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Business as 
usual is 
unsustainable

We maken deel uit van 
een levend ecosysteem, 
waarin in alles verbonden 
is met elkaar

Het is nu aan het gebeuren!
Verandering van onderuit.

1. Transmodern – transformational – hopeful – conscious…
Gedeelde omgevingsanalyse



1 miljard toeristen inzetten om transformatie tot stand te brengen.

Reizen heeft een transformerende kracht die je kan 

inzetten om het toerisme te veranderen, 

in de richting van een 

duurzamer model.

1. Transmodern – transformational – hopeful – conscious…



Yvette Reisinger:

‘Reizen is bij uitstek een activiteit waarbij we dingen vanuit een ander perspectief bekijken en 
dat ons nieuwe inzichten aanlevert. Reiziger en gastheer hebben een impact op elkaar, ze 
veranderen elkaar. De reiziger die in aanraking komt met een andere aanpak neemt die mee 
naar huis. De host wordt geconfronteerd met gasten die andere zaken vragen, belangrijk 
vinden, die hen op een andere manier laten kijken naar de eigen bestemming. We ‘besmetten’ 
elkaar met nieuwe ideeën’.



Ray and Anderson (2000):
‘Cultural Creatives. 

How 50 million people are changing the world’
- Onderzoek bij 100.000 Amerikanen, gedurende 13 jaar
- 26% maakten een belangrijke shift in wereldbeeld, waarden en cultuur en 

geven op een meer duurzame wijze vorm aan productie en consumptie
- CC hechten belang aan: het milieu, menselijke relaties, samenwerking, 

vrede, sociale rechtvaardigheid, spiritualiteit, persoonlijke groei, 
authenticiteit …

- CC zijn: hoger opgeleid, welstellend, bereisd… 66% zijn vrouwen
- Gelijkaardig beeld in Europa
- Arnold Toynbee: ‘the silent revolution’

1. Transmodern – transformational – hopeful – conscious…



'Transformative travellers use

their trips to reinvent themselves

and the world they live in'

1. Transmodern – transformational – hopeful – conscious…







Arnie Weissmann – Editor in Chief of Travel 
Weekly: ‘We’ve seen experiential travel, 
we’ve seen authentic travel, we’ve seen
curated travel – and where I think it’s going
is towards transformational travel. What
that transformation is will be different for
every traveller: some will be about traversing
exterior landscapes, and some will be about
traversing interior landscapes.’
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The Transformational Learning Theory – Jack Mezirow

- Een disoriënterend dilemma

- Zelfonderzoek, een kritisch assessment van aannames,                                      
veronderstellingen, overtuigingen. Gepaard gaande met (pijnlijke)

emoties, 

- Vaststelling dat men er niet alleen voor staat, aansluiting zoeken

- Ontwerp van een actieplan, verwerven van nieuwe vaardigheden,                          
opbouwen van zelfvertrouwen

- Belichaming van een nieuwe manier van denken, voelen,                                          
handelen. Eenmaal afgerond is het transformatieproces onomkeerbaar.

Een nieuw 
‘betekenisperspectief’,             



Transformationeel 
leren:

Kritische 
gebeurtenis,

contact met iets 
nieuws en 

onverwachts
Reizen brengt 

ontmoetingen met 
onbekende 

plaatsen, mensen 
en activiteiten



De transformerende reiservaring 

‘Transformation involves a structural shift in the way we think, feel and act. It is a shift 
of consciousness that dramatically alters our way of being in the world.’ Edmund 
O’Sullivan (2012)

Een transformerende reiservaring staat voor een dieper niveau van verandering. Het is 
reiservaring die echt doorwerkt na de reis en die verandering te weeg brengt in wie je 
bent, in je denken, waarden en overtuigingen en in je handelen. Je gaat je levensstijl en 
gedrag aanpassen.



Voelen

Doen Denken



Onderzoek is beperkt en versnipperd.

Geen ja/nee antwoord. Voorlopige conclusie: 

- Reizen is niet inherent transformerend, MAAR

- De toerismesetting – die ervaringen biedt ‘anders’ en ‘out of the
ordinary’ zijn biedt wel potentieel/kansen voor transformatie.

- Het is niet per definitie een intentioneel of rationeel proces

- Verder onderzoek is nodig naar:
- Het proces, de mechanismen, de context die transformatie faciliteert

- Het omzetten van individuele ervaringen in transformerende actie

De transformerende kracht van reizen



- Ontmoetingen op reis zijn vaak kort en oppervlakkig

- Taal en culturele verschillen … bemoeilijken het echte contact

- Reizen is vaak gericht op escapisme

- Reizen kan vooroordelen ook bevestigen en versterken of in negatieve 
zin beïnvloeden

De transformerende kracht van reizen
Kritische stemmen



• contact met het onbekende /het anders zijn  - een plek (die verschilt van thuis/wat je kent)

• ontmoetingen met anderen

• een kritische gebeurtenis – ongepland - onverwacht

• onderdompeling in natuur of cultuur

• uitdagingen aangaan – uit de comfortzone

• activiteiten die persoonlijke en spirituele ontwikkeling in de hand werken

• jouw houding als reiziger (open-bewust-intentioneel) *

• reflectie achteraf, betekenis geven, lessen trekken

Wat werkt een transformerende 
reiservaring in de hand?



Yvette Reisinger: 
plekken met 

transformerende 
kracht



Wellness en gezondheidsreizen Vrijwilligersreizen

backpackingspirituele reizen Creatieve reizenExtreme sporten - outdoor

Avontuurlijke reizen P   Hoevevakanties

Educatieve reizen Natuurreizen

Cultuurreizen Woofing



• Meer voeling met zichzelf – meer zelfvertrouwen - groter zelfbewustzijn 

• Diepe verbondenheid met plekken en mensen

• Verandert je wereldbeeld  – nieuwe inzichten – bredere horizon

• Grotere openheid van geest Het aanpassen van waarden

• Aanpassing van levensstijl, -situatie en -doelen

Impact van een transformerende 
reiservaring:



Pine and Gillmore: ‘With transformations the customer is the product! The individual
buyer of the transformation essentially says, ‘change me’

‘Unlike products and experiences, transformations cannot be extracted, made, 
delivered or even staged, they can only be guided/supported. Transformations occur
within the customer and can only be made by them. But transformation, like love and
happiness is an ‘emergent’ phenomenon – elusive when pursued. Transformative
transactions are truly co-creative. A guide or host can create the conditions that assist 
the transfomration but can never guarantee it.’


