
Strategische
transities
voor het sociaal
toerisme



2



3

Voorwoord

Het sociaal toerisme kent zijn ontstaan bij de invoering van de 
Wet op de betaalde vakantie in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Het sociaal toerisme kende een enorme groei in de daarop 
volgende jaren en nam toe aan belang in het gehele toeristische 
segment. Waar het accent voorheen lag op het sociale logiesaan-
bod, evolueerde het sociaal toerisme en stelde het meer en meer 
de verschillende doelgroepen centraal. 

De sector Toerisme voor Allen staat midden in de wereld in verandering 
en ziet de opportuniteiten die voor haar liggen. In een intens ver-
anderingstraject werden andere actoren betrokken om mee na te 
denken over een toekomst voor het sociaal toerisme. De kracht 
die ontstaan is binnen dit traject en die hierdoor ook verder werd 
vergroot, toont de mogelijkheden van een ambitieuze toekomst. 
Wat die allemaal kan inhouden, is terug te vinden in het voorlig-
gende rapport. Ik wens je veel leesplezier.

Michel Vandendriessche
Voorzitter stuurgroep veranderingstraject sociaal toerisme



4

Toerisme steunt op levende wortels. In Vlaanderen 
is vakantie een basisrecht voor iedereen. Er is 
geloof in de positieve effecten van vakantie en 
de wens dat iedereen die kan ervaren. Iemand 
die zich goed voelt in zijn vel, functioneert be-
ter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, kijkt 
positief naar de samenleving. Kwaliteitsvolle 
vakanties in ieders bereik brengen, is dus ook 
investeren in de open blik van toekomstige 
generaties en een verzekering voor onze sa-
menleving. Deze aandacht voor gelijkwaar-
digheid behoort tot het DNA van Vlaanderen. 
Dit wordt rijkelijk geïllustreerd door de boei-
ende geschiedenis van het sociaal toerisme in 
Vlaanderen.

We zien de wereld veranderen en ook het so-
ciaal toerisme. Het verblijfsaanbod won aan 
kwantiteit en kwaliteit; brandveiligheid en 
toegankelijkheid werden een norm. Gevestig-
de waarden in het aanbod sociaal toerisme 

bezinnen over doelgroepen en doelstellingen. 
Doelgroepen verschuiven, kinderarmoede en 
sociale ongelijkheid in Vlaanderen stijgen sterk. 
Steeds meer organisaties ontdekken de kracht 
van toerisme en leiden hun cliënten naar een 
daguitstap of vakantie. Ook de consument kiest 
bewuster en duurzamer. Sociaal ondernemer-
schap komt op de voorgrond: maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is geen randfeno-
meen meer. Vlaanderen wil zich onderscheiden 
van andere Europese regio’s via dit sociaal on-
dernemerschap en wil het recht op vrije tijd en 
toerisme waarmaken. 

Vanuit deze optiek bundelen Toerisme Vlaan-
deren en de sociaal-toeristische sector de 
krachten om met een gedragen actieplan een 
grootse toekomst voor het sociaal toerisme 
te garanderen als een gewaardeerde en grote 
speler binnen het grotere reguliere toeristische 
veld.

Peter De Wilde
Administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen
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INLEIDING
Toerisme wordt vaak beschouwd als een er-
varing die bijdraagt tot het algemeen welzijn. 
Deze bijdrage is vaak langduriger dan de va-
kantie zelf. Ze begint voor de vakantie van start 
gaat met het uitkijken, verlangen en aftellen 
naar de vertrekdag. Ze blijft nazinderen na de 
vakantie door de vele mooie herinneringen die 
vaak nog jaren later worden aangehaald. Van 
herinneringen en positieve ervaringen is bewe-
zen dat ze samenhangen met een positief zelf-
beeld en dat ze bijdragen tot het versterken 
van de fysieke en psychologische veerkracht 
van mensen. Door de eigenschap ‘veerkracht’ 
kan men flexibel met stressvolle situaties om-
gaan. Iemand met een veerkrachtige persoon-
lijkheid heeft het vermogen om vanuit moeilij-
ke en belastende situaties weer terug te veren. 

Dit geldt ook voor de sector van het sociaal 
toerisme zelf. In het verleden heeft deze zeer 

veel positieve ervaringen en ontwikkelingen 
doorstaan. Hierdoor is ze weerbaarder gewor-
den dan voorheen en klaar voor een frisse, ver-
nieuwende toekomst. 

Een betaalbaar en gediversifieerd vakantieaan-
bod, vrij van praktische, financiële en mentale 
drempels, is een uitdaging die niet uit de weg 
gegaan wordt. Het ‘alles of niets scenario’ door 
de confrontatie met drempels om op vakan-
tie te gaan, moet aangepakt worden. De fo-
cus komt te liggen op voldoende omkadering 
zodat elke vakantie een succeservaring wordt. 
Daarnaast is een belangrijke taak weggelegd 
in het professionaliseren van de sector van het 
sociaal toerisme en het optimaliseren van haar 
imago.  

Door de wijzigende samenleving en het toe-
nemende belang van maatschappelijk verant-
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woord ondernemen, wilde ook de sector van het sociaal toerisme niet achterop hinken. Reeds in 
november 2013 initieerde en faciliteerde Toerisme Vlaanderen de start van een vernieuwingstra-
ject. Dit traject loopt medio 2015 nog volop en heeft ook ondersteunende informatie opgeleverd 
die beleidsmakers geholpen heeft bij de opmaak van de nodige plannen.

DIGITALISERING 2014 
+23% INTERNETGEBRUIKERS

+12% SOCIALE MEDIAGEBRUIKERS

TOP-3 PRIORITEIT VOOR
34% IN 2010  49% IN 2014

DEMOCRATISERING + INNOVATIE
= MEER CONCURRENTIE

Uber

Airbnb

Crowdsourcing

DUURZAAM ONDERNEMEN

ECONOMIE

Door de nieuwe aanpak - hier verder beschreven - worden keuzes gemaakt 
om de participatiegraad van Vlamingen te verhogen en om de toekomst van 
het sociaal toerisme samen vorm te geven op lange termijn en haar zicht-
baarheid en aandeel binnen het toerismeveld blijvend te verhogen.



8

GESCHIEDENIS VAN HET 
SOCIAAL TOERISME

1906
De verplichte zondagsrust wordt 
ingevoerd.

1920 > 1935
Bedrijven als Minerva en Gevaert nemen het voortouw. Ze geven ook hun 
lagere bedienden en arbeiders betaald vakantie.

1936
De vakbonden vieren feest. Het recht 
op vakantie wordt officieel erkend, 
zowel in België als in tal van andere 
Europese landen. Alle werknemers 
krijgen betaalde vakantiedagen en 
de kans eens te ontsnappen aan de 
sleur van de harde realiteit van elke 
dag. Hier ligt de basis van het soci-
aal toerisme. 

Maar de arbeiders staan niet echt te 
springen om op vakantie te vertrek-
ken. De overheid richt een ministe-
rie arbeidersvakantie op. Er blijken 
ook geen gebouwen te zijn om hen 
op te vangen. De overheid richt de 
‘vzw Arbeidersvakantie’ op.

1948
Het recht op vakantie wint niet alleen aan terrein in Vlaanderen, maar ook 
in de rest van de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog spreken heel veel 
landen af welke mensenrechten er moeten gewaarborgd worden opdat ie-
dereen op een meer veilig manier kan leven. De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens wordt herzien en verzameld in 30 artikelen.  Voor 
het eerst krijgt ‘ontspanning’ daarin een respectabele plaats. 

Voor het sociaal toerisme is het meest belangrijke het ‘artikel 24’:

1900 1910 1920 1930 1940

1906
ZONDAGSRUST

1920 > 1935
LAGERE BEDIENDEN EN ARBEIDERS 

BETAALDE VAKANTIE

1936
RECHT 

OP VAKANTIE

1948
UNIVERSELE 

VERKLARING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS

ARTIKEL 24

“Eenieder heeft recht op rust en 
op eigen vrije tijd, met inbegrip van 

een redelijke beperking van de 
arbeidstijd, en op periodieke vakanties 

met behoud van loon.”

ARTIKEL 24
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1999
IEDEREEN HET RECHT 
HEEFT OM TE REIZEN

1950
In de naoorlogse jaren kenden de 
vakantiecentra voor sociaal toeris-
me aan de kust hun gloriedagen. De 
periode van economische groei was 
een periode van hard werken, maar 
voor vakantie had de gemiddelde 
Belg weinig tijd en beperkte midde-
len. Sociale vakanties werden door 
de overheid gesubsidieerd en meer 
en meer vakantiehuizen zagen het 
levenslicht. Door hun succes durven 
sociale organisaties niet enkel in 
het binnen- maar ook naar bestem-
mingen in het buitenland kijken.

1936 > 1950
De vakbonden merken dat ze de arbeiders op weg moeten helpen om op 
vakantie te gaan. Voor arbeiders bestond er geen andere betaalbare infra-
structuur. In de geest van de tijd bouwt elke politieke zuil zijn eigen centra. 
De overheid subsidieert de bouw van vakantiehuizen, waar arbeiders aan 
een betaalbare prijs kunnen genieten van een weekje aan de kust. 

Een eerste vakantie-ervaring was meestal een georganiseerde groepsva-
kanties in grote vakantieverblijven. Zowel het transport als de activiteiten 
worden voor hen georganiseerd. Het sociaal toerisme in België is daarmee 
uit de startblokken. 

In deze periode ontstaan ook de Reisspaarkassen, waarin elke maand een 
deel van het schamele arbeidersloon gestort wordt. In de zomer worden die 
centen omgezet in goedkope treintickets, hotelcheques of inkomkaartjes.

1950 1960 1970 1980 1990

1936 > 1950
BOUW VAN VAKANTIEHUIZEN
REISSPAARKASSEN

1950
VLAAMS COMMISSARIAAT –GENERAAL 
VOOR TOERISME WORDT OPGERICHT

1960 > 1990
BUITENLANDSE REIZEN 

DEMOCRATISERING VAN 
VAKANTIE

1984
VLAAMS COMMISSA-
RIAAT-GENERAAL VOOR 
TOERISME WORDT 
OPGERICHT. 

1995
TOERISME 
VLAANDEREN IS 
OPGERICHT

1990
VAKANTIEVERBLIJVEN 

VOOR SOCIAAL TOERISME 
KRIJGEN HET MOEILIJK 
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1960 > 1990
De maatschappij kende voortdurende veranderingen en vooruitgang. Een groot aantal Belgen werd 
meer vermogend en wilde weg van de sociaal gekleurde vakantiecentra. Ze willen niet meer in groep, 
maar met hun gezin op vakantie. Door het alsmaar goedkoper worden van buitenlandse reizen, is 
Vlaanderen te klein geworden. Vakantiegangers verkennen het commerciële circuit en vinden hun 
weg van sociaal toerisme naar ‘regulier’ toerisme. De democratisering van vakantie is een feit. 

Maar niet iedereen zat op de boot van de financiële vooruitgang en een aanzienlijke groep bleef 
achter, ook op het gebied van toerisme. In 1980 komt er een nieuw subsidiebesluit voor sociaal-toe-
ristische investeringsprojecten, waar de focus verschuift naar jeugdherbergen en kampeerterreinen. 

1984
Het Vlaams Commissariaat - 
Generaal voor toerisme wordt 
opgericht. Het krijgt de taak 
om toerisme en vrijetijdsbeste-
ding te bevorderen en te orga-
niseren. In het takenpakket is 
er ook veel aandacht voor het 
sociaal toerisme.

1990
De oorspronkelijke doelstelling van het sociaal toerisme lijkt voor-
bijgestreefd: de meeste arbeiders hebben geleerd om op vakan-
tie te gaan. De vakantieverblijven voor sociaal toerisme krijgen 
het moeilijk door het opdrogen van enkele subsidiebronnen. Het 
verlagen van de prijs helpt niet in tijden van zware concurrentie 
van het low-budgetaanbod van de commerciële sector. Ze zoeken 
alternatieve financieringsbronnen en ze blijven bestaan. De centra 
worden toegankelijk voor iedereen en de doelgroep wordt meer 
verscheiden. 

Steeds meer Vlamingen kunnen meer dan één keer per jaar op 
vakantie.

1995
Het Commissariaat-Generaal voor 
toerisme krijgt een nieuwe 
naam: Toerisme Vlaanderen is 
opgericht. 

1999
De wereldorganisatie voor Toerisme tekent op 1 oktober een ver-
drag waarin ze verklaren dat iedereen het recht heeft om te reizen 
en andere landen te leren kennen.
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2001
Er zijn nog steeds mensen in ons 
land die niet op vakantie kunnen 
gaan. Voor hen wordt het Steun-
punt Vakantieparticipatie en het 
Infopunt Toegankelijk Reizen op-
gericht. Het Steunpunt Vakan-
tieparticipatie (zie verder) wil de 
toeristische sector aansporen om 
inspanningen te leveren voor maat-
schappelijk kwetsbare groepen. Het 
Infopunt Toegankelijkheid is gericht 
op mensen met een beperking en 
geeft vooral informatie over de toe-
gankelijkheid van het toeristisch 
aanbod.

2003
Het beleid is overtuigd van de po-
sitieve effecten van vakantie in de 
strijd tegen armoede en uitsluiting. 
Een nieuw decreet ‘Toerisme voor 
Allen’ (zie verder) legt vanaf nu de 
focus op verschillende doelgroepen 
die nog onvoldoende op vakantie 
kunnen:  mensen in armoede, per-
sonen met een beperking, kinderen 
en jongeren, bejaarden en één-ou-
dergezinnen. Vakantieverblijven en 
organisaties die zich inspannen 
voor sociaal toerisme krijgen vanaf 
nu rechtstreekse erkenning en on-
dersteuning. 

2005
Het beleid neemt vakantie op in 
de strijd tegen armoede en uitslui-
ting. Het Vlaams Actieplan Armoe-
debestrijding (VAPA) verzamelt alle 
inspanningen die de verschillende 
beleidsdomeinen opnemen in het 
kader van armoedebestrijding. 

Toerisme Vlaanderen bouwt het 
Steunpunt Vakantieparticipatie 
verder uit.

2001
OPRICHTING:

STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPATIE
EN TOEGANKELIJK REIZEN

2005
BELEID NEEMT VAKANTIE OP IN DE STRIJD 
TEGEN ARMOEDE EN UITSLUITING

2003
NIEUW DECREET 

TOERISME VOOR ALLEN 

2008
INVOERING VAN EEN GECONTROLEERD 
LABEL A EN A+ 

2013
START TRANSITIETRAJECT 

2013
Start transitietraject voor het 
sociaal toerisme.

2008
Invoering van een gecontroleerd label A en A+ in functie van 
toegankelijkheid.

Het label A+ betekent dat het vakantieverblijf positief (+) 
scoort op de essentiële onderdelen (*). Het voldoet aan 
strenge toegankelijkheidsnormen en is op comfortabele en 
zelfstandige wijze toegankelijk.

Het label A betekent dat we het vakantieverblijf als ba-
sistoegankelijk beschouwen. Voor de meeste mensen met 
een beperkte mobiliteit is dit bruikbaar, maar mogelijk is 
extra inspanning of een helper nodig.

2000 2010

A

A+
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De sector van het sociaal toerisme in Vlaanderen krijgt een eigen decreet “Toerisme voor Allen” in 
2003 ter vervanging van een koninklijk besluit van 1980. Het speelt in op de veranderende maat-
schappelijke context en geeft een nieuwe invulling aan het sociaal toerisme. “Toerisme voor Allen” 
verwijst naar een niet-commerciële vorm van toerisme en recreatie, waar andere doelstellin-
gen centraal staan dan de organisatie van louter economische activiteiten. Enerzijds werd gekozen 
voor een doelgroepgerichte benadering om de vakantiebeleving van specifieke doelgroepen 
te ondersteunen. Anderzijds houdt “Toerisme voor Allen” een nieuwe benadering in voor het 
ondersteunen van de organisaties en verblijven die zich richten op deze doelgroepen.

1 / Vlaams decreet ‘Toerisme voor Allen’

Door de jaren heen is het aan-
bod van de erkende logies uit-
gegroeid tot 587 met een totale 
capaciteit van meer dan 45.000 
bedden. Het aantal overnachtin-
gen in deze Toerisme voor Allen 
logies loopt op tot meer dan 
4,5 miljoen per jaar. Binnen het 
decreet wordt er specifieke aan-
dacht besteed aan logies met 
een grote(re) toegankelijkheid en 
zorg. Hiervoor werden in bepaal-
de jaren door Toerisme Vlaande-
ren specifieke budgetten ingezet 
om de nodige aanpassingswer-
ken te kunnen volbrengen.

ERKENNINGEN TOERISME 
VOOR ALLEN 2014TOTAAL 

587

30 31 33 35 44
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BEDDENCAPACITEIT 
TOERISME VOOR ALLEN 2014

SPECIFIEKE 
ACCOMMODATIE 2014

TOTAAL 

47.960

Sociale vakantielogies blijven een belangrijk element in het toerisme in Vlaanderen: in 2014 werden 
er 4,65 miljoen overnachtingen gerealiseerd, wat goed is voor 17,5 % van alle overnachtingen in 
datzelfde jaar in Vlaanderen. 

TOTAAL 

208
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Via verschillende bijkomende besluiten werd vastgelegd hoe de erkenning en de financiële on-
dersteuning geregeld kon worden. Hierbij werden – zoals opgetekend in hun heroriënteringsnota 
- managementondersteuningspunten opgericht om visie en innovatieve producten te ont-
wikkelen en de verblijven die onder hun beheer vallen te ondersteunen op vlak van vorming 
en marketing. Ze moeten minimum ondersteuning bieden aan vier erkende Toerisme voor Al-
len-verblijven en in dit verband volgende zaken realiseren:

- Het personeel van de verblijven vormen
- Het management van de verblijven begeleiden
- Nieuwe toeristische producten ontwikkelen
- Het profiel van specifieke doelgroepen onderzoeken
- De markt onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de in het decreet ‘Toerisme voor Allen’ 

vermelde doelgroepen
- Maatregelen nemen in het kader van internationaal toerisme
- De verdere vakantiebeleving van de in het decreet ‘Toerisme voor Allen’ vermelde doelgroep 

stimuleren

Momenteel zijn er 10 erkende managementondersteuningspunten. Zij bieden reeds jarenlang 
een kwaliteitsvolle ondersteuning aan de aangesloten verblijven Toerisme voor Allen. Sinds 2004 
worden de managementondersteuningspunten daarvoor gesubsidieerd door Toerisme Vlaan-
deren, met een personeelssubsidie enerzijds, met een werkingssubsidie anderzijds. Ze bouwden 
samen met hun aangesloten verblijven een grote expertise op en ontwikkelden nieuwe stimuli 
omtrent het ontvangen van mensen/groepen die drempels ondervinden om op vakantie te gaan. 
Een belangrijk deel van de overnachtingen via het Steunpunt Vakantieparticipatie werd boven-
dien gerealiseerd door logies die aangesloten zijn bij een managementsondersteuningspunt.

INFRASTRUCTUURSUBSIDIES 
TOERISME VOOR ALLEN
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ENKELE EXTRA CIJFERS OMTRENT TOERISME VOOR ALLEN:

28% van het totaal aantal bedden in toeris-
me heeft een erkenning Toerisme voor Allen; 
aan de kust loopt dit op tot 66%

10% van de verblijven met een erkenning Toe-
risme voor Allen is gericht op volwassenenlo-
gies

CIJFERS VOOR MANAGEMENTONDERSTEUNINGSPUNTEN: 

28% 10%

Daarnaast werden met dit decreet ook sociaal-toeristische verenigingen erkend in functie 
van het aanwenden van subsidies om georganiseerde vakanties voor doelgroepen mogelijk 
te maken. De verenigingen bereikten 4.458 vakantiegangers in 2014 en hadden een budget van 
770.000 euro ter beschikking voor het inrichten van deze vakantiekampen. 

20% VAN DE VERBLIJVEN 
MET EEN ERKENNING TOERISME 
VOOR ALLEN ZIJN AANGESLOTEN 
BIJ EEN MANAGEMENTSONDER-

STEUNINGSPUNT

30% VAN DE 
TOTALE BEDDENCAPACITEIT 

MEER DAN 1.000 
VOLTIJDSE WERKKRACHTEN 

TEWERKGESTELD

LOONMASSA: 
30.000.000 euro

OMZET:  
55.000.000 euro

AANTAL SOCIAAL-TOERISTISCHE 
VERENIGINGEN

RAMING VAKANTIEGANGERS 
SOCIAAL-TOERISTISCHE VERENIGINGEN

ANIMATIESUBSIDIES SOCIAAL-TOERISTISCHE 
VERENIGINGEN
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Sinds 2001 heeft Toerisme Vlaanderen een Infopunt Toegankelijk Reizen. Dit groeide uit een samen-
werking met verschillende organisaties en diensten van en voor mensen met een beperking. De 
opdracht bestaat erin de ontbrekende informatie over reizen met een beperking aan te vullen en 
richt zich op twee doelgroepen:

2 / Het Infopunt Toegankelijk reizen

Als vakantiemaker in Vlaanderen kun 
je bij het Infopunt onder meer terecht 
voor achtergrondinformatie over 
toegankelijkheid, premiemogelijk-
heden en richtlijnen voor toe-
gankelijkheidsaanpassingen. Het 
Infopunt speelt dan ook een cruciale rol 
in de sensibilisering van de toeristische 
sector.

Reizigers met een beperking en 
ouderen vinden bij het Infopunt zorg-
vuldig verzamelde informatie over de 
toegankelijkheid van diverse vakan-
tiebestemmingen. Zij mogen van het 
Infopunt betrouwbare informatie 
verwachten, op maat van hun persoon-
lijke vereisten. Het Infopunt is echter 
geen reisagent: het bezorgt de nodige 
informatie, maar laat de praktische rea-
lisatie aan de reiziger.

In 2012 werd beslist om het Infopunt Toegankelijkheid te integreren in de werking van VISITFLANDERS.
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In 2001 werd het Steunpunt Vakantieparticipatie opgericht door de Vlaamse overheid. Die wilde 
investeren in het waarmaken van het recht op vakantie voor iedereen. Het Steunpunt richt zich 
voornamelijk op de doelgroep van mensen die in armoede leven. De Europese ‘armoedegrens’ 
geldt hier als norm en ook mensen met een RVV-statuut (rechthebbenden op de verhoogde verze-
keringstegemoetkoming; het vroegere OMNIO-statuut) komen in aanmerking. 

3 / Het Steunpunt 
 Vakantieparticipatie

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een 
platform binnen Toerisme Vlaanderen dat het 
netwerk vakantieparticipatie faciliteert. Het 
werkt in het wettelijke kader van het decreet 
‘Toerisme voor Allen’. Het speelt in op de veran-
derende maatschappelijke context en geeft een 
gedeeltelijke nieuwe invulling aan het sociaal 
toerisme. Het Steunpunt Vakantieparticipatie 
wordt verder omkaderd door het Vlaams re-
geerakkoord en de bijhorende beleidsnota toe-
risme (2014-2019), het Vlaams actieplan armoede 
bestrijding (VAPA) en horizontale beleidsplan-
nen zoals jeugd, gelijke kansen en ouderen.

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een uniek 
concept in Europa – en bij uitbreiding de hele 
wereld – om vakantie mogelijk te maken voor 
iedereen. Het Steunpunt Vakantieparticipatie 
is geen begeleidingsdienst, maar een part-
nernetwerk dat expertise, goodwill en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid samenbrengt 
om het recht op vakantie voor alle Vlamingen 
te realiseren. Op het kruispunt tussen vraag en 
aanbod wordt persoonlijke dienstverlening 
geboden aan de Vlaming en alle partners. De 
dienstverlening gebeurt op maat, maar is geen 
hulpverlening. Sociale organisaties kennen de 
mensen die op vakantie of daguitstap willen en 
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kunnen hun situatie inschatten. Een vakantieganger moet voor een vakantieaanvraag niet op-
nieuw zijn verhaal doen of inkomsten aantonen. Er is vertrouwen in de sociale organisaties voor 
begeleiding en screening van de vakantiegangers. De sociale organisaties bieden de vakantieganger 
ondersteuning bij het invullen van de formulieren, het voorbereiden van de vakantie,... Mensen kun-
nen ook rechtstreeks intekenen op het aanbod. Het Steunpunt Vakantieparticipatie werkt samen 
met meer dan 1.500 sociale organisaties in Vlaanderen: OCMW ’s, vrijwilligersorganisaties en vereni-
gingen die een brede waaier aan doelgroepen bereiken. Deze organisaties communiceren over het 
aanbod met mogelijke vakantiegangers in hun klantengroep of ledenbestand via vakantiegidsen en 
www.vakantieparticipatie.be. 

Vakantie geeft mensen een psychologisch duwtje in de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. 
Vakantie bevordert de gezondheid, versterkt de familiebanden en vergroot sociale netwerken. Na 
een vakantie staan mensen positiever in het leven en hebben ze meer zelfvertrouwen.

Het Steunpunt Vakantieparticipatie bereikte 123.101 vakantie-
gangers voor een daguitstap of vakantie in 2014. Naast de 
meer dan 1.500 lidorganisaties zijn er ook 560 toeristische 
partners aangesloten.

AANTAL SOCIALE LIDORGANISATIES
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Om het recht op vakantie kracht bij te zetten en meer lokaal aanwezig te zijn op de werkvloer, 
werd er de laatste jaren ook sterk ingezet op het opstarten en uitbouwen van Rap-Op-Stapkantoren. In 
deze reisbureaus voor mensen met een financiële drempel, is het erg makkelijk om binnen te sprin-
gen zonder er een stigmatiserend gevoel aan over te houden. De inrichting van deze kantoortjes 
gebeurt grotendeels met de hulp van verschillende organisaties ‘te velde’ en worden vaak gerund 
door vrijwilligers. Reeds vanaf het begin van de uitbouw van deze kantoren, bleken ze een groot 
succes voor de doelgroep.

AANTAL VAKANTIEGANGERS 
STEUNPUNT VAKANTIE-
PARTICIPATIE 2014 
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4 / Beleidsnota 2014-2019

Een sector is ook gebonden aan de gangbare wetmatigheden die gelden in Vlaan-
deren. Naast het decreet ‘Toerisme voor Allen’, bepaalt elke regeerperiode ook 
haar prioriteiten in een specifieke beleidsnota. In het kader van het sociaal toe-
risme streeft de beleidsnota van minister van Toerisme, Ben Weyts, ernaar om 
toerisme binnen het bereik van elke Vlaming te brengen. 

De minister wil een aanbod voorzien voor elke leeftijd, voor elke beurs, 
voor elke Vlaming, met of zonder beperking. Naast een reeds bestaande 
doelgroepfocus, worden voor de toekomst meer feitelijke drempels onderzocht, 
gedetecteerd en in kaart gebracht. Het Steunpunt Vakantieparticipatie neemt 
deze specifieke opdracht voor haar rekening en formuleert oplossingen voor het 
geïntegreerd aanpakken van alle mogelijke vakantiedrempels voor Vlamingen. 

Mensen met specifieke vakantiedrempels vormen een belangrijke economische 
markt die opportuniteiten biedt voor toeristische ondernemers in functie van 
een meer gediversifieerd aanbod, een seizoensverlenging en een inkomsten-
verhoging. Een belangrijke focus ligt hierbij op het familievriendelijk maken van 
de toeristische keten, in het bijzondere voor het multi-generationele reizen. Extra 
aandacht gaat hierbij uit naar een gepast promotiebeleid voor buitenlandse 
bezoekers met kinderen. In deze internationale promotie worden ook de bestaan-
de jeugdverblijven mee opgenomen, al wordt ook ingespeeld op hun potentieel 
voor binnenlandse school- en groepsreizen.

Het netwerk van het Steunpunt Vakantieparticipatie wordt gemaximaliseerd.

Het decreet ‘Toerisme voor Allen’ wordt in het kader van een evaluatie onder de 
loep genomen om beter af te kunnen stemmen met het logiesdecreet en 
tot een meer markt-corrigerend beleid te kunnen komen. Deze afstemming wil 
veel aandacht besteden aan de subsidies, steeds met prioritaire aandacht voor 
toegankelijkheid, zorg en kindvriendelijkheid. 

De bestaande overeenkomsten met de managementondersteuningspunten 
worden geheroriënteerd, hun expertise maximaal gevaloriseerd. De regelge-
ving voor sociaal-toeristische verenigingen en haar subsidiëring worden sterk 
vereenvoudigd. 

21
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SCHETS PARTICIPATIEF 
TRANSITIETRAJECT 
SOCIAAL TOERISME
Door de nood aan een grotere profilering en de veranderende verwachtingen van de overheid en 
de samenleving, wilde de sector van het sociaal toerisme haar eigen toekomst een vernieuwend 
elan geven. Tijdens het Forum Toerisme voor Allen van november 2013, werd een kick-off gegeven 
voor de opstart van een participatief transitietraject. De keuze voor het opstarten van een project-
structuur rond dit transitietraject lag voor de hand, omdat de veranderingen zich voornamelijk in 
de sector zelf zullen afspelen.  

ORGANISATIE WIE?

BEVOEGDHEDEN

VOORSTELLEN 
FORMULEREN

ADVISEREN/ 
BIJSTUREN

BESLISSINGEN 
NEMEN

PROJECTSPONSOR TOERISME 
VLAANDEREN PETER DE WILDE (X) X X

PROJECTLEIDER TOERISME 
VLAANDEREN

JEROEN 
MARIJSSE X X X

WERKGROEP* TOERISME 
VLAANDEREN

MARIANNE 
SCHAPMANS, 
JEROEN MARIJSSE, 
JENS DILS

X X X

STUURGROEP TOERISME 
VLAANDEREN

MARIANNE SCHAP-
MANS, 
KATRIEN MAMPAEY, 
JAN VAN PRAET, 
JEROEN MARIJSSE, 
JENS DILS

(X) X X
PASAR MICHEL 

VANDENDRIESSCHE

CENTRUM 
JEUGD-TOERISME 
VZW (CJT)

FREDERIK 
VERCAMMEN

HOEVE JADOUL DOMINIQUE GIELEN

HORIZONT VZW EDDY BEUTEN

FOCUSGROEP VERSCHILLENDE WERKGROEPEN KOMEN 
SAMEN OM DE STRATEGISCHE DOEL-
STELLINGEN TE OPERATIONALISEREN 

X X

KLANKBORD-
GROEP FORUM TVA X
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Om participatie en inspraak te verzekeren, fungeerde het Forum Toerisme voor Allen als klank-
bordgroep. Het proces werd gedirigeerd door een stuurgroep, die samengesteld was uit diverse 
actoren uit het werkveld en medewerkers van Toerisme Vlaanderen, die veel uitvoerende en coör-
dinerende taken op zich namen.

Op het einde van het traject werd het opgemaakte transitieplan gepresenteerd op het Forum 
Toerisme voor Allen van 26 juni 2015. Dit plan werd op het Forum goedgekeurd. Door de wijze 
waarop het tot stand is gekomen en de procedures die gevolgd werden, is dit een participatief 
opgesteld plan geworden waarvan de hele sector eigenaar is. Het Steunpunt Vakantieparticipatie 
(en dus Toerisme Vlaanderen) is één van de actoren die achter dit plan - en haar uitvoering - staat.

Om meteen aan de slag te kunnen, werden in 
maart 2014 zo veel mogelijk stakeholders sa-
mengeroepen in focusgroepen op verschillende 
locaties in Vlaanderen om de eerste ideeën 
voor de toekomst aan te reiken.

In totaal 85 deelnemers uit diverse sectoren 
binnen het sociaal toerisme bogen zich over de 
centrale vraag: ‘wat maakt een initiatief tot 
sociaal toerisme?’. 

Aan de hand van scenario’s, onder leiding van 
Dr. Lynn Minnaert (professor en onderzoeker bij 
de Universiteit van New York), kwamen de ge-
sprekken tot stand.  Er kwam een uitgebreid 
gamma aan scenario’s aan bod waarbij stellin-
gen geponeerd werden om meer tot de kern 
van de zaak te komen: zijn dit voorbeelden van 
sociaal toerisme of niet? En waarom? 

1 / Focusgroepen 
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Voorbeelden van stellingen die stof deden opwaaien over de inhoud van sociaal 
toerisme en voor een doordachte analyse en bespreking zorgden:

- Easy Jet en Ryan Air maken 
mogelijk dat mensen voor 
weinig geld toch kunnen vlie-
gen

- Euro Lines voorziet bussen 
voor 3 euro naar Londen

- Een hotel biedt glutenvrije 
maaltijden aan

- Een school organiseert 
zeeklassen voor wie het kan 
betalen

- Alle jeugdbewegingskampen 
zijn sociaal toerisme

- Een private ondernemer die 
een zorghotel bouwt aan de 

kust. De kamers worden aan 
markttarief geprijsd

- Een vrijwilligersorganisatie 
die een inzamelactie organi-
seert en daarmee een week-
endje CenterParcs betaalt 
voor tienermoeders

- Een private tour operator 
die een deel van haar winst 
afstaat aan een liefdadig-
heidsorganisatie in Ethiopië 

- Een luxueus vakantieverblijf 
uitgebaat door een mutua-
liteit, dat voor de overgrote 
meerderheid klanten uit de 
hogere middenklasse aantrekt 

- De zoo die tickets aan gere-
duceerd tarief aanbiedt aan 
het Steunpunt 

- Een groepsverblijf in de Ar-
dennen uitgebaat door een 
vakbond, met gereduceerde 
tarieven voor vakbondsleden 

- Een pretpark dat special kor-
tingen aanbiedt voor families 
met meer dan drie kinderen 

- Een vakantieverblijf dat in 
doorgedreven sociale te-
werkstelling voorziet met als 
doelpubliek zakentoeristen  

De opgeborrelde ideeën werden in een open en dynamische sfeer onderling besproken en bediscus-
sieerd. Dit gaf een aanzet tot een verschuiving in en het opstellen van een nieuw begrippenkader. 

Met dit begrippenkader als basis, werden sterke fundamenten gelegd om verder te werken in de 
nakende tweedaagse. 

SOCIAAL TOERISME IS EEN PROCES 
DAT EEN TOERISTISCHE ACTIVITEIT FACILITEERT DIE:

een sociale meerwaarde biedt • meer dan één drempel tot 
vakantieparticipatie gelijktijdig wegwerkt • vertrekt vanuit de 
noden van de doelgroep/klanten vanuit een totaalbenadering 

• de doelgroepen resultaatsgericht bereikt
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De uitkomsten van deze focusgroepen werden 
diepgaander onderzocht tijdens een tweedaag-
se aan de kust waar grotendeels dezelfde sta-
keholders aan deelnamen als in de eerste fase. 

In samenwerking met een consultant werd een 
intens en vullend programma opgesteld om 
met een volledige invulling van een begrippen-
kader te kunnen eindigen. Reeds de eerste dag 
diende het proces op een ander spoor gezet 
te worden. De uit elkaar liggende achter-
gronden en visienuances van de verschillen-
de deelnemers werden immers voor het eerst 
in de geschiedenis van het sociaal toerisme zo 
uitgebreid besproken en kwamen duidelijk naar 
voren. In plaats van deze wijziging van het pro-

gramma als een afremming van het proces te 
zien, werd dit momentum aangewend om tot 
een nog meer gefundeerd en doorsproken beeld 
op het sociaal toerisme te komen. In consensus 
kwam de groep tot een gedragen omschrij-
ving van het ‘sociaal toerisme’ (zie verder), 
die een sterke basis vormt voor een duurzame 
toekomst.

Als uitgangsbasis voor het verdere verloop van 
de tweedaagse, bepaalde de groep de ambi-
ties die het sociaal toerisme zich wenst voor te 
houden naar de toekomst. Deze elf geformu-
leerde ambities  werden via enkele werk-
groepen verder uitgewerkt en van nader 
bestudeerd. 

2 / Tweedaagse  
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1. Hoe kunnen we het imago van de sector optimaliseren? 
2. Hoe kunnen we samenwerking uitbouwen met complementaire en potentiële partners? 
3. Hoe kunnen we professionaliseren en continu kennis delen door de uitbouw van een kennisplat-

form? 
4. Hoe zorgen we dat het sociaal toerisme zowel outgoing als incoming wordt? 
5. Welke plaatsen geven we aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 
6. Hoe vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor het recht op vakantie voor iedereen? 
7. Hoe zorgen we dat de vraagzijde de zin van vakantie vat? 
8. Hoe kunnen we voldoende omkadering bieden zodat elke vakantie een succeservaring wordt? 
9. Hoe kunnen we weggaan van het alles of niets scenario in het wegwerken van drempels? 
10. Hoe zoeken we naar raakpunten in het flankerend beleid? 
11. Inclusief waar het kan, exclusief waar nodig!

De intense samenwerking tijdens de tweedaagse resulteerde naast de omschrijving in een degelijke 
verkenning van goede praktijkvoorbeelden en het beschrijven van nieuwe oplossingen en moge-
lijkheden. 

3 / Werklabo’s  

Vanaf november 2014 werd er opnieuw verder 
gewerkt op de resultaten uit de tweedaagse. 
Om diepgaandere informatie te bekomen om 
het strategische transitieplan op te stellen, wer-
den in het voorjaar van 2015 werklabo’s georga-
niseerd. Maar liefst 79 mensen namen deel aan 
dit proces. 

Opnieuw verzamelde Toerisme Vlaanderen ver-
schillende deelnemers in enkele grote steden in 
Vlaanderen en Brussel. De werklabo’s vertrok-
ken vanuit de centrale vraagstelling: “Jouw 
organisatie is een schakel in de vakantie-
keten. Hoe verbinden we de verschillende 
schakels van de vakantieketen om het doel 
‘iedereen verdient vakantie’ te bereiken?”. 

Deze vraagstelling riep verschillende andere 
vragen en antwoorden op. Deze werden vooraf 
voorbereid door groepjes van gemiddeld twee 
à drie deelnemers. De antwoorden werden ple-
nair besproken en geclusterd tot enkele grote 
thema’s. Ondersteund door de methodiek ‘we-
reldcafé’ werden deze thema’s in een tweede 
ronde geponeerd en zochten grotere groepen 
naar creatieve bestaande of mogelijk nieuwe 
oplossingen. 

Alle verzamelde informatie en ideeën werden 
inhoudelijk verwerkt tot het voorliggende 
plan met strategische en operationele doel-
stellingen. 
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4 / Resultaten  

VOLGENDE RESULTATEN ZIJN VOOR TE LEGGEN 
UIT ALLE WERKMOMENTEN:

BEGRIPPENKADER 
VOOR HET 

SOCIAAL TOERISME

OMSCHRIJVING VOOR 
SOCIAAL TOERISME

STRATEGISCH TRANSITIEPLAN

NOVEMBER 2013
KICK-OFF 
TRANSITIETRAJECT 
OP FORUM TVA

MAART 2014
FOCUSGROEPEN 
TRANSITIETRAJECT

APRIL 2014
TWEEDAAGSE TRANSITIETRAJECT

MEMORANDUM 
TOERISME VLAANDEREN

JUNI 2014
GEVOLGEN NIEUWE OMSCHRIJVING 
SOCIAAL TOERISME IN KAART 
BRENGEN OP HET FORUM TVA

2014

2014  2019
BELEIDSNOTA MINISTER 

VAN TOERISME

SEPTEMBER 2014
VOORLEGGEN TUSSENTIJDSE 

RESULTATEN AAN KABINET 
TOERISME

NOVEMBER 2014
BEKRACHTIGEN 
TRANSITIELIJNEN 
DOOR FORUM TVA

2015

2016

FEBRUARI 2015
WERKLABO’S 
IN VLAANDEREN

MAART 2015
BEKRACHTIGEN 
STRATEGISCHE EN 
OPERATIONELE 
DOELSTELLINGEN DOOR 
FORUM TVA

APRIL 2015
UPDATE 
TRANSITIETRAJECT 
AAN KABINET 
TOERISME

JUNI 2015
VOORSTELLING EN 
CONSOLIDATIE 
CONCEPTNOTA 
TRANSITIEPLAN DOOR 
FORUM TVA

SEPTEMBER 2015
CONCEPTNOTA 
TRANSITIEPLAN OP KABINET TOERISME

JANUARI 2016
START UITVOERING 
TRANSITIEPLAN

VAKANTIEKETEN

TRANSITIELIJNEN

UITVOERENDE STRUCTUREN
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5 / Omschrijving sociaal toerisme  

Tijdens de tweedaagse in het voorjaar van 2014, constateert de sector op basis van de vergaarde 
ideeën uit de verschillende focusgroepen een verschuiving in het begrippenkader. Sociaal toerisme 
wordt gezien als een proces dat een toeristische activiteit faciliteert die:
 
- een sociale meerwaarde biedt
- meer dan één drempel tot vakantieparticipatie gelijktijdig wegwerkt
- vertrekt vanuit de noden van de doelgroep/klant vanuit een totaalbenadering
- deze doelgroepen resultaatgericht bereikt

Na het herdefiniëren van dit begrippenkader, ontstond een nieuwe omschrijving 
van het sociaal toerisme, die dient als nieuwe ‘visie’ en waar de sector zich in de 
toekomst mee wil identificeren:

Sociaal toerisme heeft de ambitie om in de vakantieketen alle drempels die 
een individu/groep niet op eigen kracht kan overwinnen weg te werken. 

Hiervoor is samenwerking noodzakelijk tussen partners die werken vanuit 
een maatschappelijk verantwoorde visie.

Deze visie loopt nauw samen met de missie die de sector zich stelt: 

We geloven in de positieve effecten van vakantie en willen dat niemand daarvan verstoken blijft. 
Vrije tijd en toerisme zijn belangrijk voor lichaam en geest. Iemand die zich goed voelt in z’n vel, 
functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, kijkt positief naar de samenleving. Iedereen 
verdient vakantie!
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Omschrijving sociaal toerisme  

De omschrijving van het sociaal toerisme is toepasbaar in de verschillende uitgetekende modellen 
van sociaal toerisme, zoals gedefinieerd door Minnaert, Maitland & Miller in 2011:

Volgens het ‘participatiemodel’ richt het so-
ciaal toerisme zich op specifieke doelgroepen. 
Deze doelgroepen worden ondersteund om te 
participeren in het aanbod dat voor iedereen 
toegankelijk is. Hetzelfde wordt aangeboden 
aan alle toeristen. Een voorbeeld zijn de aanbie-
dingen via het Steunpunt Vakantieparticipatie. 

In het ‘inclusiemodel’ is sociaal toerisme erop 
gericht de participatie van iedereen aan het 
toerisme te bevorderen, inclusief deze van per-

sonen die om economische of andere redenen 
(financieel, gezondheid,…) minder kansen heb-
ben om van vakantie buitenshuis te genieten. 
Beide groepen vakantiegangers (doelgroep zo-
wel als reguliere vakantiegangers) worden on-
dersteund om buitenshuis op vakantie te gaan. 
Het toeristisch aanbod dat hen wordt geboden, 
is een standaardaanbod. Een voorbeeld zijn 
de Franse chèques vacances.

In het ‘adaptatiemodel’ wordt sociaal toerisme 

PARTICIPATIEMODEL INCLUSIEMODEL 

ADAPTATIEMODEL STIMULERINGSMODEL 

Doelgroepen Alle toeristen

DOELGROEPEN

Standaard product

Specifiek product
PRODUCT
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gezien als een specifiek aanbod naar speci-
fieke doelgroepen. Het kan gaan om aange-
paste accommodatie, aangepaste dienstverle-
ning, aangepaste formules,… voor doelgroepen 
die om allerlei redenen (financieel, gezondheid,…) 
moeilijk toegang hebben tot het reguliere toe-
ristische aanbod. Sociaal toeristische verenigin-
gen die een specifiek product uitwerken voor 
specifieke doelgroepen (zieken, mensen met een 
functiebeperking, gezinnen en/of kinderen in ar-
moede, tienermoeders,…) fungeren hier als voor-
beeld. 
In het ‘stimuleringsmodel’ staat het stimu-

leren van de toeristische sector buiten seizoen 
centraal, opdat het toerisme ook buiten het 
hoogseizoen blijft bijdragen tot tewerkstel-
ling en sociaaleconomische ontwikkeling van 
de regio’s. Er worden specifieke producten 
(vb. arrangementen,…) aangeboden, al dan 
niet gericht op een specifieke doelgroep. 
Het IMERSO-programma in Spanje is een voor-
beeld van dit model.

Continuüm vakantieganger(s) 

We kunnen stellen dat een gedeelte van de mensen bewust niet participeert aan vakantie. Zij be-
vinden zich aan de linkerzijde van het continuüm binnen de zone van non-participatie. Van zodra 
mensen zich meer bewust worden van de mogelijkheden en hun vaardigheden kunnen trainen, 
verplaatsen zij zich meer en meer naar rechts. 

Het is op deze ‘balanszone’ dat de knelpunten liggen waarop voortdurend middelen en ondersteu-
ning dienen ingezet te worden voor sensibilisering over en toeleiding naar vakanties. De focus ligt 
op eender welke mogelijke drempel die een vakantieganger ondervindt en zelf niet kan overwin-
nen. Om over te gaan naar onafhankelijke participatie aan vakanties merken we op dat er een 
GAP is die momenteel geen invulling kent binnen de sector. Een goede communicatie zou 
vakantiegangers helpen om zelf het vakantieproces in handen te nemen.  

Door de nodige bestemmingspromotie naar doelgroepen gericht te voeren, kunnen andere va-
kantiegangers op het continuüm nog verder groeien. Er is momenteel geen concreet aangeduide 
partner die dit type promotie op zich neemt.

PARTICIPATIE BESTEMMINGSPROMOTIE 
IFV PARTICIPATIE

PARTICIPATIE

GAP
BEWUSTE 

NON-PARTICIPANT BALANS

NON-PARTICIPATIE
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Het verhogen van de participatiegraad wordt bevorderd door in te zetten op vaardigheden 
van mensen, het creëren van verbondenheid en hen uit te dagen om zich buiten hun comfortzone 
te bewegen. Het is belangrijk om voldoende organisaties te vinden die inzetten op elk van deze 
deelaspecten. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat zij elkaar leren kennen en informatie en 
ondersteuning aan elkaar kunnen koppelen. Enkel indien het samenspel tussen deze actoren 
in goede banen geleid wordt, kan er een grotere zekerheid ontstaan dat de drie factoren - die 
het verhogen van de participatiegraad stimuleren - voldoende versterkt worden bij een individu 
om onafhankelijk te (leren) handelen en deel te nemen aan toeristische activiteiten. Onderliggend 
model werkt verhelderend:

VERBONDENHEID

VAARDIGHEDEN UITDAGING

PARTICIPATIE

Participatie aan toerisme bevorderen door de balans tussen de uitdaging, vaardigheden en 
verbondenheid in evenwicht te brengen. Mensen participeren als het evenwicht tussen en in deze 
drie factoren aanwezig is: 

- VERBONDENHEID: Herken ik mij in dit aanbod? Is dit iets voor mij, voor ons? Ik wil 
wel, maar..  Niet willen deelnemen is een keuze. Niet kunnen deelnemen is uitsluiting. 
Acties gaan uit naar mensen met een vakantiewens, gehinderd door drempels, maar 
met een verlangen.

- VAARDIGHEDEN: Heb ik de vaardigheden om deze trip te organiseren? Is de uit-
daging groot genoeg of te groot? De eerste keer de bus, lijstjes maken, afspraken 
bevestigen. Voor de ene vanzelfsprekend voor de andere een heuse opdracht. De va-
kantievaardigheden van mensen dienen ontwikkeld en ondersteund te worden.

- UITDAGING: Kan het aanbod mij verleiden, is het concreet of niet concreet genoeg? 
Mensen participeren als de uitdaging in balans is. Wanneer deze te groot is, zien 
mensen zichzelf niet aan een trip beginnen; onoverkomelijk, te moeilijk, te lastig,.. 
Wanneer de uitdaging te klein is, verliest deze elke aantrekking en is de inspanning 
het niet waard. 

P = UV2

PARTICIPATIE = 
uitdaging x vaardigheden x verbondenheid
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Sociaal ondernemerschap

Niet elke organisatie die actief is in de toeristische sector is gelinkt aan het decreet Toerisme voor 
Allen. Sociale ondernemers zijn alom tegenwoordig en vormen mee een realiteit die nieuwe ten-
densen en mogelijkheden voor het sociaal toerisme versterken. Onderstaand groeimodel (naar Piet 
Colruyt) geeft weer waar ondernemers zich kunnen situeren op dit continuüm. 

Ondernemerschap en non-profit gaan samen. Resultaten zijn belangrijk in alle sectoren. Zoekend 
naar het evenwicht tussen sociale doelstellingen en vrijwillige inzet en aandacht voor efficiëntie 
en effectiviteit begeeft een organisatie zich voor verschillende aspecten van haar werking op ver-
schillende plaatsen in het continuüm. Toch blijft het streven naar de sociale onderneming een rode 
draad voor het social toerisme.

De enkel 
sociaalgerichte 

non-profit

MISSIEGEDREVEN *

RENDABELE NON-PROFIT SOCIALE PROFIT

PURE 
VZW

VZW MET EEN 
AANTAL 

INKOMSTEN-
GENERERENDE 
ACTIVITEITEN

SOCIALE 
ONDERNEMING

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDE 

ONDERNEMING

ONDERNEMING 
MET CSR 

ACTIVITEITEN

* WINSTGEDREVEN

PURE
FOR-PROFIT

De profit en non-profit 
sociale ondernemers

De enkel 
winstgerichte 
non-profit
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6 / Vakantieketen 

In de omschrijving voor sociaal toerisme is er veel aandacht voor de vakantieketen. Het uitgangs-
punt is niet langer de focus op een individu of op een logiesvorm, maar op het samenspel van 
verschillende actoren die het hele vakantieproces kunnen (helpen) ondersteunen. In alle mo-
gelijke geboden ondersteuning staat de vakantieganger centraal. Eva Mouton werd gevraagd de 
vakantieketen om te zetten in een allesomvattende tekening.
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De vakantieganger begint te dromen en te fan-
taseren over vakantie. Dit is een essentiële stap 
om als individu over te gaan tot een effectieve 
vakantiebeleving. Nadat het dromen meer om-
gezet geraakt in een realiteit, start de vakantie-
ganger met het opmaken van de planning: 
hoe kan deze vakantiebeleving er echt komen? 
Na de nodige ideeën te hebben verzameld en 
alle puntjes op de “i” te hebben gezet, wordt een 
keuze gemaakt uit het aanbod. Deze keuze 
wordt diepgaander uitgewerkt tijdens een gron-
dige voorbereidingsfase. 

Dan is het eindelijk zo ver: de vakantieganger 
vertrekt richting de gekozen accommodatie en 
de vakantiebeleving kan eindelijk beginnen. Bij 
aankomst in het vakantieverblijf start de ef-
fectieve vakantie: niet enkel de slaap- en eet-
mogelijkheden zijn van belang. Gedurende 
de verblijfsperiode heeft de vakantieganger de 
kans om al dan niet deel te nemen aan activi-
teiten en/of daguitstappen. Wat er allemaal 
mogelijk is, wordt ook al in de voorbereidende 
fase onderzocht. 

Het einde van de vakantiebeleving kondigt zich 
aan door het inzetten van de terugweg. Eens 
thuisgekomen, haalt de vakantieganger (samen 
met anderen) vakantieherinneringen op. Deze 
zetten opnieuw het proces van de vakantieke-
ten in gang en ondersteunen het droomge-
beuren van een volgende vakantie.

Vanuit sociaal-toeristisch oogpunt, ligt de na-
druk in deze keten op het verbinden van de 
verschillende onderdelen van de vakantie-
keten om op die manier de vakantie voor élke 
Vlaming mogelijk te maken. In elke stap die een 
vakantieganger kan zetten, zijn verschillende 
actoren actief die een vakantiebeleving onder-
steunen en helpen waarmaken voor mensen die 
het moeilijker hebben dan een doorsnee toerist. 

Plannen, voorbereiden en ook begeleidende 
nazorg wordt vaak ondersteund door sociale 
organisaties die hun cliënten doorsturen naar 
het aanbod van vakantieparticipatie. De va-
kantiebeleving ter plekke is een samenspel van 
aanbieders van accommodatie en toeristische 
activiteiten. De mobiliteit van een vakantiegan-
ger bepaalt hoe makkelijk iemand ter plekke kan 
geraken. 

Dit transitieplan helpt om al deze aspecten vol-
doende op elkaar af te stemmen. Het sociaal 
toerisme trekt volledig de kaart van een breder 
netwerk dat nog meer inzet op uitwisseling 
en onderlinge samenwerking ten dienste van 
de vakantieganger die drempels ondervindt en 
die niet zelf kan overwinnen. Het bestaande net-
werk van het Steunpunt Vakantieparticipatie zal 
hierdoor een meer uitgebreide invulling krij-
gen en een diepgaandere ondersteuning kunnen 
bieden aan alle betrokkenen.
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7 / Transitielijnen

Als langetermijnperspectieven heeft de sector het objectief om de vakantieparticipatie voor elke 
Vlaming die drempels ervaart te verhogen. Dit resulteert in het verhogen van de economische bij-
drage, in een verbreding van het seizoen en in het inspelen op nieuwe doelgroepen. In de loop van 
het participatief transitietraject sociaal toerisme werden tijdens diepgaande discussies verschillen-
de thema’s aangesneden om hierop in te spelen.

Als uitkomst werden deze ambities overkoepelend gebundeld in zes grote transitielijnen. Zij geven 
het beleidskader aan waarbinnen het participatief transitietraject zijn grote wijzigingen probeert 
te bewerkstelligen. Van hieruit vertrekken de meer operationele doelstellingen die de komende be-
leidsperiode tot realisaties in de veranderingen zullen leiden.

1 Van een enkelvoudige sector 
naar een multiplayer netwerk
Vanuit het decreet ‘Toerisme voor Allen’ wordt het 
sociaal toerisme toegeschreven aan een beperkt 
aantal (sociaal) toeristische aanbieders. Maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en sociaal 
ondernemerschap brengen andere spelers op het 
sociaal toeristische veld met zich mee.

2 Van een doelgroepgericht 
aanbod naar een progressief 
universeel aanbod
Een progressief universeel aanbod staat voor een aan-
bod voor iedereen. Dit betekent echter niet hetzelfde 
doen voor iedereen, maar het aanbod aanpassen aan 
de noden en aan zij die drempels ervaren. Een doel-
groepenbeleid is nodig, maar binnen een doelgroep 
heeft niet iedereen dezelfde noden.

3 Van enkelvoudige acties naar 
een mechanisme
Samenwerking tussen partners om de verschillende 
drempels in de vakantieketen weg te werken wordt 
belangrijk.

4 Van het aanbieden van 
logies naar het wegwerken 
van drempels in de volledige 
vakantieketen
Waar tot nu toe de klemtoon lag op het aanbieden 
van kwaliteitsvolle, prijsvriendelijke logies merken we 
een duidelijke verschuiving op. Sociaal toerisme heeft 
de ambitie om in de vakantieketen alle drempels weg 
te werken.

5 Van het ontwikkelen/inves-
teren van een aanbod naar 
promotie en toeleiding
Vanuit het decreet Toerisme voor Allen werd er de 
voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van een kwalitatief aanbod. Deze inspanningen wen-
sen we te verzilveren door in te zetten op promotie 
en toeleiding.

6 Van het huidige decreet Toerisme voor Allen naar …
Willen we onze beleidsinstrumenten met de juiste focus inzetten, dan dringt een evaluatie van het decreet Toe-
risme voor Allen zich op. Op korte termijn dienen we de bestaande overeenkomst met de ‘managementsonder-
steuningspunten’ te heroriënteren en de regelgeving en de subsidiëring voor sociaal-toeristische verenigingen 
sterk te vereenvoudigen.
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8 / Uitvoerende structuren sociaal toerisme

De sector van het sociaal toerisme (eerder decretaal ‘Toerisme voor Allen’ genoemd), kent een rijke 
en uiteenlopende geschiedenis in Vlaanderen. Door deze uitgebreide geschiedenis, bestaat er reeds 
veel expertise bij de huidige sociaal-toeristische ondernemers. Tot op heden werd deze expertise 
voornamelijk gedeeld onder de eigen organisaties zonder daarbij een algemene grensoverschrijden-
de reflex te hanteren. Door middel van de bestaande regelgeving werden managementsondersteu-
ningspunten gesubsidieerd voor hun ondersteuningswerk, maar dit voor slechts een gedeelte van 
de sector. Daarnaast ontvangen de sociaal-toeristische verenigingen subsidies om vakanties te or-
ganiseren die exclusief voor kinderen en volwassenen met een financiële drempel toegankelijk zijn. 
De laatste jaren groeide het besef aan meer informatie-uitwisseling en overleg en de nood om meer 
van elkaar te leren om nog meer te professionaliseren. De ondersteuning aan de sociaal-toeristische 
sector die tot op heden gefaciliteerd werd door het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme 
Vlaanderen enerzijds en een gedeeltelijke dekking van de aanbodszijde door de managementson-
dersteuningspunten anderzijds, dient te vergroten tot een ruime ondersteuning voor de gehele 
sector. In die sector zijn ook mogelijkheden tot een verdere uitbreiding van haar sociaal-toeristisch 
gedachtegoed naar de huidige reguliere toeristische sector. Binnen het overheersend gegeven van 
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ komt een voorkeur voor een duurzaam en sociaal ver-
haal van elke ondernemer meer op de voorgrond.

Om ook nieuwe actoren meer betrokken te krijgen in het geheel van het sociaal toerisme, lijkt 
het aangewezen ruimer in te zetten op de sociale poot die binnen het toerisme meer plaats kan 
innemen. Door de ontwikkeling van een sociaal-toeristisch merk (social branding) en het inzetten 
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op een ruime en volledige ondersteuning van 
actoren binnen het partnernetwerk van sociaal- 
toeristische ondernemers kan deze sector breder 
uitgroeien en een grotere maatschappelijke rele-
vantie verkrijgen.

Om de uitvoering van het transitieplan voor het 
sociaal toerisme tot een goed einde te brengen, 
dienen de verantwoordelijkheden verdeeld 
te worden over verschillende actoren bin-
nen het sociaal toerisme. Naast het Steun-
punt Vakantieparticipatie, neemt de sector haar 
verantwoordelijkheid om een gedeelte van dit 
traject mee op te bouwen, uit te dragen en te 
verzekeren. 

Door het doorvoeren van enkele inhoudelijke wij-
zigingen uit het decreet ‘Toerisme voor Allen’, en 
het samensmelten van de volwassenenlogies met 
het toekomstige nieuwe Logiesdecreet, wordt de 
sociaal-toeristische sector ook op het niveau van 

de wetgeving gesteund in haar bestaansrecht en 
-zekerheid én in haar marktpositie. 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is het 
centrale ‘orgaan’ waar verschillende uit te voe-
ren opdrachten in functie van het transitieplan 
worden opgenomen, gecoördineerd en/of gefa-
ciliteerd. Dit betekent een verruiming van de be-
staande opdracht van het Steunpunt. Het blijft 
bestaan in haar huidige structuur binnen Toe-
risme Vlaanderen en faciliteert nog meer dan 
vroeger de sociaal-toeristische ondernemers en 
de sociale organisaties/vakantiegangers. Ze blijft 
trouw aan haar vastgelegde rollen en spitst zich 
toe op verschillende terreinen. Minstens haar 
huidige middelen worden hiervoor blijvend in-
gezet om deze uitgebreide werking te kunnen 
garanderen.
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Daarnaast bestaat de rol van Toerisme Vlaanderen in het opnemen van ondersteunende 
instrumenten in het kader van het sociaal toerisme:

BESTEMMINGSONTWIKKELING:

- Subsidies voor drempelverlagende maatregelen voor erkende jeugdverblijven/hostels in het de-
creet Toerisme voor Allen

- Subsidies voor drempelverlagende maatregelen voor logiesvormen die voldoen aan de criteria 
uit het (nieuwe) Logiesdecreet

- Toekennen toegankelijkheidslabel door speciaal hiervoor opgerichte labelcommissie

SECTORONDERSTEUNING:

- Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen (ondersteuning om mensen in armoede 
aan vakantie te laten participeren)

- Impulsmiddelen voor de ontwikkeling van nieuw vakantieaanbod voor vakantiegangers die 
drempels ondervinden

Gezien de succesvolle weg van de ondersteuning naar mensen in armoede, blijft Toerisme Vlaan-
deren hierop inzetten en voorziet ze een continuering van de subsidies voor sociaal-toeristische 
verenigingen. Daarnaast wil Toerisme Vlaanderen blijven focussen op andere drempels door het in-
zetten van specifieke impulsmiddelen. Deze laatste worden mogelijk gemaakt na een heroriëntering 
van de middelen voor de managementondersteuningspunten. 

WERKTERREINEN:
- Verbreding van de opdracht en ondersteuning naar alle mogelijke drempels
- Installatie en operationalisering van een kennisplatform
- Optimale afstemming tussen vraag en aanbod voor vakantievragen voor alle  

mogelijke drempels
- Faciliteren van de opmaak en opvolging van een ‘sectorplan’ in elke beleidsperiode

ROLLEN:
INITIATOR

KRUISBESTUIVER

KWALITEITSBEWAARDER

FACILITATOR
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Tijdens een intensief participatief 
proces met hoge betrokkenheid 
van de sociaal-toeristische on-
dernemers, werd er in de loop 
van 2014 en 2015 gewerkt aan 
een eerste grote plan voor de 
sociaal-toeristische sector. Dit 
plan stuwt de toekomst voor 
het sociaal toerisme in een be-
paalde richting met voldoen-

de duidelijkheid omtrent de te 
varen koers. Op verschillende 
plaatsen in Vlaanderen werden 
werklabo’s opgestart, waaraan 
in totaal 79 mensen deelnamen. 
Er werd veel input verzameld 
door een ruime diversiteit aan 
organisaties die betuigden van 
een grote deelnemingsgraad. 
Na hun inspanningen werd 

alle informatie verzameld en 
herwerkt tot een strategisch 
transitieplan voor het sociaal 
toerisme met vijf strategische 
doelstellingen en tal van ope-
rationele doelstellingen voor de 
komende beleidsperiode van 
de Vlaamse regering. 

STRATEGISCHE 
EN OPERATIONELE DOEL-
STELLINGEN 2014-2019   
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SD 1 : HET SOCIAAL TOERISME IS EEN TRANSVERSAAL BELEID OVER DE 
VERSCHILLENDE OVERHEDEN LOKAAL, REGIONAAL EN INTERNATIONAAL

Door de wijzigingen waar het sociaal toerisme 
de laatste jaren voor stond, ontstond het ge-
voel dat de toekomst onzeker begon te worden. 
Met de veranderingen die op til staan binnen 
de structuren van de managementsondersteu-
ningspunten en de subsidieregelingen voor de 
sociaal-toeristische verenigingen, komen de 
nodige bezorgdheden aan de oppervlakte. Het 
blijft belangrijk dat de overheid een duide-
lijk ondersteunend signaal geeft aan de 
sociaal-toeristische sector en de samenleving 
om een evenwichtig en gastvrij Vlaanderen in 
de kijker te houden. Van overheidswege dient 
de kaart van het sociaal toerisme dan ook ge-
trokken te worden op verschillende over-
heidsniveaus, zodat het sociaal toerisme 
zichtbaar gehouden wordt op al deze niveaus.  

OD 1.1: DE VERNIEUWDE OMSCHRIJVING 
‘SOCIAAL TOERISME’ WORDT ACTIEF NATI-
ONAAL EN INTERNATIONAAL VERTAALD EN 
UITGEDRAGEN

Het bewaren en vernieuwen van de bestaande 
identiteit is een grote uitdaging voor het sociaal 

toerisme. Het is belangrijk hiertoe de rollen van 
de verschillende partners te herdefiniëren en de 
Vlaamse regering uit te dagen deze vernieuwing 
te consolideren binnen het wetgevend kader. 

OD 1.2: TOERISME VLAANDEREN HEEFT EEN 
PERMANENT OVERLEGORGAAN OPGERICHT

Toerisme Vlaanderen richt een permanent over-
legorgaan op met verschillende vertegenwoor-
digers van de actoren voor sociaal toerisme. Via 
dit orgaan worden onderlinge aanbevelingen 
gedaan om de actoren van het sociaal toerisme 
te versterken in het uitvoeren van hun opdracht. 
Een gelijkaardig overleg als het Forum Toerisme 
voor Allen is hiervan een uitstekend voorbeeld. 
Dit Forum Toerisme voor Allen een nieuwe in-
vulling en samenstelling geven kan dienen als 
goeie basis om deze doelstelling te bereiken.

OD 1.3: ER IS EEN STRUCTUREEL OVERLEG 
TUSSEN VERSCHILLENDE BELEIDSDOMEINEN IN 
FUNCTIE VAN VAKANTIE (WELZIJN, ONDERWIJS, 
OPENBAAR VERVOER, CULTUUR,…)

Alle operationele doelstellingen worden steeds afgetoetst aan de missie, de visie en de al-
gemene transitielijnen. Een verdere operationalisering wordt tijdens de beleidsperiode verder 
uitgerold.

Het is een strategisch plan voor de ‘vernieuwde’ sector van het sociaal toerisme geworden, met een 
sterke nadruk op het bieden van ondersteuning en het behouden van een eigen identiteit. 

Vanaf oktober 2015 wordt gewerkt aan een eerste concretisering van de operationele doelstellingen 
tot acties. Bij die acties wordt uitgezocht welke verschillende actoren betrokken worden om ze suc-
cesvol uit te kunnen voeren. Ook het eigenaarschap van elke actie wordt toegekend. Opnieuw zal 
dit gebeuren in een participatief vervolgproces.
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Om het recht op vakantie voor iedereen te ga-
randeren, is er een grotere noodzaak om het 
thema in diverse beleidsdomeinen verder warm 
te houden of waar nodig te introduceren. Het 
belang van afstemming tussen verschillende be-
leidsdomeinen en een verhoging van hun onder-
linge samenwerking, nemen almaar toe. Om zijn 
identiteit te laten gelden, gaat ook het sociaal 
toerisme zich engageren om aan te sluiten bij 
verschillend structureel overleg of waar nodig 
het te initiëren. 

OD 1.4: DE ONDERLINGE COMMUNICATIE 
TUSSEN SOCIAAL-TOERISTISCHE VAKANTIE-

AANBIEDERS, VAKANTIEGANGERS EN TOERISME 
VLAANDEREN VERTREKT VANUIT DE 
VIJF PRINCIPES VAN GOED STAKEHOLDERS-
MANAGEMENT 

Duurzame relaties ontstaan door een goeie on-
derlinge communicatie die voldoende transpa-
rant is. Mits de juiste afspraken tussen de ver-
schillende partners in het ruime netwerk, groeit 
het vertrouwen en daardoor ook een vlottere 
samenwerking. Het sociaal toerisme gaat uit 
van de combinatie van al deze succesfactoren.

SD 2 : ELKE VLAMING MET DREMPELS KAN OP VAKANTIE GAAN

Na een specifieke concentratie de afgelopen jaren 
op mensen in financiële moeilijkheden, wil het ‘ver-
nieuwde’ sociaal toerisme aandacht geven aan alle 
mogelijke drempels die mensen verhinderen 
om op vakantie te gaan. De ervaringen die tot nu 
toe werden opgebouwd rond financiële drempels 
zijn een grote bron van inspiratie voor de uitwer-
king van efficiënte oplossingen voor het omgaan 
met andere drempels in de ruime vakantieketen. 
De financiële drempel blijft uiteraard ook voor het 
‘vernieuwde sociaal toerisme’ een grote uitdaging.

OD 2.1: DE DREMPELOPLOSSINGEN WAAR DE 
KOMENDE BELEIDSPERIODE OP GEFOCUST 
WORDT, ZIJN GEDEFINIEERD

Om te weten of alle Vlamingen op vakantie kunnen 
gaan, moet in kaart gebracht worden welke soor-
ten drempels mensen allemaal belemmeren om dit 
ook effectief te doen. Pas van zodra dit duidelijk is, 
kunnen de juiste partners betrokken worden om 
deze drempels te helpen wegwerken. De samen-

werkingen die uit deze betrokkenheid ontstaan, 
vormen de basis voor een specifieke oplossing op 
maat voor de vakantieganger. 

OD 2.2: DE DOELGROEP DIE DREMPELS 
ONDERVINDT, IS ONDERSTEUND IN DE 
VAKANTIEKETEN 

Via allerhande kanalen en instrumenten poogt het 
sociaal toerisme een uitgebreide ondersteuning te 
bieden aan de vakantiegangers. Niet enkel de va-
kantiebeleving ter plaatse, maar ook de voorberei-
ding en de ‘nazorg’ genieten de nodige aandacht 
binnen de volledige vakantieketen. 

OD 2.3: PARTNERS UIT DE RUIME VAKANTIEKETEN 
NEMEN ENGAGEMENT OP OM DREMPELS TE 
HELPEN WEGWERKEN

Om het vernieuwde sociaal toerisme de grootste 
kansen te geven op slagen, is het belangrijk om het 
engagement dat van de ondernemers verwacht 
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SD 3 : ER IS EEN GECOÖRDINEERD ACTIEF UITGEBREID NETWERK VAN PARTNERS 
VAN DE RUIME VAKANTIEKETEN

Een verdere uitbreiding van het bestaande net-
werk is een grote uitdaging. Niet enkel dienen 
de bestaande partners bevestigd te worden in 
hun inspanningen, maar zal het netwerk op zoek 
moeten naar nieuwe en soms zelfs andere 
types van partners in functie van extra aan te 
pakken drempels. Het wordt geen verhaal van ‘u 
vraagt, wij draaien’, maar een opbouwend net-
werkgegeven waarin zoveel mogelijk partners 
opnieuw gestimuleerd blijven om aan hetzelfde 
– maar bredere – touw te helpen trekken. De fo-
cus dient gelegd te worden op het uitwisselen 
van informatie en een intense structurele 
samenwerking om de grote meerwaarde van 
het netwerkgebeuren blijvend te bewijzen.

OD 3.1: DE INFORMATIE-UITWISSELING BINNEN HET 
RUIME NETWERK ‘SOCIAAL TOERISME’ IS STRUC-
TUREEL EN PARTICIPATIEF GEORGANISEERD

Binnen het partnernetwerk wordt aandacht 
gegeven aan voldoende uitwisseling van infor-

matie, waaronder de optimale afstemming van 
vraag en aanbod. Naast gebruik te maken van 
de nodige instrumenten om deze informatie-uit-
wisseling mogelijk te maken, moet er voldoende 
geïnvesteerd worden in ontmoetingsmogelijkhe-
den om de onderlinge samenwerkingsbanden 
aan te kunnen halen. Hoe en of er hiervoor ge-
bruik gemaakt wordt van al dan niet bestaande 
vrijwilligersnetwerken, moet uitgeklaard worden. 

OD 3.2: ER IS EEN STRUCTURELE SAMENWERKING 
MET LOKALE TOERISTISCHE DIENSTEN EN SO-
CIALE DIENSTEN OM ALLE INFORMATIE UIT HET 
UITGEBREIDE NETWERK TOT BIJ DE VAKANTIE-
GANGER/ZIJN NETWERK TE BRENGEN

De hulp en medewerking van de lokale diensten 
betekenen een grote opsteker in het actieve 
netwerk. Zij zijn het best geplaatst om lokale in-
formatie te bundelen en lokaal mee te denken 
rond de ontwikkeling van faciliteiten en lokale 
samenwerkingsverbanden. Ook in functie van lo-

wordt, voldoende duidelijk te omschrijven. Naast 
bestaande partners in het sociale vakantienetwerk, 
dient er voldoende geconcentreerd te worden op 
hoe nieuwe partners kunnen overtuigd worden om 
mee in te stappen in het sociaal-toeristische ver-
haal. Het ontwikkelen van voldoende instrumenten 
en faciliteiten vormen de basis van deze intense 
partnerwerking.

OD 2.4: ER ZIJN REGIONALE NETWERKALTER-
NATIEVEN VOOR HET (OPENBAAR) VERVOER

Het is niet voldoende de lokale netwerkalternatie-
ven voor vervoer in kaart te brengen. Alternatieve 

onderzoeken dienen opgestart te worden met sec-
toren, die tot nu toe nog te weinig aan bod zijn 
gekomen en die nieuwe doelgroepen willen aanbo-
ren. Daarnaast blijft het relevant om via de geijkte 
kanalen contacten te onderhouden en onderhan-
delingen te voeren met de verschillende openbare 
vervoersbedrijven die actief zijn in Vlaanderen. 
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kale wetgeving zijn zij de ideale organisaties om 
lokale overheden mee over de streep te trekken 
in het verhogen van hun sociale engagementen.

OD 3.3: HET RAP-OP-STAPNETWERK BREIDT UIT 
EN BESTAAT UIT REGIONALE ACCOUNTMANA-
GERS DIE IEDEREEN INFORMEREN OVER ALLE 
MOGELIJKE DREMPELS EN DIE FUNGEREN ALS 
BOEKINGSKANTOOR VOOR DE DOELGROEP MET 
FINANCIËLE DREMPELS

Door de grote expertise die momenteel al werd 
opgebouwd rond de financiële drempel, zijn 
Rap-Op-Stapkantoren goed geplaatst om vakan-
tiegangers met allerlei drempels te ontvangen en 
uitgebreide vakantie-informatie te bezorgen. En-
kel voor mensen met een financiële drempel, be-
staat de mogelijkheid om rechtstreeks boekingen 
te doen via deze kantoren.  

OD 3.4: ER IS EEN SENSIBILISERINGSCAMPAGNE 
OMTRENT ‘SOCIAAL TOERISME’ EN ALLE DREM-
PELS NAAR SPECIFIEKE DOELGROEPEN IN DE 
SAMENLEVING OM BESTAANDE VOOROORDELEN 
TE DOORBREKEN

Binnen het sociaal toerisme worden sensibilise-
ringscampagnes ingericht over de verschillende 

doelgroepen die drempels ondervinden. Deze doel-
groepen worden betrokken bij het opstellen van de 
inhoud van de campagnes. De campagnes bepalen 
vooraf de te bereiken groepen en staan steeds in 
functie van de verbetering van de dienstverlening 
naar de doelgroepen van het sociaal toerisme.

OD 3.5: ER WORDEN PROEFTUINEN VOOR 
INNOVATIE EN VERNIEUWING GECREËERD

Door de transitie die het sociaal toerisme on-
dergaat, is er niet alleen een grote vernieuwing 
voor de sector maar ontstaan er verschillende 
kansen om te innoveren op alle mogelijke as-
pecten van de samenwerking en het netwerk-
gebeuren. Hierdoor blijft de nieuwe sector voor 
sociaal toerisme stimulerend en motiverend als 
drijvende kracht voor het recht op vakantie 
voor iedereen. 
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SD 4 : DE PARTNERS BINNEN HET SOCIAAL TOERISME ZIJN ONDERSTEUND IN HUN 
OPDRACHT, DIT IN AFSTEMMING MET HET NETWERKGEBEUREN

Een goeie ondersteuning voor de sociaal toeristi-
sche ondernemer en zijn personeel, wordt geken-
merkt door het uitgangspunt dat de ondernemer 
zich in eerste instantie kan blijven concentreren 
op zijn toeristische kerntaak. Bestaande noden 
in functie van het sociaal toeristisch ondernemen 
worden centraal in kaart gebracht en de juiste 
oplossingen op maat worden gecoördineerd aan 
de netwerkpartners aangeboden. Deze erg ge-
centraliseerde aansturing versterkt de onderne-
mer om zijn sociaal toeristische doelen te beha-
len en maakt het ruimere partnernetwerk meer 
solide.

OD 4.1: ER ZIJN BEHOEFTE-GESTUURDE VORMINGEN 
VOOR HET NETWERK

Om toeristische ondernemers te kunnen on-
dersteunen in hun ‘sociaal toeristisch onder-
nemerschap’ worden aan hen verschillende 
mogelijkheden voor bijscholing en vorming 
aangeboden. Om deze allemaal vorm te geven 
en meer op maat te maken, wordt een onder-
scheid gemaakt in de diversiteit van de net-
werkpartners : niet elke type vorming is nuttig 
voor elk type partner. Naast een soort ‘vast 
aanbod’ van ondersteuning, zal ook worden 
ingespeeld op bestaande noden.

OD 4.2: HET PERSONEEL VAN EEN SOCIAAL 
TOERISTISCHE ONDERNEMING WORDT 
ONDERSTEUND IN DE BEGELEIDING VAN DE 
VAKANTIEGANGER TER PLAATSE

Alhoewel dit een doelstelling is die eveneens onder 
de voorgaande kan ressorteren, werd ze apart ge-
houden om het belang van de ondersteuning van 
het personeel in de verf te zetten. Om te kunnen 
slagen als sociaal toeristische ondernemer, is het 
personeel van cruciaal belang. Hen ondersteunen 
in het omgaan met de klant met drempels, is een 
belangrijke stap in het verhogen van de slaagkan-
sen van een ‘sociaal toerisme’. 

OD 4.3: DE VAKANTIEGANGER WORDT ACTIEF 
ONDERSTEUND IN DE ONTWIKKELING VAN 
INTERESSES EN COMPETENTIES OP VLAK VAN 
VAKANTIES

De sociaal toeristische ondernemer brengt lokaal 
verschillende mogelijke culturele vrijetijdsactivi-
teiten in kaart en is getraind om deze te mat-
chen met de vakantieganger met drempels. Door 
het ontdekken van nieuwe vrijetijdsactiviteiten, 
wordt een vakantieganger geprikkeld om ook in 
het dagelijkse leven deel te nemen aan dit onder-
deel van het maatschappelijk gebeuren.
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SD 5 : ALLE PARTNERS, BETROKKEN IN DE VAKANTIEKETEN, KUNNEN ZICH 
ZICHTBAAR VERBINDEN OP DE ‘SOCIAL BRANDING’, VANUIT DE VISIE EN MISSIE VAN 
HET SOCIAAL TOERISME

Jarenlang werd er via verschillende manieren 
gebouwd aan het karakter en de identiteit van 
het sociaal toerisme zoals we het in 2015 kennen. 
Niet enkel door het wijzigende wetgevend 
kader, maar ook door de verschillende maat-
schappelijk verantwoorde stromen die terug te 
vinden zijn in de samenleving zorgt een uitge-
balanceerde ‘social branding’ van het sociaal 
toerisme voor een stevig fundament en een 
kleurrijke toekomst. Bestaande en nieuwe partners 
zijn fier op het sterke merk en fungeren als ambas-
sadeurs voor de vernieuwde en uitgebreide sector.

OD 5.1: ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN 
LABELS/LOGO’S (GRADATIES VAN ‘SOCIAAL 
TOERISME’) OM ALS ORGANISATIE AAN TE 
KUNNEN SLUITEN BIJ HET NETWERK VAN 
SOCIAAL TOERISTISCHE PARTNERS

Naast een kort onderzoek naar welke inhoud 
de labels/logo’s dienen te hebben binnen de 
omschrijving van het ‘sociaal toerisme’, wordt 
gefocust op de gelaagdheid die een branding 
mag/kan hebben. Welke voor- en nadelen zijn 
verbonden aan de labels/logo’s, en welke ver-
wachtingen staan daar tegenover door de 

uitreikende autoriteit ervan? Net als het tran-
sitietraject, is een participatieve totstandko-
ming in deze van groot belang om het DNA 
van het sociaal toerisme te behouden en toch 
het maatschappelijk draagvlak errond te ver-
hogen. De labels/logo’s moeten voldoende am-
bitieus zijn om een grotere ontplooiing van de 
sector te maximaliseren.

OD 5.2: ER IS EEN STRUCTUUR WAARBIJ DE 
REGELS VOOR TOETREDING EN EVALUATIE TOT 
DE ‘SOCIAL BRANDING’ KENBAAR WORDEN 
GEMAAKT

Zowel voor de ontwikkeling als voor het on-
derhouden van deze labels/logo’s is het van 
belang een structuur op poten te zetten die 
de verantwoordelijkheid hiervoor naar zich 
toe trekt en bepaalt welke organisaties zich 
ook het gemeenschappelijke DNA van het soci-
aal toerisme eigen kunnen maken. Voorwaar-
den van toetreding en reglementering in het 
kader van evaluatie over het behoud van het 
label/logo worden vanuit deze positie gecoör-
dineerd.
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In het kielzog van het uitrollen van het transitieplan voor sociaal toerisme, werden door Toe-
risme Vlaanderen alvast enkele onderzoeken geïnitieerd, die zullen bijdragen tot de te kiezen 
richting voor het sociaal toerisme. Enerzijds gaat het over een onderzoek naar de volwassen-
enverblijven in het decreet Toerisme voor Allen en de optie om mee opgenomen te worden in 
het Logiesdecreet. Anderzijds werd een drempelonderzoek gevoerd om te achterhalen op welke 
drempels Toerisme Vlaanderen en de sociaal toeristische sector zich kan focussen in de komende 
jaren. Hieronder geven we alvast de aanbevelingen kort weer. De volledige onderzoeken zijn op 
te vragen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie.

EERSTE 
ONDERZOEKSRESULTATEN   
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Volwassenenverblijven Toerisme voor Allen
Verkenning van de toekomst
AANBEVELINGEN: 
NAAR EEN BASISVERGUNNING VOOR ALLE VERBLIJVEN

Uit het onderzoek blijkt dat heel wat subsidies binnen het decreet Toerisme voor Al-
len en het Logiesdecreet gelijkgeschakeld zijn, of afgeschaft werden. Er zijn geen we-
zenlijke verschillen tussen beide decreten inzake basisverplichtingen en normen (rond 
hygiëne, brandveiligheid,…). De deelnemers aan het onderzoek – en bij uitbreiding de 
sector sociaal toerisme – zijn vragende partij voor transparantere en eenvoudigere 
regelgeving waarbij dezelfde spelregels en kansen gelden voor alle logiesverstrekkers.
In die zin lijkt een basisvergunning met basiscriteria voor alle verblijven de betere 
optie.

DIVERSITEIT IN HET AANBOD STIMULEREN

Verblijven Toerisme voor Allen blijven prioriteit geven aan het wegwerken van drem-
pels in de vakantieketen en zetten in op specifieke doelgroepen. Andere logiesver-
strekkers hanteren via ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ ook tal van prin-
cipes (o.a. toegankelijkheid en zorg) in hun bedrijfsvoering. Daarnaast zien we dat 
verblijven op verschillende manieren en met variërende intensiteit investeren in kwa-
liteit en comfort voor de klant, afhankelijk van de beoogde doelgroep.

Het blijft belangrijk dat verblijven de keuzevrijheid behouden om in te zetten op res-
pectievelijk toegankelijkheid, comfort en/of kwaliteit via specifieke ondersteuning en 
stimulansen. Op deze manier blijft er een gediversifieerd aanbod bestaan voor ieder-
een, inclusief voor mensen die specifieke drempels ervaren.

SOCIAAL TOERISME OP DE POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

De sector is klaar voor het creëren van een nieuw en wervend verhaal voor de toe-
komst van het sociaal toerisme in Vlaanderen. Er is een sterke bereidwilligheid bij 
alle stakeholders om mee na te denken over hoe die toekomst eruit kan zien. Daarbij 
staan samenwerking en uitwisseling (tussen alle actoren binnen en buiten Toerisme 
voor Allen) centraal. Cruciaal in dit proces is de vraag hoe sociaal toerisme hoog op 
de politieke en maatschappelijke agenda kan blijven staan.
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Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming
Een participatief onderzoek
AANBEVELINGEN: 
HET CONCEPT ‘IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE’ WORDT VERDER UITGEWERKT EN 
GETEST OP HAALBAARHEID

Er zijn geen maatregelen nodig op specifieke subdoelgroepen omdat elke toerist anders is. Toe-
risme Vlaanderen kiest geen ‘prioritaire drempels’, maar gaat op zoek naar oplossingen. Een ant-
woord voor dienstverlening op maat kan geboden worden door een innovatief proefproject, het 
online platform ‘Iedereen Verdient Vakantie’.
Het voorgestelde platform is een dienst die de vakantiewens waarmaakt van de personen die 
(niet-financiële) drempels ervaren om op vakantie te gaan. De dienst faciliteert de matchmaking 
tussen een specifieke vraag van de vakantieganger en het verblijfsaanbod aan de hand van een 
uitgebreid netwerk van vrijwilligers, hoteluitbaters en dienstverleners. Maatwerk is een vereist.
Voor de sociaal toeristische sector ligt een grote kans op tafel om zich te onderscheiden in ser-
vice en kwaliteit. Door persoonlijke dienstverlening op maat te ontwerpen en aan te beiden aan 
toeristen met een vakantiedrempel, kunnen ze zich opnieuw positioneren in de markt.

TOERISME VLAANDEREN INSPIREERT HAAR NETWERK MET 
ONDERZOEKSRESULTATEN

Aanbevelingen en onderzoeksresultaten worden systematisch aan de sociaal toeristische sector 
– en bij uitbreiding het hele netwerk – kenbaar gemaakt.
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ALGEMENE SENSIBILISERING

Er is nood aan algemene sensibilisering (vakantiegangers, toeristische sector, toevallige passan-
ten,…). De leefwerelden van de specifieke doelgroepen en hun vakantiedrempels zijn nog onge-
kend. De sensibilisering kan bijvoorbeeld door opleiding en vorming te organiseren en hands-on 
informatie ter beschikking te stellen van de dienstverleners uit de volledige vakantieketen.

BUNDELEN VAN OPLOSSINGEN EN CO-CREATIE

Het Steunpunt Vakantieparticipatie verzamelt en bundelt oplossingen voor de verschillende 
drempels om zo tools aan te kunnen reiken. Ook wordt er gekeken welke tools interessant kun-
nen zijn voor andere diensten. Steunpunt Vakantieparticipatie stemt dus af met andere diensten 
van Toerisme Vlaanderen en kijkt na welke tools multi-bruikbaar zijn. Er wordt ook nagegaan of 
er een link gelegd kan worden met het verandertraject social toerisme (bijvoorbeeld impulssub-
sidies – heroriëntering subsidies managementsondersteuningspunten). 

In de nabije toekomst spreekt het Steunpunt Vakantieparticipatie organisaties aan die mee kun-
nen nadenken over deze uitdaging. Via concrete samenwerkingen kunnen oplossingen geformu-
leerd worden.
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BESLUIT
De spelers in het sociaal toerisme hebben door een intense onderlinge samenwerking de 
afgelopen jaren reeds enkele grote pijlers bereikt in de uitbouw van een bloeiende toekomst. 
Zij ontwikkelden een gedragen omschrijving van sociaal toerisme die de functie van missie en 
visie vervult. Naast het bepalen en erkennen van ‘de vakantieketen’ werden er zes transitielij-
nen uitgezet. Deze werden op hun beurt vertaald in verschillende strategische en operationele 
doelstellingen. Door een verdere onderlinge samenwerking tussen de spelers van het sociaal 
toerisme worden deze doelstellingen vertaald in acties die gezamenlijk uitgevoerd zullen wor-
den. De bestaande structuur om dit alles te ondersteunen en begeleiden wordt de komende 
tijd eveneens uitgebreid binnen het Steunpunt Vakantieparticipatie. Al deze elementen maken 
dit geheel tot een ruim transitieplan voor de sociaal toeristische spelers.

Niet alleen zet dit ambitieus plan het sociaal toerisme op de kaart, het houdt ook de vinger 
aan de pols om het op die kaart te behouden. De ingerichte structuren vormen een goed 
fundament om het hele vernieuw(en)de sociaal toerisme tot een bruisend voorbeeld van so-
ciaal ondernemerschap te laten doorgroeien. De ondersteunende overheid staat, naast het 
enthousiasme en de kennis van de toeristische ondernemers, klaar om het sociaal toerisme te 
verspreiden over de bestaande netwerken en zo nog meer mensen van het recht op vakantie 
te laten genieten. 

Met de vooropgestelde ambities werken alle spelers van 
het sociaal toerisme samen aan een betere toekomst voor 
mens en samenleving.

51
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BIJLAGE I   

SD 1

HET SOCIAAL TOERISME IS EEN TRANSVERSAAL BELEID OVER DE 
VERSCHILLENDE OVERHEDEN

OD 1.1 De vernieuwde omschrijving wordt actief nationaal en internationaal vertaald 
en uitgedragen

OD 1.2 Toerisme Vlaanderen heeft een permanent overlegorgaan opgericht

OD 1.3 Er is een structureel overleg tussen verschillende beleidsdomeinen in functie 
van vakantie (welzijn, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur,…)

OD 1.4
De onderlinge communicatie tussen sociaal toeristische vakantieaanbieders, 
vakantiegangers en Toerisme Vlaanderen vertrekt vanuit de vijf principes van 
goed stakeholdersmanagement

SD 2

ELKE VLAMING MET DREMPELS KAN OP VAKANTIE GAAN

OD 2.1 De drempeloplossingen waarop de komende beleidsperiode op gefocust wordt, 
zijn gedefinieerd

OD 2.2 De doelgroep die drempels ondervindt is ondersteund in de vakantieketen

OD 2.3 Partners uit de ruime vakantieketen nemen engagement op om drempels te 
helpen wegwerken

OD 2.4 Er zijn regionale netwerkalternatieven voor het (openbaar) vervoer

SD 3

ER IS EEN GECOÖRDINEERD ACTIEF UITGEBREID NETWERK VAN 
PARTNERS VAN DE RUIME VAKANTIEKETEN

OD 3.1 De informatie-uitwisseling binnen het ruime netwerk 'sociaal toerisme' is struc-
tureel en participatief georganiseerd

OD 3.2
Er is een structurele samenwerking met lokale toeristische diensten en sociale 
diensten om alle informatie uit het uitgebreide netwerk tot bij de vakantiegan-
ger/zijn netwerk te brengen

OD 3.3
Het Rap-Op-Stapnetwerk breidt uit en bestaat uit regionale accountmanagers 
die iedereen informeren over alle mogelijke drempels en die fungeren als boe-
kingskantoor voor de doelgroep met financiële drempels

OD 3.4
Er is een sensibiliseringscampagne omtrent sociaal toerisme en alle drempels 
naar specifieke doelgroepen in de samenleving om bestaande vooroordelen te 
doorbreken

OD 3.5 Er worden proeftuinen voor innovatie en vernieuwing gecreëerd
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SD 4

DE PARTNERS BINNEN HET SOCIAAL TOERISME ZIJN 
ONDERSTEUND IN HUN OPDRACHT, DIT IN AFSTEMMING MET HET 
NETWERKGEBEUREN

OD 4.1 Er zijn behoefte-gestuurde vormingen voor het netwerk

OD 4.2 Het personeel van een sociaal toeristische onderneming wordt ondersteund in 
de begeleiding van de vakantieganger ter plaatse

OD 4.3 De vakantieganger wordt actief ondersteund in de ontwikkeling van interesses 
en competenties op vlak van vakanties

SD 5

ALLE PARTNERS, BETROKKEN IN DE VAKANTIEKETEN, KUNNEN 
ZICH ZICHTBAAR VERBINDEN OP DE 'SOCIAL BRANDING', VANUIT 
DE VISIE EN MISSIE VAN HET SOCIAAL TOERISME

OD 5.1
Er zijn verschillende soorten labels/logo's (gradaties van sociaal toerisme) om 
als organisatie aan te kunnen sluiten bij het netwerk van sociaal toeristische 
partners

OD 5.2 Er is een structuur waarbij de regels voor toetreding en evaluatie tot de 'social 
branding' kenbaar worden gemaakt
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BIJLAGE II  

Vijf principes van 
goed stakeholdersmanagement

ELKE PARTNER IN HET NETWERK IS ÉÉN VAN DE 
SPELERS BINNEN HET DYNAMISCHE TOERISMEVELD

Naast Toerisme Vlaanderen zijn er talrijke an-
dere spelers actief in het toerismeveld. Toe-
risme Vlaanderen is gelijkwaardig met andere 
spelers. 

Het toerismeveld is ruimer dan de actieradi-
us van Toerisme Vlaanderen. Het toerismeveld 
wordt opgebouwd door alle betrokken spelers. 
Toerisme Vlaanderen is hierin een actieve en 
belangrijke speler. Het toerismeveld is dyna-
misch, wat betekent dat het zowel naar in-
houd als naar omvang kan variëren. 

ELKE PARTNER IN HET NETWERK VERTREKT VAN-
UIT EIGEN DOELEN EN OPDRACHTEN EN ZOEKT 
PARTNERS OM ZE TE REALISEREN

De eigen doelstellingen en opdrachten van elke 
partner zijn richtinggevend in het handelen en 
het engageren in samenwerkingen die bijdra-
gen tot de realisatie van de opdrachten van 
het netwerk.

Het netwerk maakt zowel naar binnen en als 
naar buiten toe zijn opdracht en ambities dui-
delijk. Iedereen die een belang heeft in de tra-
jecten is een stakeholder. Succesvolle samen-
werking ontstaat daar waar alle partners hun 
belangen weten te verbinden.

IEDERE DEELNEMER AAN HET NETWERK IS GE-
RICHT OP KWALITEITSVOLLE RELATIES

Elke collega gaat vanuit de kernopdracht en 
de eigen specifieke opdracht relaties aan met 
verschillende (potentiële) partners.

Het netwerk onderneemt actief stappen om 
de kennis van en het begrip voor zijn stakehol-
ders te verruimen.

HET NETWERK COMMUNICEERT TRANSPARANT 
EN BETREKT STAKEHOLDERS VAN BIJ HET BE-
GIN VAN IEDER TRAJECT (ALS HET WAAROM 
HELDER IS, VOLGT DE WIE)

Alle partners in het netwerk werkt met een 
volledig transparante agenda. Ambities en 
doelstellingen worden van meet af aan duide-
lijk gemaakt aan alle stakeholders.

Het opstarten van elk traject omvat het in 
kaart brengen van alle stakeholders en de 
wijze waarop ze gedurende het traject zullen 
betrokken worden. Na duidelijk uit te leggen 
‘waarom’ een traject nodig is, wordt ook dui-
delijk welke partners bij de realisatie ervan be-
trokken worden. 

HET NETWERK KIEST VOOR RESULTATEN 
WAARBIJ DINGEN IN DE PRAKTIJK IN BEWE-
GING WORDEN GEZET

Resultaten worden gedefinieerd in te termen 
van veranderingen in de praktijk.
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BIJLAGE III  

Begrippenlijst

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (MVO)

…is een proces waarbij organisaties vrijwillig 
streven naar verbetering op bedrijfs- en maat-
schappelijk vlak door op een systematische 
manier economische, milieu- en sociale over-
wegingen op een geïntegreerde en coherente 
manier in de hele bedrijfsvoering op te nemen. 
Overleg en dialoog met de relevante stakehol-
ders of belanghebbenden van de onderneming 
maakt deel uit van dit proces.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 
een ondernemershouding gebaseerd op maat-
werk. Het is ondernemen met meer spelregels 
ondermeer omdat de wereld om ons heen 
veranderd is. De wereld is open, communica-
tie gebeurt razendsnel en de transportmid-
delen brengen iedereen potentieel overal. Het 
principe kwaliteit maakt er ons van bewust 
dat we de bedrijfsvoering voortdurend moe-
ten verbeteren, samen met de stakeholders. 
Bij die kwaliteit hoort ook het afleggen van 
maatschappelijke verantwoording. Een ander 
woord daarvoor is transparantie.

Een bedrijf streeft niet alleen actief naar het 
voortbestaan én de winstgevendheid van het 
bedrijf, maar probeert ook een zo positief 
mogelijke invloed op de gehele maatschappij 
uit te oefenen. Hiervoor kijkt het bedrijf naar 
economische, sociale en milieubelangen en de 
ideeën – verder dan de strikt wettelijke voor-
schriften – die de organisatie daarover heeft. 

Het luistert ook naar de buitenwereld. Maat-
schappelijk verantwoord ondernemen is waar-
de scheppend.

Moet maatschappelijk verantwoord onderne-
men meer of minstens evenveel opleveren als 
het kost? Haal je er als ondernemer meteen 
voordelen uit of is het leen op de lange duur 
rendabel? Wanneer is maatschappelijk verant-
woord ondernemen ‘lonend’?

De verhouding tussen kosten en baten voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is moeilijk precies te geven. Sommige onder-
nemers vinden dat het meer mag kosten dan 
het opbrengt, voor anderen moet het finan-
cieel lonen. Of je het nu doet uit sterke per-
soonlijke betrokkenheid of omdat ‘het moet’, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
helpt om sommige risico’s te beperken en de 
band met de omgeving te versterken. Op kor-
te of lange termijn loont het altijd, in good-
will en betrokkenheid van stakeholders en/
of in geld/winstgevendheid. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vertrekt van een 
win-winsituatie voor iedereen, gebaseerd op 
samenwerking.

SOCIALE MARKETING
…noemen we ook het maatschappelijk marke-
ting concept. Het heeft net zoals ‘commerciële’ 
marketing de taak om goederen en/of dien-
sten (hierbij dienen goederen en diensten te 
worden aanzien in de ruime betekenis van het 
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woord, zowel materieel als immaterieel. Het 
gaat dus ook over ideeën, concepten, perso-
nen, bedrijven,…) naar de markt te brengen (het 
vermarkten) en personen/instellingen… te over-
tuigen van het nut ervan.

Het doel van sociale marketing overstijgt ech-
ter het loutere principe van winstmaximalisa-
tie, zoals waargenomen binnen commerciële 
organisaties. Het is niet zo dat sociale marke-
ting het winstprincipe naast zich neerlegt. Die 
heeft wel degelijk oog voor het winstprincipe, 
maar dan zonder het menselijke en ecologische 
aspect te verloochenen.

We kunnen stellen dat het finale doel van so-
ciale marketing het genereren van maatschap-
pelijke winst is. Sociale marketing beoogt winst 
voor de samenleving in haar geheel, gaande 
van het individu en het gezin, over bedrijven 
en overheden.

ARMOEDE

‘Armoede is een netwerk van sociale uitsluitin-
gen dat zich uitstrekt over meerdere gebied 
van het individuele en collectieve bestaan. Het 
scheidt de armen van de algemeen aanvaar-
de leefpatronen in de samenleving. Deze kloof 
kunnen zij niet op eigen kracht overbruggen. 
Deze kloof kan enkel overbrugd worden wan-

neer de samenleving een appèl doet op het 
psychologisch kapitaal van personen in armoe-
de en hun omgeving. De samenleving maakt 
daarvoor economische, sociale en culturele 
kapitaalvorming voor hen toegankelijk’ (Vran-
cken, ea, 2007)

ZORGVAKANTIE / VAKANTIE MET ZORG

Een algemene, eenduidige definitie voor het 
begrip ‘zorgvakantie’ of ‘vakantie met zorg’ is 
niet eenvoudig te geven. Het begrip wordt vaak 
gebruikt als een ‘containerbegrip’ dat een veel-
heid van betekenissen dekt: voor de ene per-
soon heeft het betrekking op de toegankelijk-
heid van de verblijfsaccommodatie, voor een 
ander betekent het reizen met assistentie, voor 
anderen gaat het om het voorzien van specifie-
ke parameters, voor nog anderen gaat het om 
een combinatie van de voorgaande elementen.

Men kan ‘een vakantie met zorg’ definiëren als 
een ‘toegankelijke vakantie met zorgomkade-
ring’. Een ‘vakantie met zorg’ veronderstelt dus 
dat twee basisvoorwaarden zijn ingevuld:

1. Een toegankelijke vakantie-infrastructuur. 
Dit heeft betrekking op het vervoer van/
naar en ter plaatse op de vakantiebestem-
ming, het vakantieverblijf en op de vakantie-
beleving.
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2. Zorgomkadering in de vorm van de aanwe-
zigheid van medische verzorging, assistentie 
en hulmiddelen. De mate waarin deze ver-
schillende vormen van zorgomkadering no-
dig zijn, alsook de intensiteit van de zorg om 
op vakantie te gaan, verschilt van persoon 
tot persoon.

PERSONEN MET EEN BEPERKING

…kunnen voor ondersteuning een beroep doen 
op het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH). Het is niet altijd duide-
lijk wat er onder de term handicap verstaan 
wordt. Daarom hanteert het VAPH steeds de 
volgende definitie:

“Elk langdurig en belangrijk participatiepro-
bleem van een persoon dat te wijten is aan 
het samenspel tussen functiestoornissen van 
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke 
aard, beperkingen bij het uitvoeren van acti-
viteiten, en persoonlijke en externe factoren.”

MANAGEMENTSONDERSTEUNINGSPUNTEN

Private rechtspersonen die de ondersteuning 
bewerkstelligen van het management van mini-
maal vier erkende verblijven met een erkenning 
Toerisme voor Allen, kunnen hiervoor erkend 
worden als managementondersteuningspunt 

Toerisme voor Allen. Indien het ondersteunings-
punt een overeenkomst afsluit met Toerisme 
Vlaanderen met concrete meetbare doelstellin-
gen, kan er ook een financiële ondersteuning 
worden toegekend voor de uitvoering van het 
takenpakket.

Ondersteuningspunten zien toe op het dyna-
mische en het goed beheer van minimaal vier 
erkende verblijven ‘Toerisme voor Allen’. Ze zor-
gen tevens voor de nodige visievorming, pro-
ductontwikkeling en ondersteuning op het vlak 
van vorming en marketing bij de verblijven die 
bij hen zijn aangesloten.

SOCIAAL-TOERISTISCHE VERENIGINGEN

Voor bepaalde groepen in onze maatschappij 
is het nog steeds niet evident om met vakantie 
te gaan. Sociaal-toeristische verenigingen orga-
niseren daarom vakanties, specifiek voor kin-
deren en gezinnen die in armoede leven. Deze 
organisaties kunnen door Toerisme Vlaanderen 
worden erkend en een financiële ondersteu-
ning krijgen voor hun werking.
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BIJLAGE IV
Deelnemers

Het participatieve transitietraject werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van het 
Forum Toerisme voor Alen en een door haar gedelegeerde stuurgroep die het traject van nabij 
opvolgde en richting gaf.

STUURGROEP:

VOORZITTER: Michel Vandendriessche (Pasar vzw)
Dominique Gielen (Hoeve Jadoul)
Eddy Beuten (Horizont vzw)
Frederik Vercammen (Centrum voor Jeugdtoerisme)
Jan Van Praet 
(Toerisme Vlaanderen - Bestemmingsontwikkeling)
Jens Dils (Toerisme Vlaanderen - Vakantieparticipatie)

Jeroen Marijsse 
(Toerisme Vlaanderen - Vakantieparticipatie)
Katrien Mampaey 
(Toerisme Vlaanderen - Inclusief Toerisme)
Marianne Schapmans 
(Toerisme Vlaanderen - Vakantieparticipatie)
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Andre David (Localabora –’t Roodhof)
Ann Geypen (Akindo vzw)
Annie De Windt (Bijeva vzw)
Brigitte Leclercq (Liberaal Ondersteuningspunt 
vzw)
Carelle Van Den Bussche 
(Vriendschap zonder Grenzen vzw)
Filip Delmotte (Volkstoerisme vzw)
Francis Fivez (NZ Vakanties vzw)
Frederik Van Hauwaert (Netwerk tegen Armoe-
de vzw)
Freya De Witte (SOGEHA vzw)
Geert Bogaert  (Neos)
Gerda Clerix (Hopper Jeugdverblijf/
Scouts & Gidsen Vlaanderen)
Hannes Brouckaert (BIZON vzw)
Ilse Janssens (Chirohuizen vzw)
Ingrid Van Hoorebeke (Toerisme Vlaanderen)
Jan Vandenbroucke (Kansen voor Kinderen vzw)
Jo Rousseau (S Relax)
Joël Van den Spiegel (Toerisme Vlaanderen)
Johan Tourné (Ziekenzorg CM vzw)
Joke Mannekens (Pirlewiet vzw)
Joris Roos (Use-it)
Kim Beuten (Floreal Group)
Kristien Van Camp (Akindo vzw)

Luc Dezaeyer (Localabora – ‘t Roodhof)
Lutgard Hellinckx (Toerisme Vlaanderen)
Maarten Bareel (Gandalf vzw)
Maarten Doise (Lejo vzw)
Marc Kempen (KVG)
Marieke Duytschaever (Tumult vzw)
Mieke Broeders (Enter vzw)
Mieke Vrints (A Place to Live  vzw)
Nicole Vande Putte (SOGEHA vzw)
Patrick Gheysels (A Place to Live vzw)
Paul Vaernewyck (Localabora – ‘t Roodhof) 
Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen)
Philippe Vermoortele (Coördinator Liberaal 
Ondersteuningspunt vzw)
Raquel Ramos (A Place to Live vzw)
Riet Ory (Femma)
Roger Van Kelst (Vlaams Jeugdherbergen vzw)
Rosita Goossens (Toerisme Vlaanderen)
Sofie Vehent (Rodekruisvakanties vzw)
Tineke Schiettecat (AJOK vzw)
Toon Luypaert (De Ambrassade)
Willy Eeckels (Vakantiecentrum De Ceder)

De meeste leden van het Forum Toerisme voor Allen en de stuurgroep, namen deel 
aan de verschillende onderdelen van het traject. Volgende deelnemers hielpen mee 
voor het aanbrengen van verfrissende ideeën tijdens de focusgroepen en/of de twee-
daagse en/of de werklabo’s:

Andre Janssens (Den Draai vzw)
Ann Vandenbussche (Vlaamse overheid - Afde-
ling Jeugd)
Anne Coetsier (Sociaal Economische Regionale 
Raad Gent Eeklo)
Annie Daems (Al-arm vzw)
Arabella Weyts (Pirlewiet vzw)
Barbara Poppe (Fonds Vrijetijdsparticipatie)
Bart Hollevoet (OCMW Brugge - vrijetijds-
participatie)
Bert Mellebeek (De Hoge Rielen)
Britt Jennes (KU Leuven)
Bruno Paternoster (Toerisme Vlaanderen)
Canet Kareman (Toerisme Vlaanderen - 
Steunpunt Vakantieparticipatie)
Cani Nas (ACOM vzw en Wijkpartenariaat - 
De Schakel vzw)
Carine Geboers (Toerisme Vlaanderen - 

Steunpunt Vakantieparticipatie)
Carolien Patyn (Netwerk Tegen Armoede vzw)
Caroline Godts (Sociale Innovatiefabriek)
Celine Exter (Uit De Marge vzw)
Christien Vanlerberghe (Inloophuis Sas Brugge)
Christophe Cooreman (Vlaamse overheid - 
Afdeling Jeugd)
Christophe Vandenberghe (Duinse Polders 
Blankenberge)
Danielle Huse (Villa Rozenrood)
Danny Van Assche (Horeca Vlaanderen)
Dirk Van de Velde (CVBA Govaka/Pasar vzw)
Dirk Vermeir (Pasar vzw)
Dominique Nédée (Corsendonk Hotels)
Eric Schaerlaecken (jeugdverblijf Don Bosco)
Erwin Eeraerts (jeugdverblijf Oud Klooster 
Dikkele vzw)
Evi Struyf (Kindervreugd vzw)

FORUM TOERISME VOOR ALLEN:
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Evy Van Bocxlaer (Kompas vzw - ROS Gent)
Frank Cottem (Jeugdherberg De Fiertel)
Frank Mercier (Pasar vzw)
Geert Van der Aelst (De Dielis bvba)
Geneviève Delefortrie (Toerisme Vlaanderen - Steun-
punt Vakantieparticipatie)
Gilbert Claes (Home Fabiola)
Gudrun Willems (Toerisme Vlaanderen - Steunpunt 
Vakantieparticipatie)
Guy Uyttebroeck (Destelheide)
Hannelore Herreman (Uit De Marge vzw)
Hendrik Vandermarliere (The Outsider)
Hilde Vande Ginste (Uze Plekke)
Hilde Watteeuw (Welzijnsschakel Integraal Brugge)
Ilse Versaen (Plantentuin Meise)
Ine Vanderstock (Via Via Tourism Academy)
Jan Korthoudt (Vlaamse overheid - Dienst 
Internationaal Vlaanderen)
Jenny Poncin (Toerisme provincie Antwerpen)
Jeroen (A Place to Live vzw) 
Jo De Bock (Vayamundo vzw)
Johnny Cypers (De Brug Hasselt)
Jos Vercruysse (Vlaamse overheid – Dienst Internatio-
naal Vlaanderen)
Julie Rutgeerts (Toerisme Vlaanderen)
Julie Van den Bergh (Sporta vzw)
Karel De Rudder (CultuurNet Vlaanderen)
Kathleen De Meyere (B&B Altijd Genieten)
Katrien Van den Bulcke (Kazou vzw)
Koen Moyaert (plannen voor de opstart vzw ifv ‘soci-

aal toerisme’)
Koenraad Pevenage (Vayamundo vzw)
Kris Devisscher (Demos)
Lars Desmet  (Banaka vzw)
Liesbet De Wit (Toerisme provincie Antwerpen)
Lieven Vandepitte (Hoogveld vzw)
Lindsay Van Mirlo (STA-AN vzw)
Maarten Doise (LEJO vzw)
Marc Messiaen (Home Sint Franciscus vzw)
Marianne Gorissen (BaNaka vzw) 
Marina Claes (Openluchtklassen vzw)
Martine Van Limbergen (Speel-o-theek Pipo)
Matti Vandemaele (Peace Village Mesen)
Mia Lammens (Toerisme Vlaanderen)
Mireille Vercauteren (Provinciebestuur
 Oost-Vlaanderen)
Monika (Vriendschap Zonder Grenzen vzw)
Morwenna Buysse (Oranje vzw)
Nasca De Backer (Kindervreugd vzw)
Patrick Blondé (De Repoo vzw)
Paul Janssen (Center Parcs)
Peter Meulendijks (Kindervreugd vzw)
Piet Termont (Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw – 
Hopper Jeugdverblijven Moerkesheide)
Pieter Wieërs (Vriendschap Zonder Grenzen vzw)
Razia Alibhai (Agentschap Integratie&Inburgering 
Brussel)
René Sauvillier (Al-arm vzw)
Rik Vandevenne (Woutershof)
Rob Devlieghere (Domaine de Massembre)
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EN MET ONDERSTEUNING VAN:

Bert Smits (Levuur)
Jeroen Bryon (kabinet Toerisme)
Lynn Minnaert (Universiteit New York)
Thierry Lagrange (ALT architectenbureau)

Robin Ronsyn (De Kleppe)
Roeland Schaeken (Horizont vzw)
Rudi Kennes (Vlaams Agentschap Personen met een 
Handicap)
Sabrina De Boeck (Vrienden Van de Basiliek vzw)
Siska Deknudt (De Kleppe)
Sofie Devriendt (Provinciaal Sportcentrum De Boere-
kreek)
Sofie Goeminne (Middelpunt)
Stefaan Gheysen (Westtoer)
Stefaan Praet (Toerisme Brugge)
Stefan Vandebroek (BaNaka vzw)
Steven Desmedt (Jeugdherberg De Peerdevisser)
Tamara  Desmet (Middelpunt)
Tim Vanderlinden (A Place to Live vzw)

Tim Verwilghen (Toerisme Vlaanderen – Steunpunt 
Vakantieparticipatie)
Tine Boiy (Bielebale vzw)
Toon De Rijck (Netwerk Tegen Armoede vzw)
Veerle Timmermans (Rap op Stap Hasselt)
Ward Poppe (KSA Heem Monsalvaet/Ter Helme)
Yannick Van Keer (Use-it)
Yves Gils (Jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele vzw)
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