geen gebruik van lokale accom-
modaties en nuttigen hun maaltijden deels op de boot. Sommige vakantiegangers ko-
men het schip helemaal niet af wanneer wordt aangemeerd, omdat de boot zelf het reis-
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doel is. Maar er zijn ook cruisetoeristen die een bestemming vluchtig leren kennen en 
later terugkomen om er langer te verblijven.  
 
Nieuwe bestemmingen kunnen relatief snel profiteren van cruisetoerisme. Grote investe-
ringen in accommodaties en personeel zijn niet nodig, omdat die op de schepen zelf 
aanwezig zijn. De keerzijde hiervan is dat vaarroutes ook gemakkelijk kunnen worden 
gewijzigd.  
 
Milieueffecten 
Het meest negatieve milieueffect van de cruisesector is watervervuiling door het lozen 
van afval in zee of oceaan.  
 
Een gemiddeld cruiseschip met 3000 passagiers produceert per toerist per dag ruim 
twee keer zoveel liter “grijs water” (uit gootsteen, douche, wasserettes) als de Nederlan-
der thuis. Voor “zwart water” (rioolwater uit toiletten) is het verschil klein.  
“Zwart water” mag door cruiseschepen in internationale wateren ongezuiverd in zee 
worden geloosd, omdat het hier relatief weinig schade aanricht. Dichterbij de kust moe-
ten de schepen het water tot een bepaald niveau zuiveren voordat het geloosd mag 
worden. Niet alle schepen beschikken echter over de apparatuur om het water goed te 
zuiveren en lozen daarom alleen in internationale wateren. Voor het lozen van “grijs wa-
ter” gelden geen beperkingen. Maar dit water bevat wel chemicaliën uit schoonmaak-
middelen, persoonlijke verzorgingsproducten en wasserettes.  
Daarnaast zitten in het lenswater (water dat door lekkage of uit de ketels in het ruim ge-
lopen is) resten van olie en andere chemicaliën. Lenswater wordt in zee geloosd. 
Ook produceert een cruiseschip giftig afval uit fotolaboratoria, verf, batterijen enzovoort.  
 
Al dit afval is schadelijk voor het leven in het water. Zeevogels kunnen door de chemica-
liën worden vergiftigd. Zeeschildpadden sterven wanneer ze plastic eten wat ze aanzien 
voor kwallen. Cruises in de poolgebieden zijn nog gevaarlijker, omdat de ecosystemen 
daar door de lage temperaturen extra kwetsbaar zijn (vergelijkbaar met berggebieden). 
Op een gemiddeld cruiseschip wordt per persoon per dag bijna twee keer zoveel kilo 
afval geproduceerd als door de Nederlander thuis. Dit (giftige) afval moet tijdens de reis 
ter verwerking worden aangeboden aan de havens waar het schip binnenloopt. 
 
Cruiseschepen dragen ook fors bij aan de luchtverontreiniging en het broeikaseffect 
vanwege de zwaar vervuilende stookolie die als brandstof wordt gebruikt. De schepen 
hebben veel energie nodig voor aandrijving, verlichting, verwarming en airconditioning. 
Het gemiddelde cruiseschip met 3000 passagiers veroorzaakt evenveel luchtverontreini-
ging als 12000 auto’s. De grote boosdoener is de dieselmotor. Een derde van de dies-
elemissies stoot een cruiseschip uit wanneer het in een haven ligt, gelijk aan 4000 auto’s 
die continu in het havengebied rondrijden. Schepen zetten dan wel hun grote machines 
uit; de kleinere diesel- en stoommotoren blijven draaien voor de koelkasten, het licht, de 
pompen, enzovoort.  

Vervuiling, doordat schepen in de havens zelf elektriciteit blijven opwekken, kan voorko-
men worden door energie af te nemen van het elektriciteitsnet op de bestemming: wal-
stroom. In de meeste havens in de Verenigde Staten is dit al mogelijk. In Europa komt dit 
echter nog nauwelijks voor ondanks aanbevelingen van de Europese Commissie. 
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5.5 Acties / oplossingen 
 

Duurzaam Verblijf  

 

Titel Actie / Oplossing 

 Accommodaties  

5.1 
Duurzame accommo-
daties 

Er wordt voorkeur gegeven aan accommodaties die duurzaam wer-
ken. 

5.2 
Gecertificeerde ac-
commodaties 

Accommodaties die  door Travelife of door internationaal erkende 
labels  gecertificeerd zijn krijgen voorkeur.  

5.3 
Accommodaties geleid 
door de eigenaar en/of 
familie 

De organisatie geeft voorkeur aan accommodaties die door de eige-
naar geleid worden/eigendom zijn van lokale ondernemers.  

5.4 
Sexuele exploitatie 
van kinderen: informa-
tie 

In landen of regio's waar commerciële sexuele exploitatie van kinde-
ren voorkomt worden de accommodaties geïnformeerd over hoe ze 
sexuele exploitatie van kinderen en andere relevante criminele activi-
teiten kunnen herkennen en voorkomen. 

5.5 
Sexuele exploitatie 
van kinderen: contrac-
tering  

In landen of regio's waar sexuele exploitatie voorkomt worden clausu-
les in de contracten opgenomen waarmee ingeval van sexuele exploi-
tatie de overeenkomst met de accommodatie voortijdig verbroken kan 
worden indien de accommodatie hier geen adequate actie tegen on-
derneemt.  

5.6 
Sexuele exploitatie 
van kinderen: perso-
neelstraining 

Personeel in landen waar sexuele exploitatie voorkomt krijgt een rele-
vante training.  

 Voedsel  

5.7 Lokaal voedsel 
Accommodaties worden gestimuleerd tot inkoop en gebruik van lokaal 
geproduceerde voedingsmiddelen.  

5.8 Biologisch voedsel 
Accommodaties worden gestimuleerd om biologisch voedsel te ge-
bruiken. 

 Souvenirs  

5.9 
Lokaal geproduceerde 
souvenirs 

Accommodaties worden gestimuleerd lokaal en duurzaam geprodu-
ceerde souvenirs aan te bieden.  

5.10 Verboden souvenirs 
Leveranciers maken geen promotie voor souvenirs die gemaakt zijn 
van plant- of diersoorten zoals vermeld in het CITES-verdrag en de 
Rode Lijst van de IUCN.   

5.11 
Souvenirs: samenwer-
king en informatie 

De organisatie werkt samen met hotelmanagers, verkooppunten bin-
nen accommodaties en winkels in de bestemming om te verzekeren 
dat producten vervaardigd van bedreigde plant- en diersoorten niet 
verkocht worden.  De klanten worden geïnformeerd hoe ze de aan-
koop van illegaal geproduceerde producten kunnen vermijden.  
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6.  Duurzaam Vermaak 
 
Vermaak op de bestemming is de laatste V van de toeristische keten. Van de 3 V’s heeft 
deze vaak de meest directe invloed op de bestemming zelf. 
 
 
6.1 Zonnen, zwemmen, snorkelen, duiken 
 
Vermaak op het strand en in de zee is, vergeleken met andere activiteiten, weinig mili-
eubelastend. Toch kunnen zich ook hier een aantal problemen voordoen.  
Op het strand is afval, vooral plastic, gevaarlijk voor dieren die het opeten. Bovendien 
maakt dit een kustgebied onaantrekkelijk voor toeristen. Het achterlaten van voedsel op 
het strand trekt niet-reguliere aaseters aan, zoals ratten die de natuur verstoren. Het 
gebruik van motoren op het strand en in het duin brengt schade toe aan de kwetsbare 
ecosystemen daar (onder andere door erosie), die mede een natuurlijke bescherming 
vormen tegen hoge waterstanden. Recreatie op het strand kan het gedrag van vogels, 
die op de grond nesten vormen, verstoren. Het gebruik van stranden in tropische en sub-
tropische gebieden belemmert soms het nestelen van zeeschildpadden.  
 
Ook kan zich een aantal problemen voordoen op het water en in de zee. Snorkelen, dui-
ken en varen veroorzaken mogelijk schade aan bijvoorbeeld het koraal door aanraken, 
vertroebelen, er tegenaan varen en ankeren. Koraal is zeer kwetsbaar en groeit lang-
zaam. Het verzamelen van koraal en schelpen brengt ook diersoorten in gevaar. Het 
kunstmatig voeren van vissen verstoort het normale voedingspatroon door verkeerd of 
besmet voedsel, leidt tot bevoordeling van bepaalde soorten en kan agressief gedrag 
teweegbrengen.  
 
 
6.2 Wandelen, trekking, mountainbiken 
 
Sociaal-culturele effecten 
Trektochten zijn in sommige regio’s een belangrijke bedrijfstak geworden. Het draagt bij 
aan economische vooruitgang in achtergebleven gebieden. Voor wandel- en klimtochten 
zijn koks, dragers en ander personeel nodig. Maar lokaal personeel wordt vaak onderbe-
taald en hun werk geniet weinig wettelijke bescherming. Ze worden blootgesteld aan 
slechte en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Dat geldt vooral voor dragers die ontoe-
reikende kleding dragen, van wie de uitrusting onvoldoende is en die zware ladingen 
moeten vervoeren. Dit alles leidt tot gezondheidsproblemen.  
 
Milieueffecten 
Wandelen, trekking en mountainbiken zijn milieuvriendelijk vermaak. In de meeste na-
tuurgebieden vindt dit vooral plaats op vooraf geprepareerde routes. Eigenlijk leveren de 
aanleg en het onderhoud van de paden de meeste verstoring en beschadiging van de 
natuur op. Het verlaten van de paden in natuurgebieden beschadigt wel de grond, plan-
ten en dieren. De samenstelling van plantensoorten in de buurt van een pad verandert 
dan. Soorten met een hoge tolerantie voor vertrapping nemen de plaats in van kwetsba-
re, zeldzame plantensoorten. Erosie wordt bevorderd. Bij beschadiging geldt dat de 
grootste effecten optreden bij de eerste paar keer dat een gebied wordt betreden.  
Mountainbiken is een sport die vooral in heuvel- of bergachtig terrein wordt beoefend. Dit 
soort terrein is extra kwetsbaar door de dunnere bodemlaag en de gevoelige vegetatie in 
hoger gelegen gebieden.   
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Trektochten kunnen bomenkap en erosie veroorzaken, omdat de vraag van wandelaars 
naar warme douches en gekookt eten leidt tot een behoefte aan brandhout. Dit kan 
voorkomen worden door brandstof van buiten aan te voeren (kerosine). Bergbeklimmers 
geven de voorkeur aan vegetatievrije wanden, omdat die veiliger zijn. Om deze reden 
worden heel wat planten van klimroutes verwijderd. 
 
Vooral in berggebieden zorgt achtergelaten afval voor watervervuiling, schade aan de 
dierenwereld en esthetische vervuiling. De langzame afbraak van organische stoffen 
vanwege de lage temperaturen op grote hoogte verergert dit. In gebieden op grote hoog-
te is vaak weinig oppervlaktewater beschikbaar. Water voor douche en toilet is dus be-
perkt. Door het tekort aan toiletfaciliteiten ontstaan problemen op het gebied van hygië-
ne. Dit kan leiden tot conflicten over water tussen toeristen en de lokale bevolking.  
 
 
6.3 Safari’s 
  
Onder safari verstaan we niet alleen de traditionele Afrikaanse safari, waarbij toeristen in 
jeeps of busjes over de Afrikaanse savanne worden gereden op zoek naar olifanten, 
leeuwen en overig groot wild. Andere soorten safari’s zijn het bekijken van walvissen, 
orka’s, nijlpaarden, krokodillen vanuit boten, en tours waarbij toeristen door de jungle 
trekken op zoek naar wild. Wildlife toerisme is een vorm van toerisme, waarbij men die-
ren in hun natuurlijke omgeving kan waarnemen. Het is een belangrijke bron van inkom-
sten voor ontwikkelingslanden. Bedreigde soorten kunnen erdoor behouden worden.  
 
Verstoring van de dieren die bekeken worden, is het belangrijkste gevolg van safari’s. 
Dieren vluchten weg. Afhankelijk van de diersoort komen ze binnen bepaalde tijd terug 
of verlaten ze het gebied definitief. De grootste effecten treden op bij de eerste paar keer 
dat verstoring plaatsvindt. Op langere termijn passen dieren hun gedrag aan door ge-
wenning of ontwijken. Het actief opzoeken van mensen om voedsel te krijgen kan uit-
monden in agressief gedrag tegen toeristen. 
 
Op safari’s wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van gemotoriseerde vervoermiddelen. 
Om praktische en veiligheidsredenen is er vaak geen alternatief. Behalve verstoring 
kunnen voertuigen directe schade toebrengen aan planten en door aanrijdingen kunnen 
dieren omkomen. Al dan niet verharde wegen vormen ook barrières binnen leefgebie-
den. Motorboten om walvissen en orka’s te bekijken veroorzaken veel lawaai onder wa-
ter. De zeezoogdieren raken daardoor gedesoriënteerd en gestrest. 
 
Bij safari’s en andere tours vinden de overnachtingen soms plaats in een natuurgebied. 
Het verzamelen van hout om te koken en een kampvuur aanleggen verstoren de natuur-
lijke balans. Uiteraard dient het afval te worden meegenomen. Bij gebrek aan goede 
sanitaire voorzieningen kunnen menselijke uitwerpselen het grondwater en het opper-
vlaktewater vervuilen. 
 
 
6.4 Golfen 
 
Golfen is een economische activiteit voor de lange termijn. Er wordt een recreatiegele-
genheid van niveau aangeboden. Een golfbaan die op de juiste plek is aangelegd, fraai 
is ontworpen en goed wordt beheerd, is een aanwinst voor een gebied. Zo wordt een 
aantrekkelijk landschap gecreëerd met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.  
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Een golfbaan legt wel een groot beslag op de ruimte, natuurgebied of landbouwgrond. 
Dit kan tot conflicten met de lokale bevolking leiden. De aanleg van golfbanen kan slecht 
zijn voor de natuurlijke leefomgeving doordat de vegetatie ter plaatse wordt verwijderd 
en hier exotische soorten voor in de plaats komen. Door het verplaatsen van grond kun-
nen natuurlijke waterstromen worden onderbroken. Verder zijn het ontwerp en de land-
schappelijke inpassing niet altijd optimaal. 
 
Het watergebruik is bij golfbanen het heetste hangijzer. De greens vereisen veel vocht 
om er ook echt groen uit te zien. Daarbij liggen golfbanen voor een groot deel in warme, 
droge streken waar vooral in de zomer een tekort is aan water. Dan ontstaat soms een 
strijd om water tussen de golfbaan en de plaatselijke bevolking.  
Men maakt op golfterreinen veelvuldig gebruik van chemicaliën: bestrijdingsmiddelen 
tegen ziektes en plagen, en kunstmest. Komen deze in het (grond)water terecht, dan 
leidt dit tot algengroei, wat sterfte onder organismen kan veroorzaken.  
 
 
6.5 Gemotoriseerde sporten 
 
Gemotoriseerd vermaak is mogelijk van wintersportvakanties tot zonvakanties: sneeuw-
scooter rijden, jetskiën, rijden op quads en crossmotoren. Deze lichte, kleine voertuigen 
hebben vaak tweetakt motoren. Deze motoren zijn minder zwaar en leveren meer ver-
mogen dan viertakt motoren, waar vrijwel alle auto’s en andere wegvoertuigen gebruik 
van maken. Omdat bij tweetakt motoren een deel van de brandstof onverbrand via de 
uitlaat verdwijnt stoten zij veel koolwaterstoffen, CO2 en NOx, uit.  
 
Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een 
jetski is erg hoog. Grote hoeveelheden giftige stof-
fen (zoals benzeen) komen deels in het water en 
deels in de lucht terecht. Dit is gevaarlijk voor het 
zeeleven en voor andere toeristen die van het 
water gebruik maken. Bovendien kunnen de stof-
fen door ophoping binnen de voedselketen, in 
voedsel voor menselijke consumptie terechtko-
men.  
Vissen en zeezoogdieren kunnen door jetski’s worden aangevaren. Door zijn geringe 
diepgang en het ontbreken van een schroef kan dit voertuig in zeer ondiep water varen, 
waar zijn golfslag schade toebrengt aan ecosystemen en oevers. Daarnaast produceren 
jetski’s veel geluid. Het lawaai is niet alleen gevaarlijk voor de bestuurder maar ook zeer 
hinderlijk voor andere gebruikers van het water en voor dieren. Vooral watervogels wor-
den ernstig gestoord door de golfslag en het lawaai van jetski’s.  
 
Quads zijn een soort cross motoren op meer dan twee wielen. 
Hierdoor zijn ze stabieler en gemakkelijker te berijden. Door de 
grote banden en kleine omvang zijn ze uitstekend geschikt om 
over verschillende soorten terrein te rijden. Het brandstofverbruik 
en de uitstoot van CO2 van quads is hoger dan van crossmoto-
ren. Beide voertuigen stoten grote hoeveelheden andere 
schadelijke stoffen uit (koolwaterstoffen, CO, NOx, fijn stof).  
Door de grote wielen met profielbanden trekken quads diepe 
sporen in het landschap. Hierbij wordt het plantendek vernield en 
worden wildsporen doorkruist. Voor bepaalde diersoorten kunnen 
deze sporen onneembare barrières worden. Erosie wordt 
hierdoor ook in de hand gewerkt. Vogels worden verstoord. Ook 
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andere, kleinere dieren en insecten kunnen worden overreden. Grotere dieren kunnen 
betrokken raken bij botsingen. Het geproduceerde lawaai heeft een verstorende werking 
op het dierenleven en op andere toeristen.  
 
 
6.6 Attracties 
 
Sociaal-culturele effecten 
Excursies en bezoeken aan lokale attracties geven de toerist en de plaatselijke bevol-
king de kans op een positieve manier met elkaar in contact te komen. Toeristen willen 
graag ter plekke mensen ontmoeten, maar willen dan niet het gevoel hebben te worden 
gezien als wandelende geldautomaten. De onderlinge gevoelens hangen ook af van het 
type en het aantal toeristen, en hoe de contacten verlopen. 
 
Speciaal voor toeristen opgevoerde culturele evenementen kunnen fungeren als af-
scherming tegen al te opdringerige blikken bij authentieke culturele uitingen. Na hun ‘op-
treden’ keren de lokale bewoners weer terug naar hun gewone leven. De aandacht van 
toeristen voor lokale cultuur en tradities kan bijdragen aan een bewustwording en ople-
ving ervan bij de plaatselijke bevolking. Excursies naar authentieke dorpjes zorgen voor 
werkgelegenheid, zodat jongeren er kunnen blijven wonen.  
 
Toerisme kan de positie van een achtergestelde etnische cultuur versterken. Zo heeft de 
internationale erkenning van de Balinese cultuur door het toerisme de positie van de 
Balinezen in de Indonesische samenleving verbeterd. De contacten tussen toeristen en 
de lokale bevolking zijn echter vaak maar kort en beperkt tot bepaalde regio’s. Andere 
culturele invloeden op een minderheid zoals televisie, ontwikkelingsprogramma’s, scho-
ling, terugkerende arbeidsmigranten en de dominante cultuur zijn meestal belangrijker.  
 
Negatieve sociaal-culturele effecten kunnen veranderingen in de cultuur van de gastre-
gio teweegbrengen door contact met de cultuur van de toerist. De lokale bevolking kan 
gaan streven naar het consumptiegedrag van de toeristen, met de daaraan klevende 
nadelige gevolgen. Bedelgedrag, vooral door kinderen, komt op. Culturele uitingen, zoals 
kunst, dans en muziek, worden soms dusdanig vercommercialiseerd en verwerkt in sou-
venirs en “native shows”, dat het authentieke verdwijnt. 
 
Dagtrips dragen vaak minder bij aan de lokale economie van de bezochte plaats dan 
gedacht. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld het vervoer en de gidsen worden gehuurd 
in de stad die als uitvalsbasis fungeert, en bezoekers hun vooraf klaargemaakte lunch-
pakket meenemen.  
 
Indien excursies naar lokaal gevoelige locaties gaan zoals religieuze plaatsen, en de 
toeristen daar onvoorbereid aankomen, kan het gebeuren dat zij zich in de ogen van de 
plaatselijke bevolking misdragen. Hierdoor ontstaan negatieve gevoelens ten opzichte 
van toeristen waardoor het onderlinge begrip afneemt.  
 
 
6.7 Dierenattracties 
 
Dieren maken regelmatig onderdeel uit van toeristische activiteiten. Voorbeelden zijn 
dansende beren, stierengevechten en dierengevechten. Dit gaat vaak gepaard met mis-
handeling (harde trainingsmethoden om beren te laten dansen, bij beren de tanden en  
klauwen uittrekken). Soms heeft het zelfs de dood als doel (geen enkele stier overleeft 
de arena).  
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Bij dierengevechten kan het gaan om gevechten tussen 
dieren van hetzelfde soort (hondengevechten, hanenge-
vechten) en om gevechten tussen verschillende soorten 
dieren (zoals een hond tegen een beer). Veel dieren laten 
hierbij het leven. Ook bij dierenraces komt dit voor. Indien 
een ‘Galgo’ niet hard genoeg rent wordt de hond opgehan-
gen. Toeristen zouden zich van dergelijk ‘vermaak’ moeten 
onthouden. 
 
 
 

 
Dierenmishandeling vindt ook plaats bij meer on-
schuldig lijkende toeristische attracties: een tochtje op 
een ezel, kameel of olifant, een ritje met paard en 
wagen. Deze dieren worden soms slecht behandeld; 
te zwaar beladen, lange werkdagen, slechte werkom-
geving. Een toerist die niet aan dierenleed wil mee-
werken, zou erop moeten letten of dieren niet te lang 
in de zon staan, er goed verzorgd uitzien en door hun 
eigenaren niet worden mishandeld. 
 

 

6.8 Acties / oplossingen  
  
                                                     

Duurzaam Vermaak  

 

Titel Actie / Oplossing 

6.1 Excursies 
Excursies worden ontwikkeld en aangeboden die geen (of minimaal) 
schade aan milieu, infrastructuur enz. veroorzaken.  

6.2 
Negatieve impact acti-
viteiten 

De organisatie biedt geen producten of diensten aan die mensen, die-
ren, planten, hulpbronnen (bv. water/energie), natuur of cultuur be-
schadigen of sociaal niet aanvaardbaar zijn.   

6.3 
Activiteiten, producten 
en wetgeving 

Activiteiten, producten, productonderdelen die in strijd zijn met natio-
nale en/of internationale wet- en regelgeving en overeenkomsten wor-
den niet aangeboden.  

6.4 Jagen 
Er wordt geen promotie gemaakt voor jacht, tenzij dit plaatsvindt met 
inachtneming van milieubelangen en met toestemming van de over-
heid.  

6.5 
Activiteiten en lokale 
gemeenschappen 

Excursies en activiteiten die lokale gemeenschappen ondersteunen 
worden ontwikkeld en aangeboden.  

6.6 Kinderprostitutie 
Uitstapjes en excursies die kinderprostitutie ten doel hebben krijgen 
geen publiciteit en worden niet aangeboden.  
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7. Bestemmingen  
 
Touroperators kunnen invloed uitoefenen op beslissingen op bestemmingsniveau wat 
gevolgen heeft voor de milieu, sociale en economische duurzaamheid van de bestem-
ming. De voornaamste redenen dat veel toeristen bepaalde bestemmingen bezoeken 
hebben te maken met hoe mooi en uniek die bestemming is.  
 
 
7.1 Duurzame Bestemmingen 
 
Reisorganisaties dienen bij voorkeur bestemmingen te kiezen in landen waar de ar-
beidsomstandigheden redelijk tot goed zijn (dus geen kinderarbeid) en werknemers 
scholing kunnen krijgen. De mensenrechten moeten worden gerespecteerd; onder meer 
dus geen seksuele uitbuiting van kinderen.  
 
Ideaal zijn de bestemmingen die een goed omgevingsmanagement kennen in landen 
waar de overheid het milieu beschermt. Plekken waar toerisme veel milieuschade aan-
richt moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Informatie hierover kan verzameld wor-
den via personeel op de bestemming en andere stakeholders daar, en door de reacties 
van klanten te achterhalen met behulp van een enquête na afloop van de vakantie. 
Vaak is sociaal-culturele en ecologische informatie reeds beschikbaar in rapporten van 
derden: overheidsorganen, banken, NGO’s, universiteiten en bedrijfsleven. Drie bekende 
typen rapportages door derden zijn: de Economische Effect Rapportage, de Milieu Effect 
Rapportage en de Sociale Effect Rapportage. 
 
Reisorganisaties kunnen hun invloed aanwenden om de duurzaamheid van bestemmin-
gen op korte en lange termijn te bevorderen. Enkele voorbeelden: 

● Met vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking kunnen afspraken worden ge-
maakt over het recht van toegang tot bepaalde locaties.  
● Gewijde plekken evenals gebieden van belang voor het levensonderhoud van de loka-
le gemeenschap moeten worden beschermd tegen overmatige toeristische ontwikkelin-
gen.  
● Toeristen kunnen worden verzocht donaties te geven voor projecten in ontwikkelings-
landen. 
 
 

7.2 Wintersport 
 
De populariteit van wintersport is de afgelopen decennia enorm toegenomen naar be-
stemmingen in berggebieden over de gehele wereld. Hoewel de laatste jaren sprake lijkt 
te zijn van een zekere stabilisatie. Wintersport heeft vooral gevolgen voor het milieu, 
maar ook wel op sociaal-economisch gebied.  
 
Sociaal-economische effecten 
Wintersport levert veel inkomsten op voor hoger gelegen bestemmingen die anders veel 
armer zouden zijn gebleven. Het zorgt voor seizoenarbeid voor de bewoners in de hore-
ca (hotels, pensions en appartementen), het lokale transport, de recreatie (skileraar, 
gids), enzovoort.  Voor jongeren ontstaat hierdoor werkgelegenheid en worden hierdoor 
voor de regio behouden. 
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De grote toeristenstromen in de wintermaanden hebben wel invloed op de sociale struc-
tuur. Veel skioorden dijen uit van een lokaal recreatiegebied naar een grootschalige be-
stemming. Dit is mede het gevolg van de opkomst van tweede woningen daar. 
 
Milieueffecten 
Wintersporttoerisme heeft grote gevolgen voor het milieu. De aanleg van een infrastruc-
tuur voor wintersport (hotels, wegen, pistes, skiliften, skistations) kan schade toebrengen 
aan de lokale ecologie door bomenkap, aantasting vegetatie, egalisatie van de bodem, 
krimpend leefoppervlak voor dieren, toenemend gevaar voor erosie en lawines, aantas-
ting landschap, etc. Maanden van intensief skiën, snowboarden en langlaufen laten 
soortgelijke sporen na op de berghellingen. Door sneeuwscooters en helicopterskiën 
wordt ook nog veel energie verspild en dierenleven verstoord.  
 
Om een gebrek aan sneeuw te compenseren en het wintersportseizoen te verlengen, 
wordt kunstmatige sneeuw gemaakt met behulp van sneeuwkanonnen. Dit heeft een 
aantal negatieve milieueffecten: hoog verbruik van energie en water, vervuiling door toe-
gevoegde chemicaliën, geluidsoverlast en stankoverlast in het geval van dieselmotoren. 
 
Opwarming van de aarde 
De gemiddelde temperatuur op aarde is in de 20ste eeuw minstens één graad Celsius 
gestegen. De laatste jaren gaat de opwarming nog sneller. De verwachting is dat de 
temperatuurstijging ’s winters in berggebieden op het noordelijk halfrond, en vooral in de 
Alpen, het sterkst zal zijn. Voorspeld wordt dat daardoor de Europese wintersportgebie-
den onder de 1200 meter binnen 50 jaar niet meer als zodanig kunnen functioneren. 
Skiën is dan alleen nog mogelijk op hoog gelegen pistes en het skiseizoen wordt aan-
zienlijk korter. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor deze bedrijfstak.  
 
Veel skioorden nemen zelf al milieumaatregelen: aanschaf van sneeuwkanonnen die 
geen olie of chemicaliën gebruiken, autovrije straten, gratis skibussen, verwijderen van 
hout met sleeën om schade aan bodem en vegetatie te beperken.  
 
Promoten alternatieve vormen wintersport 
Lager gelegen skioorden, waar vooral Oostenrijk rijk aan is, zullen hun bestaansrecht 
alleen maar kunnen behouden wanneer zij alternatieven ontwikkelen voor de huidige 
wintersportactiviteiten. Een dergelijke strategie is ook noodzakelijk om de hogere en dus 
sneeuwzekerder pistes niet te veel te belasten. Langlaufen zal meer gepromoot moeten 
worden, evenals ijsactiviteiten zoals schaatsen, mountainbiken op ijs en ijszeilen alsme-
de het observeren van dieren in het wild. 
 
 
7.3 Stedentoerisme 
 
Toerisme is voor veel steden altijd al een belangrijke bedrijfstak geweest. Steeds meer 
steden proberen de teruggang in andere economische sectoren te compenseren met 
werkgelegenheid in het toerisme. Dit (meestal culturele) toerisme wint ook aan populari-
teit doordat mensen langer vakantie krijgen, door de opkomst van de actieve senioren en 
als gevolg van de goedkope vliegreizen op dit moment. 
 
Sociale, culturele, economische effecten 
Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor steden met een centrum van grote cul-
turele waarde. Het trekt ook een nieuw soort winkels aan. Dit is een mooie compensatie 
voor de industrieën en kantoren die er wegtrekken vanwege ruimtenood en gebrek aan 
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parkeerplaatsen. Het autovrij maken van straten wordt dan zowel mogelijk als gewenst. 
Met het geld, verdiend in het toerisme, kunnen de centra in oude glorie worden hersteld.  
 
Ook particulieren profiteren van de inkomsten uit het toerisme door de werkgelegenheid 
in deze sector, de hogere vastgoedprijzen en de economische groei in het algemeen. In 
minder ontwikkelde landen zorgen de toeristen ervoor dat investeringen kunnen worden 
gedaan in algemene voorzieningen zoals riolering. 
 
Het toeristisch benutten van het stedelijk erfgoed heeft als risico dat monofunctionele 
gebieden ontstaan waardoor de authenticiteit verloren gaat. Stedelijk erfgoed vindt men 
meestal in het centrum van de stad. Het toerisme kan hier dan andere economische ac-
tiviteiten zoals industrieën en kantoren gaan overwoekeren. Delen van de stad worden 
dan toeristische enclaves waar het normale stedelijke leven uit verdwijnt. Sommige 
stadsbesturen leggen bij het verfraaien van hun centrum zo de nadruk op het toerisme 
dat daar als het ware openluchtmusea ontstaan. Een voorbeeld hiervan is Brugge. 
 
Als stad eenzijdig inzetten op toerisme draagt risico’s in zich. Deze markt is namelijk 
onderhevig aan grote schommelingen in de vraag en erg gevoelig voor incidenten. Eén 
bomaanslag kan voldoende zijn voor een bestemming om tijdelijk uit de gratie te zijn.  
De kosten voor publieke diensten, zoals afvalverwijdering en waterzuivering, nemen toe 
met het groeiende aantal toeristen. Een sterke toeristische ontwikkeling doet het vast-
goed snel in waarde stijgen, waardoor veel stadsbewoners de woningprijzen nog maar 
moeilijk kunnen opbrengen. De kosten van levensonderhoud zullen over de hele linie 
omhoog gaan.  
De vraag is of de monumenten en de beschermde stadsgezichten op de lange termijn 
voldoende zullen zijn om toeristen te blijven boeien.  
 
Milieueffecten 
Bovenmatig bezoek aan stedelijk erfgoed vormt een bedreiging hiervoor. Sterke tempe-
ratuurwisselingen, veranderingen in vochtigheidsgraad en heftige trillingen zijn vooral 
schadelijk voor historische gebouwen en musea. Het gaat daarbij vaak om onomkeerba-
re processen. Een juiste dosering van bezoekers is dan noodzakelijk. 
 
De aanleg van verkeersinfrastructuur ten behoeve van het toerisme naar de stad heeft 
nadelige gevolgen voor het omringende landschap. Het toeristisch verkeer naar, van en 
in de stad veroorzaakt extra congestie en luchtverontreiniging. 
 
Het onderbrengen van grote hoeveelheden toeristen vereist veel hotelkamers in de his-
torische centra van de steden. Oude gebouwen worden daartoe grondig verbouwd of 
afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. Terwijl de voorgevels van hotels veelal goed 
aansluiten bij de omgeving is dat bij de achtergevels vaak niet het geval. Voorts veroor-
zaken hotels lawaai (airconditioning, geschreeuw), stank (keukenafvoer), verkeer (laden 
en lossen van goederen, taxi’s) en afval. Het is aan te bevelen het toeristisch aanbod 
vanuit het historische centrum te verbreden naar minder bekende delen van de stad of 
zelfs naar de regio. Menig toerist wil graag buiten de gebaande paden treden. 
 
Ontmoetingen met stadsbewoners is een andere optie. Dit sluit aan bij het toenemende 
verlangen onder veel toeristen om in contact te komen met de lokale bevolking. Kijk 
maar naar de populariteit van bed & breakfast gelegenheden. Artiesten, handwerkslie-
den, handelaren en anderen kunnen bezoekers informeren over de stedelijke geschie-
denis, politiek en milieu.  Thematours kunnen toeristen kennis laten nemen van specifie-
ke aspecten van een stad en haar omgeving. Zo zijn er in Rio de Janeiro trips naar slop-
penwijken, waarbij jonge buurtbewoners werken als gids.  
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Interessant zijn ook alternatieve vormen van authenticiteit: het niet tastbare erfgoed zo-
als markten en festivals, evenementen buiten het hoogseizoen en trips naar creatieve 
bedrijfjes waar men zelf kan testen en proeven. Maar ook alternatieve stadsroutes die 
voeren langs ecologische initiatieven zoals parken en tuinen, fietsroutes, galerieën, 
groene winkels en restaurants, waarbij gebruik kan worden gemaakt van zogenaamde 
groene stadskaarten. Steeds meer steden geven stadspassen uit waarmee toeristen 
gratis of met korting gebruik kunnen maken van diverse diensten zoals het openbaar 
vervoer en het kunnen bezoeken van attracties. Het toerisme in steden is zo beter te 
managen, omdat bezoekers vooral op deze aanbiedingen in zullen gaan. De toenemen-
de populariteit van korte vakanties onder Europese toeristen, biedt grote mogelijkheden.  
 
 
7.4 Acties / oplossingen  

 

Bestemmingen  

 

Titel Actie / Oplossing 

7.1 
Duurzame bestem-
mingen 

Bij het samenstellen van reizen heeft de organisatie een voorkeursbe-
leid voor meer duurzame bestemmingen (bv. autovrij, met goede 
stadsplanning en infrastructuur).  

7.2 
Bereikbaarheid be-
stemmingen 

Bij het samenstellen van reizen heeft de organisatie een voorkeur voor 
bestemmingen die gemakkelijk met duurzaam vervoer te bereiken zijn.  

7.3 
Extreem kwetsbare 
gebieden 

Extreem kwetsbare gebieden (bv. Antarctica, Galagapos) worden niet 
bezocht tenzij op ecologisch verantwoorde wijze.  

7.4 
Lokaal economisch 
netwerk 

De organisatie steunt initiatieven die de relatie tussen hotels en lokale 
producenten stimuleren en verbeteren, waaronder de productie van 
lokaal voedsel en souvenirs (bv. initiatieven ter verbetering van de kwa-
liteitstandaard, logistiek en transport).   

7.5 
Bescherming van 
(bedreigd) erfgoed 

De organisatie werkt samen met andere touroperators, natuurbe-
scherming organisaties en overheidsinstellingen om de handel in be-
dreigde plant- en diersoorten en archeologisch/cultureel erfgoed te 
verminderen. 

7.6 
Excursies die lokale 
economie steunen 

Er worden excursies ontwikkeld en gepromoot die lokale ambachten en 
lokale (voedsel)productiemethodes presenteren.  

7.7 Lobby lokale overheid 

De organisatie beïnvloedt het lokale beleid (liefst i.s.m. andere TO's en 
belanghebbenden) over m.b.t. duurzaamheid, waaronder bestem-
mingsmanagement en planning, gebruik van natuurlijke bronnen en 
sociaal-culturele onderwerpen.  

7.8 
Excursies ondersteu-
nen lokale economie 

Lokale initiatieven die duurzaamheid ondersteunen worden in excursies 
opgenomen (bv. t.a.v. biodiversiteit, sociale projecten en natuurbe-
houd).  

7.9 
Afval(water) mana-
gement 

Er is steun voor de ontwikkeling van adequaat afval(water) manage-
ment en faciliteiten in strandbestemmingen.  
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8.  Klantencommunicatie 
 
Goed communiceren met verschillende typen klanten over duurzaamheid is essentieel, 
zowel vόόr en tijdens de reservering als tot na de reis.  
 
8.1 Bewustwording en gedragsverandering 
 
De keuzes die toeristen maken zijn van groot belang als het erom gaat hoe duurzaam 
een vakantie is. Toeristen zijn zich vaak niet bewust van de negatieve effecten van hun 
reis. Vaak bestaan deze uit een opeenstapeling van kleinere effecten door de tijd heen. 
Soms kiezen zij ervoor die gevolgen niet onder ogen te zien. Vakantiegangers willen 
immers ontsnappen aan de zorgen en verantwoordelijkheden van het dagelijks leven.  
 
Consumentenbewustzijn 
Er is sprake van een groeiend bewustzijn van duurzaamheid onder consumenten in 
“Westerse” landen. Hieronder staan een aantal relevante uitkomsten van de vele opinie-
onderzoeken op het gebied van consument en duurzaam toerisme welke de laatste 10 
jaar hebben plaatsgevonden:  
 

� Tweederde van Britse consumenten vindt het van belang dat touroperators hun 
reizen samenstellen op een manier die het milieu zo min mogelijk aantast.  

� 82 % van de Nederlandse toeristen zou het waarderen indien duurzaamheidsin-
formatie deel uitmaakt van de reisbeschrijvingen in brochures van reisorganisa-
ties. (ANWB Omnibus onderzoek) 

� 50 % van de Duitsers vinden de milieuvriendelijkheid van accommodaties van 
groot belang.  

� De helft van de Duitsers kiest voor een landschappelijk intacte en schone be-
stemming. 
 

Communicatie strategieën 
Klanten kunnen concrete informatie krijgen door middel van korte, positieve, actiegerich-
te berichten die geen schuldgevoel opleveren, maar betrokkenheid. Positieve taal en 
beelden moeten ertoe leiden dat klanten het aantrekkelijk vinden het duurzame alterna-
tief te kiezen. Het meest effectief is de toeristen zich duurzamer te laten gedragen door 
duurzame alternatieven te verpakken in kwaliteitsproducten en nieuwe ervaringen. Ter-
men die hier gebruikt kunnen worden zijn authentiek, traditioneel, contact met lokale 
bevolking. Uiteraard alleen indien daadwerkelijk van toepassing. In tweede instantie kan 
dan vermeld worden dat het product er bovendien toe leidt dat een bijdrage wordt gele-
verd aan bijvoorbeeld het behoud van de lokale natuur en cultuur.  
 
Neem de toerist die erover dubt om lokaal voedsel te gaan kopen. Je kunt hem of haar 
informeren dat dit ertoe bijdraagt de lokale economie te ondersteunen, maar je kunt ook 
zeggen dat dit soort eten erg vers is. Laatstgenoemde boodschap legt niet de nadruk op 
een morele verantwoordelijkheid, maar het resultaat is hetzelfde. 
Het laten verkondigen van een boodschap door een bekend persoon, maakt mensen 
vaak sterker bewust van duurzaamheid. Dit alles liefst in samenwerking met de partners 
op de bestemming. 
 
Een praktische manier om klanten te laten zien hoe ze duurzaam kunnen reizen is het 
werken met een gedragscode. Deze vertaalt het algemene duurzaamheidsbeleid van 
een reisorganisatie in tips voor klanten. Er zijn algemene gedragscodes of gedragscodes 
specifiek afgestemd op activiteiten of bestemmingen. De gedragscode kan worden mee-
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gestuurd in het informatiepakket dat klanten voor hun vertrek krijgen of voor specifieke 
activiteiten op de bestemming zelf.  
 
 
8.2 Communiceren gedurende de gehele vakantiecyclus  
 
Communiceren over duurzaamheid kan in alle informatie die een reisorganisatie haar 
klanten geeft: advertenties, brochures, websites, teletekst, reisinformatie voor vertrek, 
tijdschriften en video’s in vliegtuigen, briefings op de  bestemming, welkomstbijeenkom-
sten, informatiepakketten, activiteitengidsen, enquêtes na afloop van de vakantie etc.  
 
Algemene informatie over duurzaam toerisme en het duurzaam toerisme beleid van de 
reisorganisatie dienen op een toegankelijke wijze naar de klant te worden gecommuni-
ceerd. Het beleid van de touroperator ten aanzien van bijvoorbeeld seksuele uitbuiting 
van kinderen wordt weergegeven met een standaardtekst op internet, in de reisgids en 
via andere communicatiemiddelen. Touroperators bevinden zich in de ideale positie om 
het gedrag van hun klanten in duurzame richting te veranderen: 
 
● Door voorafgaand aan het vertrek een juist beeld te 
scheppen van de bestemming en de lokale cultuur; 
 
● Door zaken rond duurzaamheid mee te geven bij  
   excursies; 
 
● Door na afloop van de reis een aantal zaken rond 
   duurzaamheid bij de consumenten weer in herinne 
  ring te brengen. 

 
Informatie over duurzaamheid kan de klant ertoe aanzetten zich meer verantwoord te 
gedragen terwijl hij/zij daar tegelijkertijd een goed gevoel bij heeft. De aard en inhoud 
van de communicatie hangt nauw samen met het moment binnen de reiscyclus. 

Voor de reservering 
Binnen het adverteerbeleid is respect voor de cultuur en het milieu op de bestemmingen 
het startpunt. Het is van groot belang dat brochures en andere vormen van communica-
tie een juist beeld geven van de bestemming. Dan pas kunnen klanten een goede keuze 
maken die aansluit bij hun interesses en behoeftes. De potentiële klant wordt geïnfor-
meerd over de verschillende vervoersmogelijkheden en de milieueffecten van ieder ver-
voermiddel. Gewezen wordt op de mogelijkheden van klimaatcompensatie, in het bijzon-
der voor vliegreizen. Gecertificeerde accommodaties en excursies krijgen extra aandacht 
in alle publicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van logo’s of 
andere manieren die duurzaamheid goed zichtbaar maken voor 
de klant. 
 
Bij de reservering 
Klimaatcompensatie op vrijwillige basis als mogelijkheid op-
nemen in de reservering- en betalingsprocedure. 
 
Na de reservering 
De reisdocumenten zijn voorzien van heldere informatie over het 
milieu en sociale kwesties op de bestemming. De consument 
krijgt informatie over de lokale openbaar-vervoer mogelijkheden. 
De klant wordt geïnformeerd over de regelgeving op de be-
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stemming ten aanzien van de in- en verkoop en export van historische en religieuze 
voorwerpen, cultureel erfgoed en voorwerpen gemaakt van bedreigde plant- en diersoor-
ten. Indien van toepassing ontvangen ze bij hun reispapieren de gedragsregels rond 
bijvoorbeeld het omgaan met dieren op safari’s, duurzaam snorkelen en duiken, en het 
juiste gedrag op cultureel gevoelige plaatsen. 
 
Op de bestemming 
De klant wordt geadviseerd gebruik te maken van lokale restaurants in plaats van uitslui-
tend die in hotels. Lokale kunstvoorwerpen (verantwoordelijk gemaakt) worden gepro-
moot. Reizigers worden gewezen op de beschikbare ‘duurzame’ excursies, excursies die 
de consument bewustmaakt van de lokale natuur en cultuur. Reizigers worden aange-
moedigd donaties te geven aan lokale liefdadigheidsinstellingen en initiatieven zoals op 
het terrein van biodiversiteit, natuurbescherming en sociale projecten. De reisbegeleider, 
hostess en de informatieboeken ter plekke spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Na de reis 
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de klanttevredenheid. Deze 
wordt structureel gemeten via enquêtes, maar ook via het monitoren van klachten. De 
gegevens kunnen worden doorgegeven aan de leveranciers, de lokale agent en de 
plaatselijke overheid. 
 
 
8.3 Acties / oplossingen  

Klantencommunicatie  

 

Titel Actie / Oplossing 

8.1 Bewustwording en gedragsverandering 

8.1.1 
Bedrijfsbeleid en be-
trokkenheid 

Het duurzaamheidsbeleid van de organisatie is toegankelijk voor de 
consument en het wordt op heldere wijze gecommuniceerd. 

8.1.2 
Communicatie be-
drijfsresultaten 

De bedrijfsresultaten t.a.v. het duurzaamheidsbeleid worden aan de 
consument gecommuniceerd. 

8.1.3 
Duurzaamheids –
informatie 

Consument wordt voorzien van informatie over duurzaamheid en 
duurzaam toerisme (bv. over passend gedrag t.a.v. de sociale om-
geving en het milieu gedurende hun reis, en hoe ze zelf een bijdra-
ge kunnen leveren). Dit kan bijvoorbeeld via internet, brochures 
en/of reisdocumenten. 

8.1.4 Bestemmingsinformatie 
Consument worden geïnformeerd over de milieu- en sociaal-
culturele aspecten van hun vakantiebestemming. 

8.1.5 Dieren attracties 
De klant ontvangt richtlijnen en/of gedragscodes voor attracties met 
(gevangen) dieren. 

8.1.6 Strand bestemmingen 
Informatie wordt verstrekt over gewenst gedrag/gedragscodes voor 
duurzaam stranDTOerisme (via bijvoorbeeld reisdocumenten). 

8.1.7 Zeedieren kijken 
De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode voor alle zee-
activiteiten zoals met walvissen, dolfijnen, schildpadden enz. 

8.1.8 Snorkelen en duiken 
De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode voor duurzaam 
snorkelen en -duiken. 
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8.1.9 Sportvissen 
De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode voor duurzame 
sportvisserij activiteiten. 

8.1.10 Cultureel erfgoed 
De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode over gepast 
gedrag in culturele bestemmingen. 

8.1.11 
Wildlife/natuur toeris-
me 

De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode over wildli-
fe/natuurtoerisme. 

8.1.12 
Inheemse en traditio-
nele culturen 

De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode voor ontmoe-
tingen met inheemse en traditionele culturen. 

8.1.13 Wintersport 
De klant ontvangt richtlijnen en/of een gedragscode voor duurzame 
wintersport activiteiten. 

8.1.14 Activiteiten 
De klant ontvangt algemene richtlijnen voor duurzaam gedrag en/of 
een gedragscode voor activiteiten. 

8.2 Communiceren gedurende de gehele vakantiecyclus 

 Voor de reservering  

8.2.1 Vervoersmogelijkheden 
Klanten worden geïnformeerd over verschillende vervoersmogelijk-
heden, de milieuaspecten ervan en over duurzame alternatieven. 

8.2.2 CO2 compensatie 
Klanten worden geïnformeerd over de CO2 compensatiemogelijk-
heden, in het bijzonder voor producten waar vervoer per vliegtuig is 
inbegrepen. 

8.2.3 
Indicatie  duurzame 
accommodaties en 
excursies 

Duurzame accommodaties en excursies (bv. producten met Traveli-
fe certificaat) krijgen extra aandacht door het gebruik van logo's of 
andere promotiemiddelen, zodat ze duidelijk herkenbaar worden 
voor de consument. 

8.2.4 Verboden souvenirs 

Klanten worden geïnformeerd over de wet- en regelgeving betref-
fende de verkoop en export van artikelen uit het historische en reli-
gieuze erfgoed, alsmede over artikelen vervaardigd van bedreigde 
plant- en diersoorten. 

 Op de bestemming  

8.2.5 Lokale restaurants 
De klanten worden gestimuleerd om de maaltijd ook in lokale res-
taurants te gebruiken, niet uitsluitend in de accommodaties. 

8.2.6 
Duurzame excursies 
en attracties 

Lokaal personeel en reisleiding maakt promotie voor (duurzame) 
lokale excursies en lokale producten. 

8.2.7 Giften 
Klanten worden aangemoedigd te doneren (via reisorganisaties) 
aan lokale liefdadigheid en duurzame  initiatieven (bv. natuurbe-
houd en sociale programma's). 

 
 

Na de reis  

8.2.8 Klanttevredenheid De klanttevredenheid wordt structureel gemeten. 

8.2.9 
Duurzaamheid en 
klanttevredenheid 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het klanttevredenhei-
donderzoek (incl. enquêtes, klachtafhandeling enz.). 
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9. Goede praktijkvoorbeelden 
 
Een lijst met goede praktijkvoorbeelden vind je op www.travelife.eu  onder My association – Extra 
information  

 


