


Welkom



Welkom



Bevraag je buur

“Waarom vind je het 

belangrijk om hier 

vandaag te zijn?”



Programma

timing programma

09u00 Netwerkmoment met koffie

09u45 Welkom en introductie

10u00 Inspiratiemoment succesvolle projecten, leermomenten en gouden tips

10u30 World café – Hoe schrijf je een goed project?

12u00 World café – Hoe verbreed je de uitkomsten in het netwerk ‘Iedereen 
verdient vakantie’?

13u00 Lunch

14u00 Voorstelling projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ 2020

14u45 Beurs – Wist je dat er verschillende vormen van co-financing bestaan?

15u30 Plenaire afsluiter



Projectoproep 2017 - 2018

Wat leren we uit het verleden?





Welke projecten?

• Grote diversiteit: 

➢Mobiliteit

➢Mensen met een beperking

➢Jonge gezinnen in armoede

➢Groepsvakanties

➢Individuele vakanties

➢Vorming vrijwilligers

➢… 



Slaagfactoren en tips (1)

• Samenwerking met partners uit heel de vakantieketen met 

duidelijke afspraken over engagement = meerwaarde

• Verlagen van drempels

• Vertrek van een reële behoefte en koppel daar je sterktes aan

• Betrek je doelgroep!



Slaagfactoren en tips (2)

• Werk een realistisch projectbudget uit en toets regelmatig af

• Als je vastzit, contacteer Toerisme Vlaanderen voor 

ondersteuning

• Meer kansen op overleg om project vorm te geven en 

netwerkmomenten

• Gebruik brainstormsessies met verschillende partners om de 

mogelijkheden breed te houden



World café



Hoe schrijf je een goed project?



Gratis tip - De grootmoeder test !



Hoe verbreed je de uitkomsten in het netwerk ‘Iedereen 

verdient vakantie’?



Methode

Input

Output

Outcome

Impact



Impulsoproep ‘Iedereen verdient vakantie’



1. Kader subsidieoproep



1. Kader subsidieoproep

- Doel: Impulsen geven i.k.v. transitieplan sociaal toerisme en 

nieuwe decreet ‘Iedereen verdient vakantie’

- Budget: 1.000.000 euro

- Hoofddoel:

• Verhogen participatie toeristisch aanbod van individuen of groepen uit 

Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen 

overwinnen.

- Handleiding: www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie

http://www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie


2. Welke projecten?



2. Welke projecten?



- Specifieke doelstellingen:

1.1 Inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in 

de volledige vakantieketen.

2. Welke projecten?



- Specifieke doelstellingen:

1.2 Het overdragen van goede praktijkvoorbeelden om drempels te helpen 

wegwerken in de volledige vakantieketen, naar nieuwe doelgroep en/of 

drempels, door middel van een vernieuwend partnerschap.

2. Welke projecten?



3. Voorwaarden subsidie



3. Voorwaarden

- Focus op vernieuwing
• Concepten

• Doelgroepen

• Drempels

• Partners

• Impact

- Wat kan niet?
• Reguliere werking

• Verderzetting bestaande werking

- Wat kan wel?
• Nieuwe activiteiten of doelgroepen/drempels voor de organisatie/partnerschap

• Ontwikkelen testpakketten voor nieuwe doelgroep en delen van geleerde lessen

• Verbreden van een bestaand concept naar nieuwe doelgroepen/drempels voor de 

organisatie/partnerschap



3. Voorwaarden

- Oproep met betrekking tot Vlaams Gewest en tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad

• Projectindiener uit Vlaams Gewest en tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

• Projecten moeten plaatsvinden in Vlaanderen of Brussel

- Individuen/groepen uit Vlaanderen of Brussel die een drempel 
ervaren

• Niet mensen uit andere landen naar Vlaanderen brengen

- Totale projectkost minimaal 5.000 euro

- Maximum 1 project per indiener

• Wel samenwerking tussen projectindieners mogelijk 

- Einddatum van de projecten is december 2021
• 30 april 2022 rapportage van project indienen



4. Beoordeling



4. Beoordeling

- Criteria

• Mate waarin door project drempels worden weggewerkt

• Blijvende effect project binnen de organisatie en/of partnerschap

• Impact van samenwerking en netwerking op actoren in vakantieketen

• Haalbaarheid van het project

• Specifiek per doelstelling

• Prioriteit aan nieuwe projecten (doelstelling 1)

• Aantoonbare impact (doelstelling 2)

- Adviescommissie

• Min. 2 externe experten uit de sociaal-toeristische sector

• 2 vertegenwoordigers van Toerisme Vlaanderen

• Verleent advies aan AG TVL die beslist welke projecten worden betoelaagd



5. Kosten



5. Kosten

- Max. 75% subsidie

- Max. 50.000 euro subsidie per project

- TVL kan gevraagde subsidie beperken

- Enkel kosten van na indiendatum en voor einddatum project

- Soorten kosten:

• Personeelskost

• Animatiekost en verblijfs- en transportkost

• Voedingskosten op basis van forfaitair bedrag per persoon per overnachting

• Huur van medische hulpmiddelen

• Vorming

• Toeleiding, promotie en communicatie

• Ontwikkeling van nieuwe digitale en audiovisuele producten

• Kosten voor kennisdeling en verbreding (incl. lanceringsevent uitkomsten project) 



5. Kosten

- Niet:

• Reguliere werking

• Overheadkosten

• Verplaatsingskost personeel 

• Onderzoek en studies (tenzij onderdeel van ingediend project)

• Deelname aan beurzen

• Public relations, recepties, uitnodiging pers

• voeding en drank, met uitzondering voor forfaitaire vergoeding per persoon per overnachting

• Investeringen in verblijfsinfrastructuur

• Bouwwerken, inrichtingswerken, technische installaties,…

• Onderhoudswerken

• Aankoop gronden en gebouwen

• Investeringen in commerciële activiteiten

• Merchandising

• Aankoop en leasing van transportmiddelen

• Evenementen, met uitzondering kosten lanceringsevent uitkomsten project

• Recupereerbare btw



6. Hoe een aanvraag indienen?



6. Hoe indienen?

- Wie?

• Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid

- Deadline

• 11 juni 2020

- Hoe ?

• Per post én digitaal

• Aanvraagformulier (volledig ingevuld én ondertekend)

+ Kosten- & financieringsplan

+ Vereiste bijlagen

• Handleiding op website

- Kennisgeving eind oktober 2020



7. Contact



7. Contact

- Single point of contact

- Subsidiecoach ‘Iedereen verdient vakantie’

- Tamara Bollen

- tamara.bollen@toerismevlaanderen.be

- Coachingstraject indien goedgekeurd

- Vragen

- Inhoudelijk advies, indiening, financiering, regelgeving

- Partners vinden & verbinden, klankbord projectideeën

- Tot 6 april > verzamelen van vragen om te kunnen groeperen

- Na 6 april > individuele behandeling vragen

mailto:Tamara.bollen@toerismevlaanderen.be


Co-financiering



Beurs rond co-financiering

- Kennismaking met financiers:
- Europese subsidies (Jint vzw)
- Financiële coöperatie (CERA)
- Service club
- Crowdfunding (https://socrowd.be/)
- Eigen inkomsten (Sociale innovatiefabriek)

- De-minimis (Toerisme Vlaanderen)
- Dit is een specifieke sessie enkel voor deelnemers die reeds andere 

subsidies ontvangen onder de de-minimis regeling 
- Sky box 2

- Resource table

- Netwerken

- Voorstelling #OntdekkingTroef

https://socrowd.be/


Bevraag je buur

“Wat heb je vandaag 

geleerd?”


