
 

veranderingstraject sociaal toerisme  
 

Forum Toerisme voor Allen  

 
 
Datum : 26/06/2015 

Tijd : 10u00 – 12u00 

Plaats : Toerisme Vlaanderen – Grote Rubens (5e verdieping) 

Aanwezig :  

Eddy Beuten (Horizont vzw), Filip Delmotte (MOP Volkstoerisme), Francis Fivez (MOP NZ Vakanties), 

Frederik Vercammen (MOP Centrum voor Jeugdtoerisme), Geert Bogaert (NEOS), Gerda Clerickx (MOP 

Scouts en Gidsen Vlaanderen), Jens Dils (Steunpunt vakantieparticipatie), Jeroen Marijsse (steunpunt 

vakantieparticipatie), Joel Vandenspiegel (Toerisme Vlaanderen), Kim Beuten (MOP Floreal Group), Kristien 

Van Camp (Akindo vzw), Marianne Schapmans (Toerisme Vlaanderen), Marieke Duytschaever (Tumult vzw), 

Michel Vandendriessche (MOP Pasar), Mieke Broeders (Enter vzw), Mieke Vrints (A Place To Live vzw), 

Patrick Gheysels (A Place To Live vzw) Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen), Philippe Vermoortele (MOP 

Libo), Raquel Ramos (A Place To Live vzw), Roger Van Kelst (MOP Vlaamse Jeugdherbergcentrale), Sofie 

Vehent (Rodekruisvakanties vzw), Toon Luypaert (Ambrassade vzw),  

Verontschuldigd :  

Brigitte Leclercq (MOP Liberty), Carelle Vandenbussche (Vriendschap zonder grenzen vzw), Dominique 

Gielen (Hoeve Jadoul), Hannes Broeckaert (Bizon vzw), Ilse Janssens (Chirojeugd Vlaanderen), Ingrid Van 

Hoorebeke (Toerisme Vlaanderen), Jan Van Praet (Toerisme Vlaanderen), Jan Vandenbroucke (Kansen voor 

Kinderen vzw), Johan Tourné (CM Ziekenzorg), Joke Mannekens (Pirlewiet vzw), Katrien Mampaey (Toerisme 

Vlaanderen), Lutgard Hellinckx (Toerisme Vlaanderen), Maarten Doise (Lejo vzw), Marc Kempen (KVG-

Vorming vzw), Paul Vaernewyck, Luc Dezaeyer (Hotel ’t Roodhof), Andre David (Hotel ‘t Roodhof), Rosita 

Goossens (Toerisme Vlaanderen), Willy Eeckels (De Ceder vzw) 

Afwezig :  

Annie De Windt (Bijeva vzw), Freya De Witte (Sogeha vzw), Jo Rousseau (MOP S-Relax), Joris Roos (Use-It), 

Maarten Bareel (Gandalf vzw), Nicole Vandeputte (Sogeha vzw), Riet Ory (Femma), Tineke Schiettecat (AJOK 

vzw), Frederik Van Hauwaert (Netwerk tegen armoede vzw),  

 

Verslag 

Inleiding door voorzitter van de stuurgroep: Michel Vandendriessche maakt een korte schets met 

geschiedenis van het traject. De logiesverstrekkers binnen het Toerisme voor Allen verhaal hebben een 

grote expertise in het onthalen van doelgroepen. Toch komen ondertussen ook andere partners mee in 

het verhaal en kunnen ook zij een rol spelen. 

 

1. Goedkeuring verslag van 27/03/2015 

Aanpassing verslag : “VVKSM” vervangen door  “Scouts en Gidsen Vlaanderen” 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Ter beschikking stellen rapport ‘Impactanalyse samenvloeiing TvA-decreet en logiesdecreet’  

Kessels&Smit 

Titel: Volwassenverblijven Toerisme voor Allen – Verkenning van de toekomst 



 

Korte toelichting van het onderzoeksrapport door Jeroen Marijsse + uitdelen van het 

onderzoeksrapport aan het einde van de vergadering. 

Het rapport werd reeds overgemaakt aan de makers van het nieuwe Logiesdecreet (departement 

Internationaal Vlaanderen – Vlaamse overheid). Ook de politieke wereld is betrokken bij de 

opkomende wijzigingen in het decreet. 

Timing voorstel nieuw logiesdecreet : voor de zomervakantie. Geplande plenaire stemming in het 

najaar 

Binnenkort op de website van Toerisme Vlaanderen 

 

3. Voorstelling projectsubsidie managementsondersteuningspunten 

Toelichting door Frederik Vercammen (MOP CJT) – zie bijlage bij het verslag 

Korte kadering MOP : managementondersteuningspunt (momenteel 10 erkende, minstens 4 TvA-

verblijven ondersteunen in het management van de uitbatingen (vormingen, juridisch advies, 

gemeenschappelijke boekhouding, ICT,…) 

20% TvA-verblijven verenigd in een MOP. 

42% vd TvA-overnachtingen 

Subsidies sinds 2004 : werkingsmiddelen en personeelsmiddelen (469.000 €) 
In mei kregen de MOP's de boodschap dat de bestaande beheersovereenkomsten niet verder verlengd 

zullen worden waarbij de middelen zullen worden ingezet naar een brederen ondersteuning en 

professionalisering van de partners in het sociaal toerisme. . 
De MOP’s zijn niet tevreden met deze situatie. 
Een verfijning van de huidige werking werd geprefereerd boven de stopzetting van de middelen. 

Logiesaanbieders willen erkenning voor hun belangrijke rol. 

Er is een poging tot een alternatief voorstel, maar dit heeft geen consensus bij alle MOP’s 

Redenen die aangehaald werden door de overheid om de MOP’s-middelen in vraag te stellen: 

- Niet alle verblijven worden door de MOP’s bereikt 

- Deel vd MOP-subsidies gaat niet rechtstreeks naar doelgroep (rechtstreeks wegwerken naar 

drempels), maar eerder naar overhead 

 

Voorstel: 

- Projectsubsidie 

Bestaande middelen als projectsubsidies waarbij de aanvraag gebeurt door groep van TvA-logies om 

te helpen bepaalde drempels weg te werken (vb. vorming naar medewerkers omtrent 

onthaal/beleving vakantiegangers met een beperking, app ontwikkelen om doelgroep ter plaatste te 

krijgen,…) 

- Goeie samenwerking  met TVL (na afschaffing van cel TvA) 

Duidelijkheid over wat er waar wordt opgenomen: overzicht over waar alles gecoördineerd aanwezig 

blijft. Aanspreekpunt/spelverdeler (nieuwe cel?) nodig. 

 

Vragen/opmerkingen 

- Kleine spelers tussen de MOP’s zitten met grote problemen wat betreft overleefbaarheid 

- Overheid uit de nood geholpen bij een uitbating van verblijven, maar u stopt toch de 

ondersteuning van deze structuur. Nieuw uitdagingen kunnen niet meer ondersteund worden. 

(komt 5 jaar te vroeg). 

- Projectsubsidies kennen een labiel karakter; drempelverlaging moet vanuit een hogere structuur 

worden waargemaakt. Mogelijk moeten we ons heroriënteren naar een meer commercieel logies. 

Nood om voor minstens 4 jaar zeker te zijn van ondersteuning. 

- Moet/kan er een overgangsperiode ingebouwd worden om te komen tot een ander systeem?  

- Discussie uit de beleidsnota = MOP’s middelen heroriënteren met behoud van expertise en 

ervaring 

 

Agentschap en kabinet zijn geïnformeerd en garanderen dat het budget zal blijven ingezet worden 

voor het sociaal toerisme;  

 



 

4. Voorstelling actieplan sociaal-toeristische verenigingen 

Voorstelling door Eddy Beuten (Horizont vzw) 

Vragen/bedenkingen 

- Plan is voor alle organisaties! Ook voor de niet-exclusieve vakantieorganisaties 

- Invulling van een sectorfonds? Hefboom onderzoekt hoe en waar dat ingebed kan worden. Meer 

middelen centraal proberen vergaren om nog meer vakantieplaatsen te kunnen garanderen. Niet 

vervangend voor de huidige activiteiten! Het moet gaan om het creëren van EXTRA plaatsen; 

complementair aan de bestaande subsidies. Haalbaarheid nog in onderzoek (maar wel veel 

potentieel) 

 

5. Stand van zaken veranderingstraject – voorstelling Business Case sociaal toerisme 

Voorstelling conceptnota door Jeroen Marijsse (steunpunt) 

Nota in verdere ontwikkeling!  

Plaats voor opmerkingen en bedenkingen – feedback.. (zie PowerPoint in bijlage) 

Aladin: werknaam van ontwikkeling instrument om alle drempels aan te kunnen pakken 

 

Vragen/opmerkingen 

- Vakanties en organisaties voor sociaal toerisme worden ondersteund vanuit Toerisme 

Vlaanderen voor de uitvoering van opdrachten die gericht zijn op Vlaanderen. Dit neemt niet 

weg dat alle sociaal toeristische partners wel vakanties edm naar het buitenland/Wallonië 

kunnen organiseren. Zij worden daarvoor niet ondersteund door Toerisme Vlaanderen. 

- Acties die opgenomen zijn, zijn in eerste instantie mogelijkheden van acties. Hoe en wanneer die 

bepaald worden: kick-off nieuw sociaal toerisme 28/10/2015 (zie verder) 

- A Place To Live geeft mee dat ze in het verleden al tot drie keer reeds leertrajecten opgezet 

hebben om mensen zelfstandig op vakantie te laten gaan. Dit heeft gewerkt enkel als er mensen 

met ervaring (ervaringsdeskundigen) meegaan met de vakantiegangers. Daarnaast blijft er nood 

aan ondersteuning van een educatief medewerker. Deze ondersteuning zit niet in het 

takenpakket van die werknemer en er zijn dus eigenlijk geen middelen voor. Deze middelen zijn 

nodig om dergelijke ondersteuning uit te bouwen. Onder meer voor vorming vrijwilligers, 

coaching, back-up,…. Een structurele verankering voor deze middelen zijn niet te vinden. 

Het struikelblok zit in een GAP.  

De uitrol van Rap-Op-Stap kan daar misschien meer ondersteuning in bieden. 

- Waar ressorteert het infopunt toegankelijk reizen? Hoe verhoudt zich dat daar tegenover? 

Hiervoor moet nog bekeken worden hoe dit al dan niet geïntegreerd wordt, al blijft dit voorlopig 

een aparte pilaar binnen Toerisme Vlaanderen. Toekomst nog niet zeker. 

- Enerzijds vallen de MOP-middelen weg, anderzijds zal er wat betreft infrastructuursubsidie 

1.000.000 voorhanden zijn voor de gehele sector van het Logiesdecreet (inclusief de ‘oude 

Toerisme voor Allen verblijven volwassenen). Dit is de facto een vermindering voor de uit te 

breiden reguliere sector door meer mededingers.  

- Wordt de naam TvA behouden? ---> politieke discussie over de wettelijke benamingen wordt 

volop gevoerd in functie van het nieuwe Logiesdecreet 

- Groot vraagteken bij het nieuwe impulsprogramma. 

- De social branding biedt een oplossing voor het behoud (en de uitbreiding) van het DNA van het 

sociaal toerisme 

- Hoe kan er binnen het agentschap vorm gegeven worden voor de verdere uitwerking van dit 

plan naar personeel en middelen? 

- Belangrijk is dat de middelen die van bij de MOP’s verdwijnen en overgaan naar een impuls 

structureel zijn. 

- Kunnen de impulsmiddelen in samenspraak met de sector worden ingevuld? De sector vraagt 

naar samenwerking hierover, zodat niemand tegenover elkaar uitgespeeld wordt.  

- De stuurgroep stelt voor dat Toerisme Vlaanderen een overgangsperiode voorziet om grote 

problemen bij de MOP’s te voorkomen, in het geval de nieuwe impulsmiddelen niet tijdig 

ingevuld geraken.  



 

- De stuurgroep pleit ervoor dat Toerisme Vlaanderen in meer middelen en personeel voorziet om 

het Steunpunt Vakantieparticipatie haar uitgebreide opdrachten en haar rol te kunnen laten 

opnemen  

- Peter De Wilde wil alle betrokkenen bedanken voor de medewerking aan het hele proces. Het 

gewicht van dit plan op hoger niveau in functie van draagvlak is gelijk aan de grootte van de 

groep die dit plan mee gemaakt en ondersteund heeft. Toerisme Vlaanderen is hierbij maar één 

speler in het veld en samen moeten we hetzelfde verhaal vertellen op het terrein.  

Toerisme Vlaanderen zit in een besparingscontext, waardoor herpositionering niet eenvoudig is. 

Vragen naar meer middelen en personeel moeten continu worden afgewogen aan verschillende 

interne keuzes van het agentschap. We moeten met de beleidsnota opletten dat deze zelf geen 

drempel wordt voor Toerisme Vlaanderen. De ambities in de beleidsnota zijn groot. 

We moeten onderzoeken welke beleidsmatige taken gedeeld kunnen worden. 

- Het plan is klaar, de stuurgroep onderstreept dat dit een zinvol traject is geweest. De afdeling 

Toerisme voor Allen (en later het Steunpunt Vakantieparticipatie) binnen Toerisme Vlaanderen is 

steeds consequent geweest en heeft het forum Toerisme voor Allen haar rol laten spelen. Het 

forum wenst dit overlegmodel ook in toekomst verder te zetten. 

- De prioriteiten leggen gebeurt ook samen met de sector op 28/10/2015. 

 

Volgende stappen : zie overzicht bijlage 

Aanvulling voor alle logiesuitbaters: nieuwe decreet zal er snel zijn! (in draft blijkt dat alle types 

jeugdlogies onder TvA blijven vallen) 

 

6. Varia 

28/10/2015: Kick-of moment van het plan en het instellen van acties. 





Forum TVA – vrijdag 26/06/2015 – Agenda 

- Goedkeuring verslag van 27/03/2015

- Ter beschikking stellen rapport ‘Impactanalyse samenvloeiing TvA-
decreet en logiesdecreet’  Kessels&Smit

- Voorstelling projectsubsidie managementsondersteuningspunten

- Voorstelling actieplan sociaal-toeristische verenigingen

- Stand van zaken veranderingstraject – voorstelling Business Case 
sociaal toerisme

- Varia



Rapport: 
Verkenning van de toekomst van 

volwassenverblijven TVA



Aanleiding van dit onderzoek 

- Gewijzigde realiteit 

- Urban legends

- Beleidsnota Toerisme 

Uitdaging

- 1 speelveld 

- 1 innovatief financieringstelsel



Analyse TVA-logies volwassenen
- facts
- decreet  



2015/ facts 

63
16

5
10.000 13 verblijven met zorg

1.650.550 overnachtingen in 2014

80 % vzw statuut

30 % van alle overnachtingen  aan de kust 



TVA 
Volwassenen

Logies Beleidsnota

Aandacht voor 
toegankelijkheid en 
wegwerken 
drempels

Focus op comfort en 
kwaliteit

Aandacht bijkomende 
doelgroepen

TVA als label Kwaliteitslabel
comfortclass.

Gestroomlijnd 
kwaliteitsbeleid 

Toegang tot subsidie Toegang tot subsidie 
& kmo portefeuilles

1 innovatief 
financieringstelsel

Managementsonder
steuningspunten
(MOP’s)

Ondersteuningsnod
en logies 

Heroriëntering mops 

Decreet tva – logiesdecreet
spanningsvelden



interviews



Vaststellingen

Gunstregimes 
(infrastructuur) 
uit verleden –

invloed op 
heden

Ondersteuning 
ook buiten 
TVA-circuit

(Horeca Vlaanderen)

Subsidies op 
Vlaams niveau 
afgeschaft of 

gelijkgeschakeld



Sociaal toerisme is

Elk individu 
toegang geven 
tot de markt 

ipv creëren van 
verblijven 

Mensen die 
drempels 

ervaren, niet de 
organisaties

Doelgroepen ipv
infrastructuur 

en stenen 



Percepties sociaal toerisme



’Vlaams 
toerisme draait 

enkel om het 
vullen van 
bedden’

‘Valse 
concurrentie 

door 
oversubsidiering
TVA verblijven

‘Shift maken 
naar MVO’

‘TVA-verhaal is 
niet sexy, louter 
een statement’

‘inkantelen = 
Sociaal Toerisme 

stopzetten’

‘Kennis van de 
sector 

onvoldoende 
gedeeld’

‘Shift maken 
naar MVO’



’Vlaams 
toerisme draait 

enkel om het 
vullen van 
bedden’

‘Valse 
concurrentie 

door 
oversubsidiering
TVA verblijven

‘Shift maken 
naar MVO’

‘TVA-verhaal is 
niet sexy, louter 
een statement’

‘inkantelen = 
Sociaal Toerisme 

stopzetten’

‘Kennis van de 
sector 

onvoldoende 
gedeeld’

‘Verleggen van 
focus naar 

Vlaamse Toerist’

‘MVO reeds 
ingebakken in het 
TVA verhaal’, Hoe 
dragen we dit uit

‘Werken aan 
nieuw, niet 

stigmatiserend  
verhaal’

‘Hoe houden 
sociaal toerisme 

hoog op de 
politieke agenda’

‘nood aan een 
kenniscentrum ’

Subsidies 
afgebouwd of 

gelijkgeschakeld, 
nieuw 

financieringstelsel



Toekomst sociaal toerisme



Ondersteuning/uitwisseling

- creëren van positief imago Sociaal Toerisme

- Inzetten op promotie en marketing

Branding/zichtbaarheid

- Nood aan transparantie

- Samenwerking, overleg en uitwisseling tussen alle actoren 

(TVA-verblijven en logies) 

- Ontwikkeling van een kenniscentrum 

- rol van het Steunpunt ?

- CJT als good practice



Europeanisering/internationalisering

- Shared facilities

- Capaciteit grote TVA-verblijven uitspelen naar 

specifieke doelgroepen

- Aanbod laagseizoen en aangepaste 

arrangementen

Innovatief aanbod

- Europees kader voor de toekomst van Sociaal Toerisme 

- Samenwerking met OITS



Aanbevelingen



Naar basiscriteria voor alle verblijven 

-

Diversiteit in het aanbod stimuleren

Sociaal Toerisme op de politieke en 
maatschappelijk agenda



Voorstelling projectsubsidie vanuit 

managementondersteuningspunten



Voorstelling actieplan aanbieders 

georganiseerde vakanties



Stand van zaken transitietraject sociaal 

toerisme: voorstelling conceptnota



Werklabo’s

•Februari 
2015

Forum TVA
bekrachtigen 

strategische en 
operationele 

doelen

•27/03

Zoektocht 
uitvoerings
scenario’s

•15/04 -23/4

Update 
transitietraject 

Kabinet 
Toerisme

•20/04/2015

Uitwerken 
uitvoeringsmodel

Mei-juni

Voorstelling 
1ste draft 

conceptnota 

•26/6

Aftoetsen aan 
bestaande regelgeving 
ifv overgangsperiode 

•Juli-augustus



INHOUD

- Inleiding 

- Transitieplan

- Verschuiving van de huidige naar de toekomstige situatie

- Ondersteuningsmodel

- Overgangsperiode

Conceptnota transitieplan Sociaal 
Toerisme



-

Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
Inleiding

• Wijzigende samenleving 
• Toenemend belang aan MVO
• Sociaal ondernemerschap 
• Beleidsnota minister 



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
Transitieplan

• Visie: 
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 
maatschappelijke verantwoorde visie (april 2014)

• Missie: 
Positieve effecten van vakantie 
voor  individuen en samenleving
Iedereen verdient vakantie 

• Langetermijnperspectieven 
Verhogen van de vakantieparticipatie van elke Vlaming (individu/groep) 



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
Transitieplan – 6 transitielijnen

van een enkelvoudige sector naar een multiplayer netwerk

van een doelgroepgericht aanbod naar een progressief universeel aanbod

van een enkelvoudige acties naar een mechanisme

van het aanbieden van logies naar het wegwerken drempels in de volledige 
vakantieketen

van het ontwikkelen en investeren in een aanbod naar promotie en toeleiding

van het huidige decreet TvA naar…



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
Transitieplan – strategisch plan 

5 strategische doelen: 

1. Het sociaal toerisme is een transversaal beleid binnen de diverse overheden

2. Elke Vlaming met drempels kan op vakantie gaan 

3. Er is een gecoördineerd actief uitgebreid netwerk van partners van de ruime 
vakantieketen 

4. De partners binnen het sociaal toerisme zijn ondersteund in hun opdracht, dit 
in afstemming met het netwerkgebeuren 

5. Alle partners, betrokken in de vakantieketen, kunnen zich zichtbaar verbinden 
op de “social branding” vanuit de visie en missie van het sociaal toerisme, 



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
verschuivingen van de huidige naar toekomstige situatie

 SITUATIE 2015 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Steunpunt 

Vakantieparticipatie  

- Orgaan van Toerisme Vlaanderen die als taak heeft het 

sociaal toerisme te ondersteunen en faciliteren 

- Groot netwerk in functie van ‘iedereen verdient vakantie’ 

- Focus enkel op financiële drempel (oa boekingscentrale) 

- Orgaan van Toerisme Vlaanderen die als taak heeft het 

sociaal toerisme te ondersteunen en faciliteren 

- Uitgebreid netwerk (naar grootte en diversiteit) in 

functie van ‘iedereen verdient vakantie’ 

- Focus op oplossingen voor mensen die allerlei drempels 

ondervinden 

Vakantiegangers Mensen in (kans)armoede die een financiële drempel 

ondervinden om te participeren aan ‘vakantie’ 

Elke Vlaming (individueel of in groep) die een drempel 

ondervindt om te participeren aan vakantie en die niet op 

eigen kracht kan overwinnen  

Sociale organisaties Sociale organisaties die werken met mensen uit de 

doelgroep (kans)armoede en met focus op de financiële 

drempel 

Sociale organisaties die werken met mensen met zeer ruime 

diversiteit van doelgroepen 

Logiesaanbieders - Erkende verblijven in het kader van het decreet Toerisme 

voor Allen 

- Vergunde logies in het kader van het Logiesdecreet 

- Erkende jeugdverblijven/hostels in het kader van het 

decreet Toerisme voor Allen 

- Alle verblijven die voldoen aan de basiscriteria voor 

toeristische verblijven in het kader van het Logiesdecreet 

- Logies die voldoen aan de criteria van de regio waar ze 

gelegen zijn 

Georganiseerde 

vakanties 

- Sociaal-toeristische verenigingen die erkend zijn in het 

kader van het decreet Toerisme voor Allen 

- Verenigingen die vakanties organiseren, maar niet 

noodzakelijk exclusief voor mensen in armoede 

- Sociaal-toeristische verenigingen die erkend zijn in het 

kader van het decreet Toerisme voor Allen 

- Verenigingen die vakanties organiseren, maar niet 

noodzakelijk exclusief voor mensen in armoede 

 



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
verschuivingen van de huidige naar toekomstige situatie

Attracties Aanbieders van toeristische activiteiten die een focus leggen 

op dagtoerisme 

Aanbieders van toeristische activiteiten die een focus leggen 

op dagtoerisme 

Organisaties met 

partnerschappen met 

het Steunpunt 

Vakantieparticipatie 

Voorbeelden: De Lijn, Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH), Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

(VAPA), Team voor Advies en Ondersteuning (TAO), Fonds 

Vrijetijdsparticipatie,… 

Uitbreiding van de lijst van reeds geëngageerde 

partnerschappen 

Managementsonder-

steuningspunten (MOP) 

Ondersteuning bieden voor het goede beheer van minimaal 

4 erkende verblijven ‘Toerisme voor Allen’. Ze vervullen 

volgende rollen: 

- Personeel van de verblijven vormen 

- Management van de verblijven begeleiden 

- Nieuwe toeristische producten ontwikkelen 

- Profiel van specifieke doelgroepen onderzoeken 

- Markt onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de in 

dit decreet vermelde doelgroepen 

- Maatregelen nemen in het kader van het internationaal 

toerisme 

- Verdere vakantiebeleving van doelgroepen stimuleren 

Ondersteuning wordt op een andere manier ingevuld via 

het nieuwe decreet Toerisme voor Allen. Een grote 

diversiteit aan partners zullen mee instaan voor deze 

ondersteuning:  

- Sociale organisaties  

- Logiesaanbieders 

- Verenigingen die vakanties organiseren 

- Attracties  

- Partners van het Steunpunt Vakantieparticipatie 

 



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
ondersteuningsmodel 

Steunpunt 
Vakantieparticipatie 

Verbreding van de 
opdracht

Kennisplatform

Optimale afstemming 
tussen vraag en aanbod

Faciliteren transitieplan



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
ondersteuningsmodel 

Bestemmings
ontwikkeling

Financiële ondersteuning 
jeugdverblijven/hostels TVA

Financiële ondersteuning 
drempelverlagende 

maatregelen vergunde logies

Financiële ondersteuning 
sociaal toeristische 

verenigingen

Financiële ondersteuning 
Impuls sociaal toerisme



Conceptnota transitieplan Sociaal Toerisme
ondersteuningsmodel 

 

         

 Budgettaire benadering         

          

Uitvoerder Instrument Budget TVL 

2012 

Budget TVL 

2013 

Budget TVL 

2014 

Budget TVL 

2015 

Budget TVL 

gewenst 

toekomst 

Personeel SVP 

2015 

Personeel SVP 

gewenst 

toekomst 

Timing 

Vlaamse overheid Decreet Toerisme 

voor Allen 

/ / / / / / / 2016-2017 

 Logiesdecreet / / / / / / / 2016-2017 

Toerisme Vlaanderen Logiespremie 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  / /  

 Subsidies voor 

erkende Toerisme 

voor Allen verblijven 

3.900.000 € 3.135.582 € 2.000.000 € 2.000.000 €  / /  

 Subsidies voor 

erkende sociaal-

toeristische 

verenigingen 

613.000 € 613.000 € 750.000 € 732.000 €  / /  

 Managementonderste

uningspunten (MOP’s) 

495.000 € 463.000 € 463.000 € 469.000 €  / /  

 Animatiesubsidies 165.000 € 151.000 € 151.000 € 0 €  /   

 Impulsmiddelen 

(geheroriënteerde 

MOP's-middelen) 

/ / / /  / /  

Steunpunt 

Vakantieparticipatie 

Beleidsnota hoofdstuk 

III 

300.000 € 

(werkings-

budget) 

300.000 € 

(werkings-

budget) 

300.000 € 

(werkings-

budget) 

600.000 € 

(werkings-

budget) 

 10 vte   

 Transitieplan voor het 

sociaal toerisme 

        

 Aanpak verschillende 

drempels  

        

 Social branding         



Wat verandert er ? - samenvatting
Omschrijving ‘sociaal toerisme’ 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 

Transitielijnen 1. Van een enkelvoudige sector naar een multiplayer netwerk 

2. Van een doelgroepgericht aanbod naar een progressief universeel aanbod 

3. Van enkelvoudige acties naar een mechanisme 

4. Van het aanbieden van logies naar het wegwerken van drempels in de volledige vakantieketen 

5. Van het ontwikkelen/investeren van een aanbod naar promotie en toeleiding 

6. Van het huidige decreet TvA naar … 

Strategische en operationele doelstellingen 1. Het sociaal toerisme is een transversaal beleid over de verschillende overheden 

2. Elke Vlaming met drempels kan op vakantie gaan 

3. Er is een gecoördineerd actief uitgebreid netwerk van partners van de ruime vakantieketen 

4. De partners binnen het sociaal toerisme zijn ondersteund in hun opdracht, dit in afstemming met 

het netwerkgebeuren 

5. Alle partners, betrokken in de vakantieketen, kunnen zich zichtbaar verbinden op de 'social 

branding', vanuit de visie en missie van het sociaal toerisme 

Ondersteuningsmodel  Het Steunpunt Vakantieparticipatie krijgt een centrale rol voor het sociaal toerisme 

Instrumenten  Infrastructuursubsidie Toerisme voor Allen Jeugdverblijven en hostels 

 Infrastructuur Logiespremie Alle andere logies 

 Subsidies aanbodsondersteuning Sociaal-toeristische verenigingen die werken met 

mensen in armoede 

 Impulsmiddelen nieuw vakantieaanbod in 

functie van drempels 

Ruime partners in het netwerk van Steunpunt 

Vakantieparticipatie 

 



Ondersteuning van verblijven toerisme voor allen 

Een nieuwe invulling 

 

 

Door de MOP’s1 wordt reeds jarenlang een kwaliteitsvolle ondersteuning geboden aan de aangesloten TvA-

verblijven. Sinds 2004 worden de MOP’s daarvoor gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen, met een 

personeelssubsidie enerzijds, met een werkingssubsidie anderzijds. De MOP’s en hun aangesloten verblijven 

konden zo een grote expertise opbouwen en nieuwe stimuli ontwikkelen 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 bovendien gerealiseerd door logies, 

aangesloten bij een MOP. 

Vanaf 2016 worden de MOP-subsidies echter geschrapt, zo kregen we begin mei te horen van Toerisme 

Vlaanderen. Dit komt bovenop de afschaffing van de animatiesubsidie en de halvering van het budget 

voor infrastructuursubsidies. Ook al vinden we in heel wat beleidsdocumenten het belang van sociaal 

toerisme terug, de realiteit is dat er de voorbije jaren heel zwaar werd geknipt in de beschikbare 

budgetten. 

Aan de MOP’s werd in dit verband gevraagd om na te denken over een nieuwe invulling van de MOP-

subsidies. Voor de MOP’s is deze denkoefening echter al langer bezig. Dit resulteerde in 2014 in de nota 

“Heroriëntering toerisme voor allen: sociaal en fair”. Het spreekt voor zich dat een jaar later missie, visie, 

uitdagingen en te realiseren doelstellingen uit deze nota nog steeds actueel zijn. 

 

Ook al zijn we als MOP’s helemaal niet gelukkig met de afschaffing van de MOP-subsidie, we willen ons 

constructief opstellen en hebben daarom nagedacht over een alternatief. Daarbij willen we twee 

‘onvolkomenheden’ aanpakken uit de huidige manier van subsidiëren. 

1. De MOP’s bereiken niet alle TvA-verblijven, al is hun impact op de sector meer dan symbolisch. 

Ongeveer 20 % van de TvA-verblijven is aangesloten bij een MOP (bij de volwassenenverblijven 

ligt dit percentage een stuk hoger dan bij de jeugdverblijven). Als we kijken naar het aantal 

bedden, bereiken de MOP’s 30 % van de sector, in aantal overnachtingen uitgedrukt, stijgt dit 

zelfs naar 45 %. Dat is meer dan behoorlijk, maar in ons nieuwe voorstel willen we alle erkende 

TvA-verblijven de kans geven om gesubsidieerd te worden. 

2. De MOP-subsidies worden niet steeds gebruikt voor specifieke acties naar personen/groepen die 

drempels ervaren om op vakantie te gaan. Soms worden er ook algemene acties of (een gedeelte 

van) overhead mee gefinancierd, op die manier komen de subsidies slechts onrechtstreeks of 

gedeeltelijk ten goede van de doelgroep voor wie ze bedoeld zijn. In ons nieuwe voorstel willen 

we er over waken dat de subsidiëring rechtstreeks gaat naar het wegwerken van drempels. 

 

 

Gesteund op visie van beleidsmakers 

 

                                                

1

 Momenteel zijn er 10 erkende MOP’s: 

* Broederlijkheid 

* Centrum voor Jeugdtoerisme 

* Chirojeugd Vlaanderen 

* Hopper jeugdverblijven 

* Liberaal Ondersteuningspunt 

* Pasar 

* Ontspanning en Vakantie 

* S-Relax 

* Volkstoerisme 

* Vlaamse JeugdHerbergen 



We gebruiken als uitgangspunt de definitie waarover in het veranderingstraject toerisme voor allen 

overeenstemming werd bereikt: “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 verantwoorden visie.” 

 

We gaan er van uit dat de voorziene middelen (ongeveer 500 000 euro) blijvend kunnen ingezet worden 

voor ondersteuning van logies die erkend zijn binnen het decreet toerisme voor allen. In de beleidsbrief 

2014-2019 van minister van toerisme Weyts lezen we immers: “Ik heroriënteer de bestaande 

overeenkomsten met de managementondersteuningspunten (MOP’s), waarbij we hun expertise maximaal 

valoriseren.” 

 

Ten slotte trachten we om één van de doelstellingen uit het toerismepact 2020 in praktijk om te zetten: 

“via een gerichte doelgroepenbenadering zullen bepaalde groepen Vlaamse niet-participanten gestimuleerd 

en ondersteund worden.” Een doelgroep is bovendien geen statisch, maar wel een dynamisch gegeven dat 

periodiek in vraag dient gesteld te worden, m.a.w. op regelmatige tijdstippen moet nagedacht worden 

over welke doelgroepen ondersteuning nodig hebben om drempels te overwinnen. 

De logiesverstrekkers toerisme voor allen zijn in dit kader een gewaardeerde en ervaren partner in de 

vakantieketen en het best geplaatst om mee vorm te geven aan de vernieuwde invulling rond sociaal 

toerisme. 

 

 

Logies zetten extra in op doelgroepen 
 
Wat stellen we voor? Een groep van logies, erkend binnen het decreet toerisme voor allen, die 

drempelverlagende maatregelen nemen die rechtstreeks ten goede komen van de doelgroepen, kan beroep 

doen op een projectsubsidie. Deze projectsubsidie kan betrekking hebben op meerdere kalenderjaren. 

 

Wat betekent dit concreet? 

 

Doelgroepen: gesubsidieerde projecten moeten een meerwaarde aantonen voor mensen/groepen die 

drempels ondervinden.  

 

Drempelverlagend: de subsidie moet rechtstreeks gaan naar doelgroepen die anders niet of moeilijk 

zouden bereikt worden omwille van drempels. Voorbeelden van drempelverlagende maatregelen: 

- logies zetten samen communicatiecampagne op om allochtone kinderen te laten meegaan op 

meerdaagse schooluitstap 

- logies organiseren vorming voor hun medewerkers omtrent onthaal van personen met een 

beperking 

- logies uit een streek met weinig openbaar vervoer ontwikkelen een app om jeugdbewegingen in 

contact te brengen met een busmaatschappij die hen ter plaatse kan vervoeren 

- logies voeren gemeenschappelijke promotie op een beurs, specifiek gericht op mensen met een 

beperking 

- logies voeren onderzoek naar motieven van éénoudergezinnen om al dan niet aan vakantie te 

participeren 

- logies die bezig zijn met zorgtoerisme, maken werk van aanduidingen voor mensen met een 

visuele beperking 

- … 

Projecten die niet specifiek inzetten op één of meerdere doelgroepen of het wegwerken van drempels, 

worden niet weerhouden. 

 



Groep van logies: verschillende erkende logies laten samenwerken heeft een meerwaarde en zorgt voor 

een multiplicatoreffect. Daarom moet aangetoond worden dat het om een samenwerkingsverband gaat 

van minstens vier erkende TvA-verblijven. Projecten die slechts betrekking hebben op drie of minder 

verblijven, komen dus niet in aanmerking. 

Een samenwerking kan regionaal zijn (bijv. alle TvA-verblijven uit het Hageland), thematisch (bijv. alle 

jeugdverblijven type A met een Groene Sleutel) of een mix van beide. 

 

Projectsubsidie: Toerisme Vlaanderen selecteert de ingediende projecten die van een subsidie mogen 

genieten. De subsidie werkt op basis van een enveloppefinanciering, waarbij de aanvragen zich engageert 

om een aantal indicatoren te behalen. De enveloppe kan betrekking hebben op zowel loonkosten als 

werkingskosten. In de subsidieaanvraag wordt aangegeven volgens welke verdeelsleutel de subsidie moet 

verdeeld worden over de verschillende deelnemende verblijven. 

Dit alles vraagt echter een aanpassing van het decreet toerisme voor allen. Dit neemt enige tijd in beslag 

en kan wellicht pas ten vroegste gerealiseerd worden tegen 2017. In afwachting daarvan dringen we aan op 

een overgangsmaatregel, meer bepaald een tijdelijke verlenging van de huidige MOP-overeenkomsten. 

 

Naast het behoud van infrastructuursubsidies voor jeugdverblijven pleiten we eveneens voor 

infrastructuursubsidies binnen het kader van een nieuw subsidiebeleid rond toeristische logies, waarbij 

parameters rond TvA-doelstellingen mee een rol moeten spelen. 

 

 

Toerisme Vlaanderen zorgt voor een betere ondersteuning van de sector toerisme voor allen 

 

Een synergie tussen Toerisme Vlaanderen enerzijds en de erkende TvA-verblijven anderzijds is een 

meerwaarde om de doelstelling uit het toerismepact 2020 te realiseren: “tegen 2020 moet de participatie 

van de Vlamingen aan het toerisme verhoogd worden, zowel voor verblijfstoerisme als voor dagtoerisme.” 

Ook minister van toerisme Weyts schrijft in zijn beleidsbrief 2014-2019: “vakantie is geen luxe, het is een 

recht. Een recht dat ik iedereen wil garanderen.” 

 

Naast de verschillende subsidielijnen, is het daarom noodzakelijk dat Toerisme Vlaanderen het werkveld 

inhoudelijk ondersteunt. Toerisme Vlaanderen heeft vandaag geen aparte cel toerisme voor allen meer, 

maar heeft gekozen om het sociale aspect van toerisme te laten doordringen in de volledige organisatie. 

Dit is een nobel streefdoel, maar om dit te realiseren, is er nood aan een dienst of een groep medewerkers 

binnen Toerisme Vlaanderen die aangesteld worden als aanspreekpunt en “spelverdeler”. Dit 

aanspreekpunt zorgt er voor dat verschillende actoren (logies, opstaporganisaties, Rap op Stap, 

vertegenwoordigers van doelgroepen, andere partners …) met elkaar in contact worden gebracht. 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie zou deze taak op zich kunnen nemen, op voorwaarde dat het zijn 

doelgroepen uitbreidt naar alle drempels die mensen/groepen kunnen ondervinden. 

 

Op volgende terreinen kan Toerisme Vlaanderen een duidelijke meerwaarde bieden voor de verblijven 

toerisme voor allen: 

- internationale promotie via buitenlandkantoren 

- promotie naar de Vlaamse markt 

- benchmarking (TvA-barometer naar het model van de hotelbarometer; tevredenheidsmetingen …) 

- juridisch advies 

- advies ruimtelijke ordening 

- onderzoek naar nationale en internationale evoluties 

- … 

 



Vakantie binnen het bereik van elke Vlaming

ACTIEPLAN – GEORGANISEERDE VAKANTIES



Georganiseerde vakanties binnen het 
sociaal toerisme

65 aanbieders 
◦ 14 Erkende sociaal toeristische verenigingen : exclusief 

◦ 51 Organisaties die plaatsen openstellen via het Steunpunt 
Vakantieparticipatie : inclusief 

◦ Vrijwilligers

◦ Totaal aantal deelnemers in 2014: 6708



Doelgroep
Materiële en immateriële drempels die personen in kansarmoede 
verhinderen om deel te nemen

◦ Financiële drempels

◦ Fysieke drempels

◦ Sociale- of culturele redenen 

◦ Sociaal-psychologische factoren



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

Vakantie is een recht dat we iedereen moeten kunnen garanderen

Actieplan ter ondersteuning van de uitvoering van de beleidsnota toerisme

2 stategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2014-2019

Ingebed in het ‘sectoraal strategische transitieplan’ 



SD1: vakantie binnen het bereik van elke 
Vlaming

o Voldoende vakantieplaatsen creëren en zoveel mogelijk drempels 
wegwerken

o Nieuwe middelen en werkwijzen die toelaten kwaliteitsvolle goedkope 
vakanties aan te bieden

Onderzoek sectorfonds – werving middelen



SD2: Nauwer samenwerken om kwaliteit 
en duurzaamheid te bevorderen



Subsidies
Een efficiëntere manier van subsidiëren ism de administratie 
TVL

Minder administratieve last

Structureel subsidiekanaal op basis van een beleidsplan
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