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Tijd : 10u00 – 12u00 

Plaats : Toerisme Vlaanderen – vergaderzaal Grote Rubens 

Aanwezig : Cani Nas (ACOM vzw en vzw Wijkpartenariaat - De Schakel), Carolien Patyn (netwerk tegen 

armoede), Freya  De Witte (VZW SOGEHA), Ilse Versaen (Agentschap Plantentuin Meise), Johan Tourné 

(Ziekenzorg CM vzw), Julie Van den Bergh (Sporta), Karel De Rudder (CultuurNet Vlaanderen), Lindsay Van 

Mirlo (STA-AN vzw), Marina Claes (Openluchtklassen vzw), Matti Vandemaele (Volkstoerisme / Peace Village 

Mesen), Mia Lammens (Toerisme Vlaanderen), Nicole Vande Putte (SOGEHA vzw), Sabrina De Boeck 

(Vrienden Van de Basiliek vzw), Toon Luypaert (De Ambrassade),  

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

Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie) 

Verontschuldigd : Geert Martin (Departement Internationaal Vlaanderen - Dienst Toeristische 

Vergunningen), Roel Kreijns (A Place To Live), Wim Haesebeyt (Toerisme Vlaamse Ardennen vzw) 

 

Verslag 

 

1. Brainstormronde 

De brainstormronde leverde volgende clusters : 

Visie   
- Voor wie is het sociaal 

toerisme? 
- Alle aanbod voor iedereen? 
- Toeleiding naar ‘op vakantie 

gaan’ 
- Fase vóór dromenvorming  

Vorming  
- Ideeën uitwisselen over 

laagdrempelig werken 
- Het moeilijke proces 

(leefwereld/perspectief) 
- Samenwerking tussen verblijven 

en activiteiten 
- Informatie-uitwisseling 
- ‘Publieksmedewerker’ 

Voortraject  
- Aangepaste communicatie van 

de aanbieders 
- Voorbereiding op maat 
- Hoe informeer je mensen over 

het aanbod? 
- Goede toeleiding 
- Plannen en voorbereiding 

Infrastructuur 
- Toegankelijkheid van het 

aanbod, vervoer,… 
- Vervoer/mobiliteit 
- Bereikbaarheid van het aanbod 
- Vervoersproblemen  

Nazorg  
- Opvolging na vakantie? 

Evaluatie/stem van de 
gebruiker 

Gehoor vinden bij beleidsmakers 
- Solidariteit 
- Tijd hebben/krijgen 
- Als alle drempels weggewerkt 

zijn, moet het sociaal toerisme 
dan nog bestaan? 

Betaalbaarheid  
 

Zorgondersteuning Communicatieplatform 
 

Sensibilisering 
 

  
 

 

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

a. Sensibilisering 



 

b. Vorming  

c. Draagvlak beleid 

 

2. Tafelronde  

 
a. Sensibilisering  
- Sensibilisering op maat van elke doelgroep?? 

- Wat willen we bereiken met sensibilisering? Draagvlak? Meer vakantiegangers? Of…? 

- Over WAT moet/wil je sensibiliseren? 

- Gebruik van media (zoals in de brede samenleving) : kan vakantieparticipatie een trekker zijn voor 

de samenwerking van sociale organisaties en media/…? 

- Sensibilisering naar doelgroepen EN sensibiliseren naar toeristische partners 

- Toeristische organisaties : ‘jij bent welkom’ ---> sticker/logo/… andere ‘gewone’ mensen zien het 

en merken het! 

- Vakantieparticipatie en overheid werken samen in sensibilisering? (haalbaarheid/mogelijkheid om 

doelgroep min of meer te betrekken bij de sensibilisering? Vb. beeldkeuze) 

- Sensibiliseren via  

o Onderwijs? 

o Hoger onderwijs naar het voorbeeld van dokter Luc Beaucourt (verkeersslachtoffers) 

- Geef een mediabeeld dat geen uitlacht-tv is : hoopvol, kort,… 

- Overheidsinitiatief over thema’s vb in Vlaanderen Vakantieland  

 
b. Vorming  
- Online cursus rond klantgericht werken (bij VDAB?) : verschillende modules ---> blinden, 

ziekenbegeleiders,… 

- Medewerkers even droppen in een sociale organisatie 

- Vanuit eigen handelen evalueren met behulp van een mistery shopper 

- Zoeken naar een regisseur die vormingen coördineert, zoekt, … (kwaliteitszorg) 

- Soorten vormingen :  

o Naar vakantiegangers : hoe neem ik de stap? Hoe durf ik te spreken?... 

o Naar tussenorganisaties 

o Naar aanbieders : welke vorming heb ik nodig om mijn werk nog vooruit te helpen? 

- Uitwisselingsprojecten 

- Het vormingsaanbod in kaart brengen om het daarna via een ‘platform’ kenbaar te maken : 

steunpunt is een ideale tussenpersoon? Waar zitten er nog tekorten? ---> kruisbestuiving 

- Bepaalde zaken (bv. etiquette) zouden in de opleiding moeten voorzien worden (onderwijs) 

- Niet alle drempels zijn op te lossen door de aanbieders 

 

c. Draagvlak beleid 
- Recht op vakantie : 

o Middelen :  

 Toegangsprijzen 

 Sensibilisering 

 Aangepast aanbod 

 Infrastructuur op maat 

o Visie :  

 Eindgebruiker staat centraal (1-loket, vb. Uit-pas) 

 Niet onvoorwaardelijk : overheidssteun te koppelen aan sociaal engagement ---> 

moet dus voor projecten zijn met een maatschappelijke meerwaarde, die de 

beleidsdoelstellingen steunen 



 

 Verplicht mee te stappen in sociale instrumenten 

  

o Ondersteunend voor de vakantieganger : 

 Haalt mensen uit een sociaal isolement 

 Stijging van de eigenwaarde 

 Geen uitsluiting; morele keuze 

---> effect op individu sterker maken 

o Verbetert de samenleving :  

 Minder gezondheidszorg 

 Grotere levenszin 

 Rechten en plichten 

---> effect op de samenleving vergroten 

o  

- Rol als facilitator : een beleidsdoelstelling die stimuleert om elkaar te vinden. Op te starten via 

pilootprojecten? 

- Nood aan beleidsdoelstellingen over departementen heen : integraal beleid. Op te nemen in de 

Vlaamse Beleids- en Beheercyclus (BBC) 

- Basisinkomen : geef voldoende middelen! (vakantiegeld als impuls = vrije keuze ---> rol van het 

middenveld!) 

- Instrumenten : 

o Beleidsnota : integraal/transversaal 

o VAPA : inspraak, lobby,… 

o Samenwerking tussen cultuur, jeugd, sport, toerisme, onderwijs, vrije tijd 

 

3. Parkeerbord 

Er werden geen onderwerpen aangehaald die geparkeerd dienden te worden. 

 


