
PROJECTFICHE veranderingstraject sociaal toerisme  

 
Naam project : Strategisch plan veranderingstraject sociaal toerisme 

Contactpersoon : Jeroen Marijsse jeroen.marijsse@toerismevlaanderen.be 02 504 03 70 

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. 

Korte inhoud : Op basis van de afgelegde weg met de sector en de beleidsnota van minister Ben Weyts voor de 

periode 2014-2019, wordt onderzocht hoe het sociaal toerisme de vruchten kan plukken van de 

investeringsinspanningen van de afgelopen jaren en hoe bijkomende drempels kunnen aangepakt worden.  

We werken instrumenten uit om het basisrecht voor vakantie voor iedereen te bewerkstelligen.  

Strategische doelstellingen :  

1. Van een enkelvoudige sector naar en 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 …  

Deze strategische doelstellingen zijn een verwerking van de 5 to do’s die door de sector vastgelegd werden in 

november 2013. Ze werden goedgekeurd op het platform van 21/11/2014 en bevestigd door in het overleg 

met het kabinet (OKA) van 19/10/2014. 

Betrokken partijen en mandaten : 

  Organisatie  Wie? Bevoegdheden 

      Voorstellen 

formuleren 

Adviseren/bijsturen Beslissingen 

nemen 

Projectsponsor Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde (x) x x 

Projectleider Toerisme Vlaanderen Jeroen M x x x 

Werkgroep* Toerisme Vlaanderen Marianne, Jeroen 

M, Jens 

x x x 

Stuurgroep Toerisme Vlaanderen Marianne, Katrien, 

Jan, Jeroen M, Jens 

  

  

(x) 

  

  

  

  

x 

  

  

  

  

x 

  

  

  Pasar Michel 

  CJT Frederik 

  Hoeve Jadoul Dominique 

  Horizont Eddy 

Focusgroep** Verschillende groepen komen samen om de 

strategische doelstellingen te 

operationaliseren  

 

x 

 

x 

  

Klankbordgroep** Forum TvA   x   
*Werkgroep doet voorbereidend werk voor stuur-, focus- en klankbordgroep 

**Focus- en klankbordgroepen worden samengesteld uit deelnemers van alle mogelijke sociaal toeristische verenigingen, sociaal toeristische 

verblijven, de reguliere sector en de vakantiegangers 

 

Forum TvA (21/11/14)
Stuurgroep  (eerste 

helft december 
2014)

Focusgroepen 
(afgerond eind 

eerste week 
februari 2015)

Stuurgroep  (eerste 
helft maart 2015)

Forum TvA (tweede 
helft maart 2015)

Strategisch plan 
(31/03/2015)

Start uitvoeren 
acties ifv 

operationele 
doelstellingen 

(vanaf 01/04/2015)
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