
 

veranderingstraject sociaal toerisme  
Werklabo Antwerpen 

 
 
Datum : 05/02/2015 

Tijd : 10u00 – 12u00 

Plaats : Hostel Pulcinella – vergaderzaal Witte en Zwarte zaal 

Aanwezig : Tine Boiy (Bielebale vzw), Gerda Clerix (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Jan Korthoudt (DiV - 

directeur beleidsadviseur Toerisme), Katrien Mampaey (Toerisme Vlaanderen/Toegankelijkheid), Koen 

Moyaert (Plannen voor de opstart van een vzw werkzaam in 'sociaal toerisme'), Jenny Poncin (Toerisme 

Provincie Antwerpen), Roger Van Kelst (Vlaamse jeugdherbergen vzw), Tim Verwilghen (Toerisme 

Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie), Pieter Wieërs (Vriendschap Zonder Grenzen vzw) 

Begeleid door : Jens Dils (Toerisme Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie), Jeroen Marijsse (Toerisme 

Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie) 

Verontschuldigd : Lieven Heuten (De Natuurvrienden) 

 

Verslag 

 

1. Brainstormronde 

De brainstormronde leverde volgende clusters : 

Informatie-uitwisseling 
- Samenwerken 

vakantieaanbieders en 
begeleidende diensten, scholen, 
wellzijn,… om hiaten te leren 
kennen 

- Databank ‘ALLE 
inclusieorganisaties’ 

- Lerende netwerken 
- Best practices uitwisselen over 

het verbinden in de 
vakantieketen 

- Beschikken over concrete 
informatie 

- Charters met specifieke 
doelstellingen en afspraken 

- Lokale netwerken stimuleren 
- Netwerken  
- Informatie naar verschillende 

doelgroepen 

Voor- en natraject / voorbereiding 
- Men mag geen verschil voelen 

met anderen 
- Het ‘voorbereidend’ traject van 

op vakantiegaan mee 
‘ondersteunen’ 

Gerichte promotie 
- Het aanbod/product op een 

moderne manier ‘verkopen’ 
(marketing) 

- Sociale media 
- De mensen ‘meerwaarde’ van 

vakantie leren inzien (zonder 
afdwingend te zijn) 

Sensibiliseren 
- Bekendmaking schakels onder 

andere via ‘Rap op Stap’ 
- ‘missionariswerk’ : grote spelers 

nog niet allemaal die 
maatschappelijke visie 

Vakantie als middel 
- Samenwerking tussen 

verschillende organisaties in de 
vakantieketen 

Verwachtingsmanagement 
- Elkaars wereld leren kennen 

(vakantieganger / 
vakantieaanbieder) 



 

Quick wins  
- Zichtbaar maken en 

consolideren 

Vertrouwen op kennis van de 
partners 

(Openbaar) vervoer 
 

 

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

a. Informatie-uitwisseling 

b. Vakantie als middel 

 

2. Tafelronde  

 
a. Informatie-uitwisseling 
- Wie doet wat bij Toerisme Vlaanderen? En bij Toerisme voor Allen? 

- Databank/portaalsite ontwikkelen  

o Thematische en geografische zoekopties 

o Welke organisaties bestaan er? Wie doet wat? (---> zoeken naar partners) : beschrijven 

van corebusiness 

o Alles en iedereen die nuttig is voor (lokale) netwerking en samenwerking 

o Iedereen is eigenaar en kan aanvullen/updaten 

o Opstarten en coördinatie : Toerisme Vlaanderen 

- Overleg met andere beleidsdomeinen in functie van vakantie (welzijn, onderwijs, openbaar 

vervoer,…) 

- ‘Markante middagen’  :  

o Concepten bedenken om praktijkvoorbeelden te leren kennen 

o Themadagen 

o Bedenking : tijdsbesteding?? 

o Toerisme Vlaanderen haalt de kennis uit de sector en deelt : facilitator 

- Videoconferenties vanuit centrale punten 

- Vanuit Vlaams niveau faciliteren naar lokaal niveau :  

o Snellere quick wins 

o Plaatselijke toeristische informatiekantoren moeten lokaal ook veel betere netwerken 

hebben en info verzamelen in functie van vervoer, zorg, etc… 

- Clustercoördinatoren inventariseren : evolueren naar regionale accountmanagers 

 
b. Vakantie als middel 
- Aanleren competenties om op vakantie te kunnen gaan (vb bus nemen, op tijd komen voor 

trein,…) 

- Faciliterend aanbod vanuit de vakantieaanbieder 

- Nieuwe dingen leren kennen (vb iemand leert musicals kennen,…) : belang van nazorg om het 

verder op te nemen 

- Talentontwikkeling (vb. op basis van workshops) 

- Geschikte accommodatie 

- ‘Verplichting’ : uit eigen context halen in functie van ‘rust’ 

- Buddy-systeem : vrijwilligers begeleiden vakantiegangers (kunnen deel uitmaken van de groep) 

 

3. Parkeerbord 

Er werden geen onderwerpen aangehaald die geparkeerd dienden te worden. 

 


